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Miten ja missä kanavissa tavoitan asiakkaani? Miten asiakaskokemus vaikuttaa ostopäätöksen tekemiseen? 

Miten erottaudun kilpailijoista?  Miten sosiaalinen media tukee myyntiäni? Missä bisneksessä toimin? Myyn-

tityö ja markkinointi helpottuvat, kun saat käteesi menestyksen avaimet! Käymme myyntiä ja markkinointia 

läpi käytännönläheisesti, kädestä pitäen opastaen. 

Keuken järjestämä Myyvä yrittäjä -koulutus sopii erinomaisesti yrittäjille sekä myynnin ja markkinoinnin paris-

sa työskenteleville henkilöille, jotka haluavat päivittää osaamistaan vastaamaan tämän päivän haasteita. 

Osallistujat saavat koulutuksen ajan tukea ja ohjausta valmentajilta sekä Keuken omalta yritysneuvojalta. Tule 

mukaan – samalla verkostoidut muiden yrittäjien kanssa!

Koulutusjakson päätteeksi ja jokaisen koulutuspäivän yhteydessä pidetään fokusointi-

klinikka, joka mahdollistaa yrittäjän henkilökohtaisen sparrauksen häntä askarrut-

tavien asioiden osalta.  

Asiakashankinta ja ratkaisumyynti
>> Uusia näkökulmia asiakashankintaan 
>> Asiakkaan ostopäätöksen vahvistaminen
>> Kertaostajista kanta-asiakkaaksi

Kaupallinen viestintä 
>> Yritys viestijänä
>> Vaikuttava asiakasviestintä
>> Kaupallisen viestinnän työkalut

Ideasta toteutukseen
>> Strategian määrittäminen
>> Asiakaslähtöinen konseptointi

Sähköinen markkinointi 
ja sosiaaliset mediat
>> Sosiaalisen median kanavat ja roolit
>> Sähköinen markkinointi myynnin tukena

>>  13.1.  klo 12 – 18 Asiakashankinta ja ratkaisumyynti

>>  27.1.  klo 13 – 18 Ideasta toteutukseen

>>  10.2.   klo 13 – 18 Kaupallinen viestintä

>>  24.2.   klo 13 – 18 Sähköinen markkinointiva
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>>  Yrittäjän kasvuvalmennus kevät 2015

>>  myynti- ja markkinointiosaamista 
 käytännönläheisesti

>>  13.1.-24.2.2015 keukessa keravalla
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Helsingin Olkain Oy 
omistaja 
Marjaana Laajakoski 

Keuken Myyvä yrittäjä -valmennuksessa oivalsin, että asi-
akasymmärrys ja rohkea tekeminen ovat kaiken perusta. 
Koulutus tarjosi minulle monia käytännönläheisiä eväitä 
myyntiin ja markkinointiin omassa liiketoiminnassa. Oppi oli 
käytännönläheistä ja koulutukseen sisältyi myös henkilökoh-
taista ohjausta. Suosittelen tätä valmennusta lämpimästi 
muille yrittäjille!

Tästä tykkäsin:
>> Käytännönläheinen ja helposti omaksuttava koulutussisältö
>> Tiivis kokonaisuus
>> Konkreettiset eväät arkeen
>> Henkilökohtainen ohjaus
>> Verkostoituinen ja kokemusten jakaminen

Helsingin Olkain Oy:n on perustettu 1994, mutta sen ulottuvat jo 1930- luvulle, jolloin yritys tunnettiin nimellä 
”Olkain”. Tuotteet tehdään Nurmijärvellä käsityönä, tarkoin valittuja materiaaleja käyttämällä ja perinteitä 
kunnioittaen.

Tule mukaan oppimaan,
tekemään ja verkostoitumaan
Paikkoja rajoitetusti, joten varmista osallistumisesi 12.12.2014 mennessä.

valmennuksen 
kokonaishinta 
200€  (+ alv 24%)

Hintaan sisältyy:
>> Koulutus materiaaleineen
>> Ohjatut etätehtävät
>> Henkilökohtainen opastus
>> Osallistuminen fokusointiklinikkaan
>> Iltapäiväkahvit

Lisätiedot ja
ilmoittautuminen:
>> Sitovat ilmoittautumiset 12.12.2014 mennessä.
>> Mukaan valitaan rajattu määrä yrityksiä.

Elina Duréault
Yritysneuvoja

050 366 8588  |  elina.dureault@keuke.fi
Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy
Puuvalonaukio 2 D, 04200 Kerava


