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 TAVOITTEENA SUOMEN PARAS  
 MYYNTITIIMI

1,3 MILJOONAA EUROA  
LISÄÄ KAUPPAA 

”Yhteistyö on tuottanut meille 1,3 mil-
joonaa euroa lisää kauppaa. Jokaisen 
Trainers’ Housen sopiman tapaamisen 
arvo on noin 3000 euroa. Tämä ei oli-
si onnistunut ilman Trainers’ Housea”, 
Finn-ID:n myyntijohtaja Aapo Nurmi 
kertoo. 

”Uusasiakashankinnan ulkoistaminen 
on vapauttanut myyjiemme aikaa ar-
voa tuottavaan tekemiseen. Olen ollut 
erittäin tyytyväinen läheisyyteen, joka 
meille on Trainers’ Housen tiimin kans-
sa muodostunut. Palautetta annetaan 
puolin ja toisin. Trainers’ House ei tun-
ne ainoastaan myynnin arkea yleisesti, 
vaan nimenomaan Finn-ID:n myynnin 
arjen”, Nurmi jatkaa. 

”Haluamme olla markkinajohtaja. On siis 
oleellista, että kumppanimme ovat par-
haita mahdollisia. Trainers’ Housella on 
hyvin samanlainen arvomaailma kuin 
meillä. Kemioiden pelaaminen kertoo 
vahvasta kumppanuudesta”, Finn-ID:n 
brand manager Petra Vaisalo kommen-
toi. 

AKTIIVINEN JA ASIAKASARVOA 
TUOTTAVA MYYNTITIIMI

Finn-ID ja Trainers’ House ovat tehneet 
yhteistyötä jo useamman vuoden ajan.

”Panostamme henkilöstömme amma-
tilliseen kasvuun ja tässä Trainers’ Hou-
sen henkilökohtaiset valmennusohjel-
mat ovat olleet merkittävässä roolissa. 
Muutosjohtajan Polku ja Myyntijohdon 
Valmennusohjelma ovat varmistaneet, 
että johtoryhmällä ja myyntijohdolla on 
yhtenäinen tapa ajatella asioista”, Nurmi 
jatkaa. 

Pari vuotta sitten Finn-ID tunnisti tar-
peen muuttaa nykyistä myyntikulttuu-
riaan. 

”Teimme tämän pärjätäksemme ja me-
nestyäksemme muuttuvassa markkin-
assa. Tarvitsimme aktiivisen, energisen 
ja asiakasarvoa tuottavan myyntitii-
min. Myynnin perusasiat oli laitettava 
kuntoon – tavoitteenamme on kasvu ja 
uskomme, että tämä tulee perusasioita 
kunnioittamalla.

Oli luonnollista valita kumppaniksi Trai-
ners’ House, sillä he osaavat kiteyttää 
hyvin perusasiat selkokielellä. Heillä on 
taito opettaa ja synnyttää ajatuksia 
konkreettisten esimerkkien ja tarinoiden 
kautta. Yksinkertaisesti esitetyt asiat 
on helppo ottaa suoraan omaan arkeen 
mukaan”, Nurmi kertoo. 

KASVUN KOLMIOLÄÄKE 

Myyntikulttuurin muutoksessa pureu-
duttiin ensin Finn-ID:n aktiivisuusta-
soon. Trainers’ Housen tytäryhtiö Ignis 
auttoi Finn-ID:n johtoa asiakastapaa-
misten sopimisessa. Finn-ID on tark-
ka brändistään ja jokainen puhelu on 
markkinointiteko. Tästä johtunut alun 
skeptisyys uusasiakashankinnan ul-
koistamisesta haihtui erinomaisten tu-
losten myötä ja sittemmin tapaamisia 
on sovittu koko myyntitiimille. Myyjien 
osaamisen ja taitojen terävöittämisek-
si Finn-ID:lle rakennettiin oma myynnin 
treeniohjelma Trainers’ Housen Kasvun 
Kolmiolääke-konseptilla. 

”Ohjelmassa altistutaan viikoittain etu-
käteen päätetylle harjoiteltavalle tee-
malle. Myyjät valitsevat itse, mitä asioita 
haluavat seuraavaksi harjoitella. Virit-
täydymme videovalmennuksen parissa, 
jonka jälkeen jokainen myyjä treenaa 
oikeissa asiakaskohtaamisissa valitse-
maansa asiaa”, Nurmi kertoo.  

Myyjien uusien tapojen oppimista tue-
taan Polullapysymispuheluilla, joiden 
tarkoitus on auttaa myyjiä onnistu-
maan. Erityisen tehokasta oppimisesta 
tekee asiakkaalta saatu aito palaute. 
Trainers’ House soittaa myyjien kohtaa-
misten perään ja kysyy asiakkaan näke-
mystä, miten myyjät olivat onnistuneet 
treenattavan osa-alueen kanssa.

”Myyjät ovat innoissaan uudesta jatku-
vasta tavasta kehittää osaamistaan. 
Näin tämä olisi pitänyt aina tehdä. Suo-
sittelen Trainers’ Housea kumppaniksi 
muillekin. He ymmärtävät maailmaa, 
jossa elämme. Heillä on käsitys siitä, mil-
laisia muutoksia organisaatioissa täytyy 
tapahtua”, Nurmi kommentoi lopuksi.
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Finn-ID on logistiikan digitalisoinnin 
suunnannäyttäjä. 
Yrityksen palvelulupaus on puolittaa asiak-
kaidensa turha työ nerokkailla digitaalisilla 
ratkaisuilla ja tuottaa sitä kautta heille su-
juvampi ja iloisempi arki sekä entistä tyy-
tyväisemmät asiakkaat. Erityisesti RAIN 
RFID -teknologiaan pohjautuvien ratkai-

sujen toteuttamisessa 
Finn-ID on Suo-
men johtavimpia 
toimijoita.


