
MYYNNIN VALMENNUSOHJELMA
Myynnin Valmennusohjelmassa on kiteytetty modernin myyjän taidot ja 
työkalut käyttökelpoiseksi kokonaisuudeksi. Muuttuvan ostoympäristön huo-
miointi ja työkalujen soveltaminen omaan myyntiarkeen ovat olennainen osa 
valmennusohjelmaa.

TYÖKALUJA TULOKSEKKAASEEN MYYNTITYÖHÖN

Neljän kuukauden mittainen käytännönläheinen valmennusohjelma läpikäy 
modernin myyntityön painopisteitä; miten tunnistetaan ja rakennetaan 
myyntimahdollisuuksia, asiakkaan systemaattinen ohjaaminen kohti pää-
töksentekoa (myyntisyklin nopeutus) ja kaupan klousaaminen.

 
Ohjelma alkaa omien tavoitteiden asettamisesta  
ja pitää sisällään viisi valmennusta.

Valmennukset pidetään Trainers’ Housella  
osoitteessa Itämerentalo 5 krs,  
Tammasaarenlaituri 3,  
00180 Helsinki.

Ilmoittaudu mukaan!

Sinua auttaa oma yhteyshenkilösi Trainers’ Housella  
tai Myynnin Valmennusohjelman tuotepäällikkö

Nina Siukosaari
nina.siukosaari@trainershouse.fi
+358 40 076 3137

Myynnin Valmennusohjelman hinta on 2 950 € + alv 24%. 
Laskutamme valmennuksen kahdessa erässä: Ilmoittautuessasi ja lokakuussa 2019.

www.trainershouse.fi/kauppa/henkilokohtaiset-myynnin-valmennusohjelma

i

KIRJALLINEN 
ENNAKKOTEHTÄVÄ

VALMENNUS 2

MYYNTI- 
MAHDOLLISUUKSIEN 
RAKENTAMINEN

25.9.2019    
KLO 8:30-12:30

VALMENNUS 3

KAUPALLISEN  
TAPAAMISEN 
ANATOMIA

15.10.2019  
KLO 8:30-12:30

VALMENNUS 4

VOITTAVA 
TARJOUS 

7.11.2019   
KLO 8:30-12:30

VALMENNUS 5

VÄLIPELI JA 
KLOUSAAMINEN 
 
26.11.2019  
KLO 8:30-12:30

VALMENNUS 1

MODERNIN  
MYYNTITYÖN 
EDELLYTYKSET

5.9.2019  
KLO 8:30-12:30

”Myynnin Valmennuksen myötä ajankäyttöni ja priorisointini on muuttunut. 
Stressaan vähemmän ja saan enemmän aikaiseksi. Todella hyvä apu ollut 
omaan arkeeni.

Edelliseen liittyen, kokeilin asiakaskäynnillä seuraavaa: Printtasin Q3-osa-
vuosikatsauksen johon highlight’asin tärkeimpiä pointteja. Kun dokkarin 
jätti tapaamisen ajaksi ’huomaamattomasti’ neukkarin pöydälle, huomasi 
että asiakas kiinnitti siihen huomiota. Käynnin lopuksi jopa sanoi ’Kiva 
nähdä, että olet palaveriin valmistautunut huolella.’

KENELLE:

•  Alan konkareille myyntitaitojen preppaamiseen  
ja pitkän linjan ammattilaisille uuden vaihteen  
löytämiseen

•  Alalle aikoville nopeaan oppimiseen

•  Osaamistaan myyville asiantuntijoille

Valmentajina toimii kokenut myynnin  
ammattilainen Juuso Helokangas.

JUUSO HELOKANGAS

SYKSY 2019

www.trainershouse.fi/kauppa/henkilokohtaiset-myynnin-valmennusohjelma


Vahvistan osallistumiseni:

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Yritys

Koska osallistujien joukko on rajattu, ilmoittautuminen 

on sitova. Mikäli perut osallistumisesi, ilmoittautumisen 

yhteydessä laskutettua maksua ei palauteta.

Mikäli peruuntuneen henkilön tilalle tulee samasta 

yrityksestä toinen osallistuja, peruutuskustannuksia  

ei tule.  Osallistuminen, joka jää peruuttamatta tai  

peruutetaan alle 30 pv ennen valmennusohjelman  

alkamista veloitetaan täysimääräisenä. 

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

KYLLÄ, LÄHDEN MUKAAN!

www.trainershouse.fi/kauppa

Palauta vahvistus valmennusohjelman tuotepäällikölle  
nina.siukosaari@trainershouse.fi  tai omalle Trainers’ Housen yhteyshenkilöllesi.

www.trainershouse.fi/kauppa

