
DB Schenker
MATKA SALES BASE CAMPPIIN

DB Schenker on Suomen 
johtavia kuljetus- ja logis-
tiikkapalveluiden tarjoajia, 
jonka palveluvalikoimaan 
kuuluvat maa-, lento- ja 
merikuljetukset sekä sopi-
muslogistiikan palvelut. DB 
Schenker tarjoaa asiakkail-
leen nykytilanteen haasta-
via innovatiivisia toimitus-
ketjuratkaisuja. Suomessa 
DB Schenkerin juuret ulot-
tuvat 1930-luvulle, jolloin 
Kiitolinja-ketju sai alkunsa. 
Nykyisin DB Schenkerin 
palveluita Suomessa tuottaa 
yli 1 300 henkilöä 18 toimi-
pisteessä.

YHTEISTYÖTÄ MYYNNIN JA 
TUOTANNON VÄLILLE

”Liikevaihtomme on kasvanut ta-
voitteiden mukaisesti. Yleinen ilma-
piiri on parantunut ja tekemisessä 
on tapahtunut tasonnosto. Myynnin 
johtoryhmälle on syntynyt uusia toi-
mintatapoja ja myyjille konkreettisia 
työkalupakkeja. Selkeää kehitystä 
on nähtävissä myös myyjiemme ak-
tiivisuudessa ja kyvykkyydessä kes-
kustella asiakkaiden kanssa. Ehkä 
jopa parhaiten yhteinen matka nä-
kyy sisäisessä yhteistyössä myynnin 
ja tuotannon välillä. Ihmiset luo-
vat nyt yhdessä asiakasarvoa”, DB 
Schenkerin kaupallinen johtaja Joni 
Lehtonen kertoo.  

LUPAUS JA TOTEUTUS  
KOHDANNEET

DB Schenker on merkittävä toimija 
alallaan Suomessa ja maailmalla. 
Vastatakseen toimialansa ja asiak-
kaidensa haasteisiin, DB Schenkerin 
täytyi löytää myynnissä ja tuotan-
nossa asiakasarvoa tuottavia uu-
sia toimintatapoja. Tähän työhön 
kumppaniksi valikoitui Trainers’ 
House.

”Kumppanivalintaan vaikutti Trai-
ners’ Housen asiantuntemus eri 
osa-alueissa ja kyky aidosti kuun-
nella meitä myyntiprosessin aikana. 
Myyntiprosessi oli parhaiten val-
misteltu ja tarpeitamme ja tilan-
nettamme kuunneltiin sinnikkäästi. 
Pidimme siitä, että Trainers’ Housen 
myyjä otti vastuun myös hankkeen 
toteuttamisesta. Yhteistyössämme 
lupaus ja toteutus ovat kohdan-
neet”, Lehtonen jatkaa. 

PERIKSIANTAMATON TIIMI

Trainers’ House ja DB Schenker raken-
sivat Schenkerin myyjistä ja tuotannon 
eri osa-alueiden vetäjistä voittavan 
huippumyyntitiimin, jolla on periksian-
tamaton halu löytää asiakkaille parhaat 
mahdolliset logistiset ratkaisut. 

Yhteistyölle asetettiin useita tavoittei-
ta liittyen työssä jaksamiseen, työhy-
vinvointiin, myyjien taitojen kehittämi-
seen ja myynnin arjen työkaluihin.

Muutosmatkaa taivallettiin kolmessa 
ryhmässä kolmen eri moduulin kautta. 
Valmennuksissa käsiteltiin myyntiä, 
esiintymistaitoa, vaikuttavaa viestin-
tää, neuvottelutaitoja sekä ajattelua 
omasta jaksamisesta ja kyvykkyydestä. 
Matka huipentui viimeisessä moduulis-
sa yhteiseen toiminnalliseen marssiin 
läpi Nuuksion kansallispuiston.

”Tämä on ollut meillä iso hanke, mukana 
oli yli 90 schenkeriläistä. Olimme erityi-
sen tyytyväisiä säännölliseen ohjaus-
ryhmätyöskentelyyn, jossa seurattiin 
hankkeen etenemistä. Muutenkin pro-
jektinhallinta oli ensiluokkaista ja yh-
teistyö ammattimaisesti toteutettua. 
Suosittelen Trainers’ Housea kumppa-
niksi muillekin myynnin ja henkilöstön 
kehityshankkeisiin. Tiimi laittoi itsensä 
todella likoon. Valmennuksissa jaetut 
tarinat ja opetukset tulivat kokemuksen 
ja sydämen kautta”, Lehtonen päättää. 
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