
ARILYN  
 LISÄÄ LISÄTTYÄ TODELLISUUTTA
Arilyn on lisätyn todellisuuden palvelu 
digitaaliseen kommunikaatioon. Ari-
lynissä yhdistyvät lisätty todellisuus, 
paikkatieto sekä vuorovaikutteinen me-
dia. Arilyn muuttaa fyysisen maailman 
virtuaaliseksi kokemukseksi. Itse sovellus 
on helppokäyttöinen, hauska ja ilmainen.

SELKÄRANKA MYYNNIN TEKEMISELLE

”Trainers’ House on sopinut meille laadukkaita 
tapaamisia. Olemme istuneet nyt oikeissa 
palavereissa ja tämä on tuonut meille suo-
raan myynnin kasvua. Yhteistyö on tuonut 
selkärankaa myynnin tekemiselle; ajansäästöä, 
myyntistruktuuria ja prosessin tehostumista. 
Myös tunnettuus on kasvanut uusien asiakkai-
den ja toimeksiantojen myötä. Inbound-yhtey-
denottojen määrä on lisääntynyt yhteistyön 
aikana”, kertoo Arilynin myyntijohtaja Toni 
Marttila. 

SUOSITTELIJOILLA TÄRKEÄ ROOLI 
KUMPPANIVALINNASSA

”Halusimme nostaa myyntimme uudelle tasolle. 
Tähän päästäksemme myyntiresurssien teke-
mistä täytyi keskittää. Olemme olleet alusta asti 
sitä mieltä, että yhteistyön avulla pystymme 
laadullistamaan myyntiämme ja tuomaan tiet-
tyä systematiikkaa tekemiseen. Pienelle yrityk-
selle myös tunnettuuden lisääminen on tärkeää. 

Teimme kartoitusta uusasiakashankinnan toi-
mijoista ja päädyimme Trainers’ Houseen lopulta 
suosittelijoiden kautta. Koemme, että juuri 
Trainers’ House pystyy tarjoamaan laadul-
lisesti meille sopivan ratkaisun. Porukka on 
myynnillistä ja heillä on selkeä malli tekemiselle”, 
Marttila jatkaa. 

TOIMIVA YHTEISTYÖ VAATII  
LUOTTAMUSTA

Yhteistyön etenemistä ja aikaansaatuja tulok-
sia käydään läpi säännöllisesti. 

”Meille on luonnollisesti tärkeää, että myyjä voi 
tapaamiseen mennessään luottaa siihen, että 
tapaaminen on sovittu laadukkaasti. Tässä on 
mielestäni onnistuttu hyvin. Trainers’ House 
tekee juuri sen, mitä lupaa. 

Kommunikaatio toimii hyvin molempiin suuntiin. 
Arvostamme sitä, että voimme olla nopeallakin 
aikataululla yhteydessä tiimiin, jos toivomme 
muutoksia tai löydämme uusia kontaktoitavia 
asiakkaita. Pidämme myös siitä, että saamme 
yhteisissä hetkissämme aina sparrausta sekä 
näkemystä ja ideoita moderniin B2B-myyntityö-
hön Suomesta ja maailmalta. 

Suosittelisin Trainers’ Housea kumppaniksi myös 
pienemmille yrityksille jotka haluavat myynnistä 
enemmän irti ja laadukkaita tapaamisia kalen-
teriin. Me olemme saaneet lisättyä tämän myö-
tä tuloksia ja tehokkuutta”, Marttila kiittää. 

LAITA KUVA ELÄMÄÄN!  
Lataa Arilynin sovellus sovelluskaupasta ja 

katso viereisen sivun kuvaa sen läpi. 
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”Olemme istuneet nyt oikeissa palavereissa.  
  Tämä on tuonut meille suoraan myynnin kasvua.”
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