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TEKOVA
  TYÖKALUJA TULOKSEKKAASEEN MYYNTITYÖHÖN

Tekova Oy on toimitila- ja 
t e o l l i s u u s r a k e n t a m i s e e n  
erikoistunut yritys. Tekovan 
peruslähtökohta on laadu-
kas ja aina aikataulun pitävä  
toimintamalli. Tekova ottaa 
kokonaisvastuun asiakkaan 
projekteista, hankkii tarvit-
taessa tontin, suunnittelee 
hankkeen asiakkaan tarpeiden 
mukaiseksi, hakee rakennuslu-
van ja toteuttaa rakentamisen 
ennalta sovitussa aikataulussa. 

TEKOVAN MYYNTIPROSESSI 2.0

”Tarjouskanta on kasvanut yhteistyön 
aikana 110 miljoonasta eurosta 187 mil-
joonaan euroon. Tähän on vaikuttanut 
moni asia, mutta yhteistyöllä Trainers’ 
Housen kanssa on ollut oma roolinsa on-
nistumisessa”, Tekovan myyntijohtaja 
Aleksi Peltokorpi aloittaa. 

”Trainers’ Housen viestintä on ollut yh-
teistyön aikana parasta mahdollista ja 
tekeminen muutenkin viimeisen päälle. 
Olen itse usein skeptinen yritysvalmen-
nuksia kohtaan, enkä ole oikeastaan 
uskonut niiden vaikuttavuuteen. Tässä 
tapauksessa valmennukset yllättivät 
kuitenkin positiivisesti. Saimme itse 
osallistua kokonaisuuden suunnitteluun 
ja valmennusten aiheisiin omaan toimin-
taamme ja tarpeisiimme peilaten”, Pelto-
korpi kiittää. 

JO ENNESTÄÄN HYVÄ MYYNNIN 
TILANNE

Tekovan lähtökohdat yhteistyölle olivat 
jopa hieman poikkeukselliset – myynnin 
tilanne oli jo valmiiksi hyvä. 

”Hyvän myyntitilanteen lisäksi uskoim-
me, että myynnin prosessikin oli valmiiksi 
hyvällä mallilla. Olemme kuitenkin ak-
tiivisia toimintojemme kehittämisessä. 
Emme olleet aiemmin ostaneet ulko-
puolista valmennusta ja Trainers’ Housen 
yhteydenotto sai meidät pohtimaan, voi-
siko heillä olla jotain sellaista annettavaa 
myyntiimme, jota emme ole itse tulleet 
ajatelleeksi. Tämä osoittautui lopulta 
oikeaksi pohdinnaksi”, Peltokorpi jatkaa. 

Vaikka Tekovan myynti oli suju-
nut hyvin, havaittiin heti yhteistyön 
alussa, että tämä painottui pää-
asiassa inbound-myyntiin. Aktiivista out-
bound-myyntiä ei juurikaan tehty. Tuore 
yhtiö ei ollut myöskään pysähtynyt yh-
dessä käymään läpi, mikä varsinaisesti 
on Tekovan myyntiprosessi. 

OUTBOUNDIA INBOUNDIN RINNALLE

Yhteistyön alkaessa Trainers’ Housen 
tiimi teki kattavat taustatyöt. Tekovan 
myyjät ja myyntijohto haastateltiin. 
Myynnille toteutettiin myös sähköinen 
kysely, tarjouksia katselmoitiin ja asi-
akkailta kysyttiin kokemuksia Tekovan 
myynnin tekemisestä. Valmennukset 
räätälöitiin taustatöiden ja Tekovan 
omien toiveiden pohjalta. Valmennuksis-
sa Tekovan myyntiprosessi käytiin läpi 
vaihe vaiheelta ja myynnille jaettiin tär-
keimpiä työkaluja ja käytäntöjä. 

”Valmennusten oppeja on sovellettu 
omaan käytäntöön ja myynnin koko-
naisprosessi on nyt selkeämpi. Out-
bound-myynti ei juurikaan kuulunut 
aiemmin repertuaariimme, mutta nyt 
teemme töitä asiakassuhteen luomisek-
si jo etukäteen. 

Suosittelisin Trainers’ Housea kumppa-
niksi muillekin. Ylipäätään se, että otim-
me ulkopuolisen tarkastelemaan myyn-
tiprosessia ja myynnin tekemistä oli 
silmiä avaavaa. Valmentajalla on se etu, 
että hänellä on taustallaan kokemusta, 
oppeja ja analytiikkaa. Hän on työsken-
nellyt monen muunkin yhtiön kanssa ja 
pystyy tämän myötä tuomaan täysin 
uusia ideoita ja näkökulmia tekemiseen”, 
Peltokorpi päättää.


