
2524

 Variantum
   UUSASIAKASHANKINNAN TUKI

Variantum on ketterä suoma-
lainen ohjelmistoyritys. Yritys 
on toimittanut jo yli 15 vuoden 
ajan toimittanut ratkaisuja 

tehostamaan ja yksinkertais-
tamaan yritysten toimintaa. 
Palveluiden käyttäjiä on yli 50 
000, 80 eri maassa. 

Janne Möykkymäki
Trainers’ House 

Jesperi Lindfors
Trainers’ House Kimmo Karhu 

Variantum Jari-Pekka Pulliainen
Variantum

MYYNNIN AJANKÄYTÖN  
PRIORISOINTIA

”Myyntiorganisaatiomme on suhteelli-
sen pieni ja uusien asiakastapaamisten 
hankkimiseen kului paljon aikaa. Halu-
simme vapauttaa henkilöstömme aikaa 
kontaktoinnista itse myyntityöhön, kes-
kittää arvokkaita resursseja ja lisätä te-
kemiseen tehokkuutta. 

Olen itse tehnyt Trainers’ Housen kanssa 
yhteistyötä aiemminkin ja kokemukset 
ovat olleet positiivisia. Trainers’ Housel-
la on hyvä maine ja minussa herättää 
luottamusta, kun kumppani on itsekin 
selviytynyt erilaisista haasteista. Tiesim-
me, että saamme työhön taitavan tiimin 
ja tekeminen on joustavaa”, Karhu avaa 
yhteistyön taustoja.

YHTEISTYÖSSÄ AINEKSET  
MENESTYKSEEN

Yhteistyö aloitettiin pilottijaksolla, jossa 
Trainers’ Housen tiimi kalenteroi Varian-
tumin myynnille etukäteen sovitun mää-
rän asiakastapaamisia. Hyvät tulokset 
rohkaisivat jatkamaan vielä lisätapaami-
silla. Lopulta yhteistyö syventyi vuosiso-
pimukseen. 

”Toimitamme Trainers’ Housen tiimille 
tiedon meille potentiaalisista asiakkais-
ta ja he huolehtivat kontaktoinnista ja 
uusasiakashankinnasta puolestamme. 
Keskitymme itse siihen missä olemme 
hyviä. Uskon, että tällä mallilla meillä on 
paremmat ainekset menestyä. 

Asetimme yhteistyölle alussa hyvin yk-
sinkertaisen tavoitteen: halusimme noin 
10 lisätapaamista per kuukausi. Tapaa-
misia olisi varmasti saatu kalenteroitua 
enemmänkin, mutta tiesimme, että kun 
työt käynnistyvät, myös 
myyjien täytyy pystyä py-
symään matkassa muka-
na”, Karhu avaa. 

ODOTUKSET YLITTYNEET TYÖN 
LAADUSSA JA YHTEISPELISSÄ

”Meillä matka asiakkaan ensikontaktoin- 
nista kaupan klousaamiseen kestää, 
toisin kuin ehkä monella muulla  

yrityksellä – myynti on pitkää peliä. Olem-
me saaneet yhteistyön myötä arvokkai-
ta keskustelunavauksia meille kiinnosta-
viin ja potentiaalisiin yrityksiin. 

Yhteistyö on toiminut kaikin puolin hyvin 
ja työn laatu on erittäin hyvää. Laatua on 
seurattu tarkasti ja jos on ollut tarve hie-
nosäätää jotain pientä, se on toteutettu 
välittömästi.

Yhdessä tekeminen on helppoa ja 
proaktiivista. Sparrailemme toisiamme 
säännöllisesti soittotarinan ja kontak-
toitavien asiakkaiden osalta. Oma näke-
mykseni on, että odotukset on ylitetty 
niin laadussa, kuin yhteistyössäkin. Voi-
sin lämpimästi suositella Trainers’ Hou-
sea kumppaniksi muillekin”, Karhu kiittää 
lopuksi. 

KALENTERIT KUNNOSSA  
PITKÄLLE TULEVAAN

”Jo yksi yhteistyön myötä saatu asiak-
kuus on riittänyt maksamaan inves-
toinnin uusasiakashankintaan takaisin. 
Myynnissä aktiviteettitasot ovat kasvus-
sa ja myyntikanta etenee hyvin - meillä 
on jo syksyä myöten tapaamisia putkes-
sa. 

Trainers’ Housen tiimistä on tullut orga-
nisaatiomme jatke. Viestejä vaihdetaan 
päivittäin ja he ovat tiiviisti osana myyn-
nin toimintojamme”, Variantumin toimi-
tusjohtaja Kimmo Karhu kertoo. 


