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Asiakaspalvelutilanteet on järkevää hyödyntää myös 
myynnillisinä kohtaamisina. Toimivan suunnitelman, mo-
tivoituneen henkilöstön ja asiakkaan tarpeiden kuunte-
lemisen avulla tulosta syntyy tasaiseen tahtiin.



Tee kunnon suunnitelma
Myynnillisen asiakaspalvelun toteuttamiseen tarvitaan kunnon suun-
nitelma pohjalle: mitkä ovat tavoitteet ja aikataulu, jossa ne halutaan 
saavuttaa. 

Satsaa oikeanlaisiin ihmisiin – 
osaamisen ja asenteen oltava 
kohdallaan

Oikeanlainen, vastuuntuntoinen henkilö on sinulle kullanarvoinen. Oppia voi kai-
kenlaista, mutta asennetta ei – sen on oltava kohdallaan jo lähtökohtaisesti. 

Myynnillisyys on asenteesta kiinni; kuinka ote-
taan johtava rooli yhteyttä ottaneen asiakkaan 
kanssa. Palveluneuvojan on osattava viedä puhe-
lua ja johdateltava asiakasta rohkeasti päätöksen 
tekoon. Jokaisen palveluneuvojan on itse havah-
duttava myynnillisyyteen –valmiiseen käsikirjoi-
tukseen ei voi tukeutua.

Myynnillisyys pitää ottaa mukaan alusta alkaen, 
sillä totutuista tavoista on vaikeaa oppia pois. On 
osattava valita oikeat tyypit oikeaan paikkaan.

Suunnittele kokonaisuuksia, älä yksittäisiä kampanjoita, ja ajoita ne oikein toisiinsa nähden. 

Rakenna kampanjasi niin, että jokainen kanava hyödynnetään myyntimahdollisuutena. Huomaa, 
että sähköpostikin on mahdollisuus myydä, mutta tee se taiten.

Ennalta asetettu myyntitavoite on oltava kirkkaana mielessä. Ole valmis tarvittaessa muuttamaan 
suunnitelmaa eli ole tiiviissä yhteistyössä markkinointitiimisi kanssa.



Luo tiivis, kompakti prosessi
Luo prosessi, jossa kampanjointi kulkee tiiviissä yhteistyössä asiakas-
palvelun kanssa. 

Asiakaspalvelun on aina oltava tavoitteellista toimintaa. 
Tavoitteiden on oltava selkeitä ja realistisia. 

Viestitä ja ennakoi mahdollisimman paljon mark-
kinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun välillä. 
Hanki mahdollisimman hyvä tuotetuntemus. Ra-
kenna CRM:si tukemaan asiakaspalvelun myyn-
nillisyyttä ja hyödynnä asiakashistoriaa aktiivi-
sesti. 

Lähde liikkeelle aina asiakastarpeesta. Kuuntele 
asiakasta ja kartoita hänen kokonaistilanteensa. 
Mitä hänellä on, mitä voidaan myydä lisää? Hyö-

dynnä yhteydenottotilanne tulevaisuutta varten 
ja pyydä sähköpostiosoite sekä lupa viestintään 
ja tarjouksen tai uutiskirjeen lähetykseen. Ole 
aktiivisesti yhteydessä asiakkaisiin ja käy ne läpi 
jollain muotoa määrävälein. 

Konseptoi toimintamalli, pidä tavoitteet mielessä 
ja mieti ennalta vastaväitteet ja argumentit asi-
akkaalle. Käytä sähköpostia myös infokanavana 
ja hyödynnä tiedottamisnäkökulma asiakkaalle.

Aseta realistiset tavoitteet

Tavoitteita voi olla monenlaisia: kontakti-, päivä, viikko-, tiimi- tai henkilökohtaisia. Ne voivat olla laa-
dullisia, mutta myös euromääräisiä. Pääasia on, että tavoitteet ovat realistisia saavuttaa ja toteuttaa. 
Tavoitteita pitää pystyä myös tarkastelemaan uudelleen tilanteen niin vaatiessa.



Seuraa ja jousta tarvittaessa
Tavoitteiden toteutumista on seurattava päivittäin ja tulosten 
tulee olla läpinäkyviä kaikille. 

Toisaalta jokainen palveluneuvoja tulee myös 
vastuuttaa tulosten toteutumiseen ja henkilö-
kohtaiseen seurantaan – sitä kautta myynnillinen 
palvelu toteutuu. Tiimin taakse ei voi piiloutua. 
Jokaisen täytyy olla kiinnostunut oman työnsä 
tuloksista ja niiden omakohtainen seuranta on 
tärkeää. Asenne ratkaisee taas!

Tavoitteista pitää pystyä myös joustamaan tarvit-
taessa ja näkemään muutoksen antama mahdol-
lisuus.

Tulosten seurannassa on tärkeää myös nähdä 
oman työn tuotto ja merkitys toimeksiantajalle. 
Kuinka paljon tuotan lisäarvoa yritykselle omalla 
panoksellani euroina, kappalemäärinä, rekkala-
voina tai muulla konkreettisella yksiköllä mitat-
tuna?



Esimies innostaa, valmentaa ja auttaa joka tilanteessa. Valmentaminen on jatkuvaa 
läsnäoloa, auttamista, neuvomista ja ratkaisujen hakemista yhdessä.

Ketään ei saa jättää yksin. Valmennus rakentaa hyvää tiimin henkeä, joka kannustaa tekemään tulosta. 
Hyvä tiimin henki luo myös tietynlaista kilpailuhenkeä ja auttaa tavoitteiden toteutumisessa. Toisilta 
voi myös oppia ja jakaa onnistumisen ilot.

Pidä porukka ”tuoreena” 
ja innostuneena jatkuvalla 
valmennuksella

Palkitse ja kannusta sopivasti
Palkitseminen ja kannusteet motivoi; ne täytyy suunnitella oikean-
laisiksi sopimaan tilanteeseen. Palkitse sopivissa väleissä tunneit-
tain, päivittäin, kampanjoittain tai kanavittain. 

Käytä mielikuvitusta – raha ei ole ainoa motivoija. Palkkion ei tarvitse aina olla samanlainen. 

Tiimin keskinäiset kilpailut motivoivat myös. Säilytä kilpailuissa kuitenkin tietty yllätyksellisyys.



Esimerkki Call Wavesin 
myynnillisen asiakaspalvelun 
tavoitteista ja niiden 
toteutumisesta

Kun myynnillisen asiakaspalvelun toteuttamisesta on selkeä suunni-
telma ja tavoitteet, tuloksia ja onnistumista on helppo seurata. Meillä 
se on auttanut pääsemään jopa yli asetettujen tavoitteiden.

Peruutusten torjunta: 
Onnistumme keskimäärin 30 %:ssa 
puheluita (tavoite 25 %).

Lisämyynti: 
Onnistumme keskimäärin 13 %:ssa 
puheluita (tavoite 5 %).

Sähköpostiosoitteen ja luvan saaminen kuukausittaisen  
uutiskirjeen lähettämiseen: 
Onnistumme noin 25 %:ssa puheluita. Kun asiakas saa uutiskirjeen, on hän sitoutu-
neempi. Kun asiakas itse aktivoituu tilaamaan, saadaan sitä kautta lisämyyntiä. Var-
sinaista tavoitetta tälle ei ole asetettu ja osalla asiakkaista asia on jo kunnossa, mutta 
kaikille asiakkaille tätä tulee tarjota.



Haluatko  
tietää lisää?

Marjut Huhtala

 040 5050847 
 marjut.huhtala@callwaves.fi

Taisto Vartiainen 

 040 7213665  
 taisto.vartiainen@callwaves.fi 


