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Hinnan myymisen webinaari
Tiistai, 8.2.2022, 10:00-11:45

Webinaarin suunnittelu ja toteutus

Ari Kauhanen, Innovate Group Oy

0400-410 918

ari58.kauhanen@gmail.com

"Olet kallis - laske hintaa tai 

vaihdan yhteistyökumppania 

- mikä on viimeinen hintasi?"

Webinaarin tavoitteena on antaa keinoja HETI käyttöön 

sekä varmuutta hinnan käsittelyyn ja hintatason 

puolustamiseen kilpailutilanteessa

mailto:ari.kauhanen@intensio.fi
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Webinarissa käsiteltävät asiat

▪ Hinnan merkitys yrityksen asettamien tavoitteiden toteuttamiseksi

– Mikä on kannattavuuden merkitys nyt?

– Mikä tulee olemaan jatkossa tilanne hintaneuvotteluissa

▪ Oman asenteeni vaikutus hinnan myymiseen neuvottelutilanteessa

– Kuusi syytä oman ”kalliin hinta-asenteen” taustalla – taklaanko itse itseäni?

▪ Asiakkaan hintavastustuksen syyt

– Mitä asiakkaan ”taustanauhassa” pyörii?

▪ Hinnan myymisen työkalupakki

- Keinoja siirtää keskustelu pois hinnasta

- Milloin hinta pitää esittää?

- Suuntaviivoja hinnan myymisessä

▪ Kilpailevien tarjousten käsittely

- Mitä eroja on tarjousten kesken?

- Millä eroilla on asiakkaalle merkitystä?
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Mitä Miten
Perustelut Toiminta asiakastilanteessa

- tietojen käyttö

- idean hyväksyttäminen
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1. Hinnan merkitys yrityksen asettamien 

tavoitteiden toteuttamiseksi

4

▪ Tärkeä osa orgaanisen kasvun muodostumista

▪ Vuosittaisen kustannusmuutoksen siirtäminen hintoihin (kaikki tekevät sen)

▪ Myös asiakkaamme tarkistavat omien tuotteidensa / palveluidensa hintoja

▪ Hinnan (= palvelun arvon) käsittely on kaiken myyntitoiminnan lähtökohta/ydin

▪ Antaa mahdollisuuden toiminnan kehittämiselle

Kassa

Kasvu

Kannat-

tavuus

Miten 

jatkossa? ▪ Hinnan myymisen merkitys säilyy, vaikka markkinatilanne muuttuisikin

▪ Asiakkaan ”pallo hukassa” = erilaisia hintoja

▪ Mikä on oikea hintataso?

▪ Kannattavuus korostuu entisestään

▪ Koetettava pitää eurosta kiinni, sillä asiakas yrittää käyttää tilannetta hyväkseen

▪ Luottamus pystyttävä säilyttämään = pitkäjänteisyys + sitkeys
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Englantilainen kirjailija, taidekriitikko ja sosiaalinen 

uudistaja (John Ruskin) on sanonut 1880-luvulla:

Laadusta

✓ On tuskin mitään maailmassa, mitä joku ei voi tehdä vähän huonommin ja myydä 
vähän halvemmalla ja ihmiset, jotka tuijottavat vain hintoja, ovat tällaisen 
henkilön uhreja

Hinnoista

✓ On epäviisasta maksaa paljon, mutta pahempaa on maksaa liian vähän

✓ Kun maksatte liian paljon, ainoa, mitä menetätte on vähän rahaa – siinä kaikki

✓ Kun maksatte liian vähän, saatatte menettää kaikki sen vuoksi, että se mitä ostitte 
ei pysty täyttämään sitä tehtävää, mitä varten se oli ostettu

✓ Maksaa vähän ja saada paljon - se ei kerta kaikkiaan ole käytännössä mahdollista

✓ Hyväksyessänne alimman tarjouksen, teette järkevästi jos samalla varaudutte sen 
vahingon varalta, jolle asetutte alttiiksi - ja jos  näin teette, on Teillä toki varaa 
maksaa paremmastakin tuotteesta

Halpa tulee

kalliiksi?

Köyhällä ei ole 

varaa ostaa 

halpaa?
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Mikä on oma asenteesi?
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Paljastaako kehosi

kieli asenteesi omaan

hintaasi?

Ammattivalmentajien

sanomaa:

”80%:n asenne tuo

50% tuloksen!”

Kehonkieli

Kommunikaatiossa ei viestitä pelkästään sanoilla, vaan suuri merkitys on myös äänen 

sävyllä, ilmeillä ja eleillä.

Ilmeet ja eleet viestittävät meille henkilön sen hetkistä tilaa. Esimerkiksi eläimet viestittävät 

kehonkielellä jännittyneisyyttä, ystävällisyyttä tai alistuneisuutta. Kommunikaatiotilanteissa 

kehomme on instrumentti samalla tavalla kuin äänikin. Otamme myös vastaan ja 

tarkkailemme muiden kehonkielen viestejä ja tulkitsemme niitä. Tämä voi tapahtua tietoisesti 

tai ei-tietoisesti.

Muutamia esimerkkejä:

Vetää pään sisään Pelokas, turva hakeva
Vie suupielet ylös Halveksunta

Vie alahuulen ylös Tietää asiasta enemmän, mutta ei halua sanoa

Vie sormet suulle Epävarmuus

Vie käden suulle Epävarma sanoistaan

Ei pidä silmäkontaktia Epävarma, omissa mielikuvissaan

Ottaa silmälasit äkkiä pois Haluaa katkaista katsekontaktin, närkästyminen

Pitää kädet rinnalla puuskassa Passiivinen, etäisyyttä hakeva

Laajat käsien liikkeet Itsevarma, innostunut
Suppeat käden liikkeet Epävarma, suojautuva

Tuo ylävartalon eteen istuessaan Kiinnostunut, aktiivinen

Vie ylävartalon taakse istuessaan Etäisyyttä ottava

Vie kädet niskan taakse istuessaan, jalka reiden päällä ”Arvoasemarehvastelija”
Kädet lanteilla, haara-asento Valta, agressiivisuus

2. Oman asenteeni vaikutus hinnan 

myymiseen neuvottelutilanteessa
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Mikä vaikuttaa myyjän asenteeseen –

kuusi eri syytä? 

1 KAIKU = Kaikki sanovat ”Yrityksemme on kallis” (asiakkaat, työtoverit, esimies, kilpailijat, lehdet).

Käännä asenne myönteiseksi: 

▪ Emme myy hintaa vaan parasta lopputulosta

▪ Kehitystyö ei ole ilmaista  Yrityksemme haluaa olla suunnannäyttäjä

▪ Lopeta kaiuttaminen

2 NEGATIIVINEN KEHÄ = Jos pidän hintaa kalliina, vaikuttaa se negatiivisesti neuvotteluissani  haasteita hinnan 

puolustamiseen ja siten tuloksiin, joka taas vaikuttaa negatiivisesti hinta-asenteeseen, joka taas…

Miten ”katkaiset” noidankehän?

▪ Korosta hyviä puolia – omia vahvuuksiamme

▪ Ota iloinen/myönteinen asenne  ”se tarttuu…”

3 LUKKO = Myyjä alkaa uskoa, että asiakasta kiinnostaa ratkaisuehdotuksessa vain hinta.

Miten ”avaat lukon?”

▪ Myydään etuja – kokonaisuuksia 

▪ Kysy asiakkaalta ”Mitkä muut asiat kuin hinta ovat teille tärkeitä?”

”mitkä ovat 3 keskeisintä odotustasi ratkaisun/palvelun tuottamista kohtaan?”

▪ Anna asiakkaan päättää
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Kuusi syytä oman 

”kalliin hinta-asenteen” 

taustalla – taklaanko 

itse itseäni?
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4 LUOVUTUS = ”Tämä ratkaisu on kyllä liian kallis, sitä ei edes kannata yrittää ehdottaa.” 

Miten estät luovuttamisen?

▪ Mieti – onko muita vaihtoehtoja

▪ ”Jos luovutat, kysy itseltäsi, oletko oikealla alalla?!”

5 JOHTO EI OLE PERUSTELLUT  HINTOJAMME = Hintojamme ei ole perusteltu henkilöstölle. 

He eivät tiedä, miksi palvelut on hinnoiteltu, niin kuin ovat.

Miten saat perustelut?

▪ Pyydä omalta organisaatioltasi perustelut (esimies, tarjouslaskenta:..)

 ”Mitä mieltä… Miksi… Mihin perustuu?”

▪ Selvitä, mihin hinta perustuu/miten muodostuu  pilko hinta (laske ensin kate)

6 HINTA ON VÄÄRÄ ONGELMA = Hinta ei ole todellinen ongelma vaan esim. tarjousvertailu. 

Asiakas vertaa vertailukelvottomia tarjouksia saadakseen paremmat ehdot.

Miten toimit?

▪ Kysy rohkeasti asiakkaalta, mitä palvelua/tasoa aivan oikeasti haluat? 

Mikä käsitys sinulla on näiden ratkaisujen eroista?

▪ Kysy asiakkaalta:” mitä asioita arvostat ratkaisuehdotuksessa –

mistä asioista olet erityisesti valmis maksamaan?”

▪ Voimmeko vertailla tarjouksia yhdessä – osoitan missä kohdin ratkaisut poikkeavat toisistaan?
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Mikä vaikuttaa myyjän asenteeseen –

kuusi eri syytä? 

Kuusi syytä oman 

”kalliin hinta-asenteen” 

taustalla – taklaanko 

itse itseäni?
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3. Asiakkaiden hintavastustus

Järkisyyt

Mitä syitä asiakkailla on 

hintavastustukseen?

➢ Ei ole rahaa

➢ Kustannukset liian suuret tarpeeseen nähden

➢ Asiakas aliarvioi ehdotuksen/ratkaisun 
merkityksen  tiedon puute

➢ Parempi vaihtoehto

➢ Asiakas ei osaa valita/tehdä päätöstä

Tunnesyyt ➢ Asiakas peittää tietämättömyytensä  lisäinfon tarve

➢ Huhut yrityksemme hinnoista

➢ Yleinen ostohaluttomuus, eikä halua sanoa sitä

➢ ”huono päivä”

➢ Asiakas käyttää meitä hinnan alentajana

➢ Asiakas on opetettu erityisehtoihin

➢ Joku antaa taustalla ohjeita ja päättää  pelkää työyhteisönsä arvostelua

Asiakkaan

rooli
➢ Hinta koetaan negatiivisena asiana

➢ Asiakkaan rooliin kuuluu neuvotella ja keskustella hinnasta

➢ Asiakas haluaa varmistua, että hinta ja ehdot ovat kohdallaan

➢ Myyjää halutaan testata

➢ Asiakkaan luonteenpiirre

➢ Asiakas kokee tilanteensa ainutlaatuisena ja haluaa olla oikeassa

➢ Haluaa mitata arvonsa meille

➢ Kyselijä/tunnustelija

➢ Osa asiakkaista saa palkkaa siitä, että saa alennuksia/ edullisemmat ehdot
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Alennusten merkitys myyvälle yritykselle ja Sinulle

Mistä alennus annetaan?
Mitä antamani alennukset merkitsevät 

omissa myyntitavoitteissani?

Alennus- 5 10 15 20 25 30 35 40 45

prosentti

2,0 67 25 15 11 9 7 6 5 4

3,0 150 43 25 18 14 11 9 8 6

4,0 400 67 36 25 19 15 13 11 9

5,0 100 50 33 25 20 17 14 11

7,5 300 100 60 43 33 27 23 18

10,0 200 100 67 50 40 33 25

15,0 300 150 100 75 60 43

Katetuottoprosentti

Tarvittava myyntivolyymin lisäys (%)

kokonaistuoton ylläpitämiseksi

Myyntihinta

Kiku

Muku

Kate
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4. Hinnan myymisen työkalupakki

Mihin asiakas vie keskustelun?

Hyöty
Hinta

Mikä on myyjän 

tehtävä?

Hinnan myymisen tärkeä oivallus

Hyöty
Hinta

3. Hinta ei ole koskaan lopullinen vaan 

aina jotain verrattuna johonkin!!!

1. Asiakas vie keskustelun 

hintaan – sillä hinnan 

ymmärtää jokainen –

hyödyn ymmärtäminen on 

vaikeampaa

2. Myyjän tehtävä on siirtää 

keskustelu hyötyihin



©Innovate Group Oy  

Alihankinta

▪Ylläpidetty suunnittelu- ja tilausohjelma

▪Ei varastoa, ei hävikkiä, ei varastoon sitoutuvaa pääomaa, ei riskiä

▪Ei tarvetta omille koneille / investoinneille

▪Kysyntää vastaava ja laaja valikoima

▪Tilauskohtaiset toimitukset suoraan asennuspaikalle

Konevalmistus ja markkinointi

▪Ainutlaatuinen kuormansullonta menetelmä

▪Patentoitu teriensuojausmekanismi

Rakennusmateriaalitoimittaja

▪Suomen kattavin ammattitaito paikallavalumuoteista.

▪Ratkaisut, joilla voi säästää 15-20 % asennusajassa verrattuna muihin.

Hotelli

▪Asiakkuuskohtainen ilahduttamisohjelma käytössä operatiivisessa 
toiminnassa 

▪Asiakkuuslähtöiset dynaamiset tuote- ja/tai hinnoittelumallit

Maahantuonti ja markkinointi

▪Kuljetuspalvelu, asiakkaan ei tarvitse poistua työmaalta

▪Hoidetaan koneiden rekisteröinnit

▪Jos asiakkaan kone rikkoontuu, hoidamme huollon
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1. Ota esiin asiakkaalle sopiva ihannetuote / - palvelu / - ratkaisu

Yritysrahoitus

▪Palvelun nopeus

▪Pankkistatus

▪Joustavuus

Kiinteistöpalvelut

▪Alan ainoa räätälöity raportointiohjelma

▪Palvelukuvaus räätälöity

▪Kausiluonteiset palvelut

Henkilöstövuokraus ja rekrytointi /franchising

▪Kaikki työnhakijat/tekijät ovat henkilökohtaisesti haastateltuja 

▪Suuri henkilörekisteri 

Valmistava teollisuus

▪Ilmainen kohdekartoitus

-Aina asiakkaan kotona

-Silloin kun asiakkaalle sopii

-Ei ostovelvoitetta

Hinnan merkitystä lieventäviä tekijöitä 

= keinoja siirtää keskustelu asiakkaan hyötyihin
Hyöty

Hinta
Hyöty
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2. Vie keskustelu etuihin, jotka huomioivat asiakkaan muuttuvan tilanteen ja tarpeen
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Konevalmistus ja markkinointi

▪Koko suomen kattava palveluverkosto (myynti, huolto, 

neuvonta)

▪Huolto (puhelinneuvonta 24/7)

▪Varaosat (24/7 sesongin aikana)

▪Rahoitusvaihtoehdot

Rakennusmateriaalitoimittaja

▪Paras osaaminen ja kokemus erilaisista projekteista

▪Asialle omistautuneet myyjät, jotka myös hoitavat projektia

▪Kalustoresurssit mittavat laajan sisaryritysverkoston kautta

Hotelli

▪Kattava ja monipuolinen verkosto eri segmenttien tarpeisiin 

▪Yksi omistaja, helppo sopia ja raportoida

▪Tapahtumaravintolat  kaikki juhlat onnistuvat

Kiinteistöpalvelut

▪Reagointiaika/-viive

▪Joustavuus/tavoitettavuus asiakkaan tarpeiden mukaan

▪Kerro esimerkkejä vastaavista kohteista/yrityksistä

Henkilöstövuokraus ja rekrytointi

▪Joustavat palveluajat jokaisena arkipäivänä sekä 

päivystykset myös iltaisin ja viikonloppuisin

▪Räätälöidyt toimiala ja/tai yrityskohtaiset henkilöstön 

koulutuspaketit

▪Alueelliset tai toimialakohtaiset referenssit palvelukuvauksin

Valmistava teollisuus

▪Asennuspalvelu

- Ammattimainen kotimainen asennustyö

- Oma työnjohto

Hinnan merkitystä lieventäviä tekijöitä 

= keinoja siirtää keskustelu asiakkaan hyötyihin
Hyöty

Hinta
Hyöty
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Konevalmistus ja markkinointi

▪Projektin aikataulu pysyy suunnitelmassa ja kustannukset 

kurissa

▪Tuotteiden yhteen sopivuus

▪Erikoismitat

Rakennusmateriaalitoimittaja

▪Seinämuotilla säästät 15 % kokonaiskustannuksissa 

perinteiseen muottijärjestelmään verrattuna.

▪Muotti- ja telinejärjestelmien osat ovat suunniteltu niin, että ne 

ovat jo asennettaessa turvallisia.

Hotelli

▪Keskittäessä ostoja saavutat rahan arvoisia etuja

▪Yksi kontakti erityistarpeisiin

▪Yksi keskitetty tiedonhallinta

Kiinteistöpalvelut

▪Asiakas saa lisää aikaa keskittyä omaan liiketoimintaansa 

(= kassavirrasta huolehtimiseen)

▪Kerro esimerkkejä vastaavista kohteista/yrityksistä
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3. Esitä asiasi muodossa: ”kun käytät / hyväksyt, niin hyötysi ovat…”

Maahantuonti ja markkinointi

▪Tarvittaessa joustavat aukioloajat

▪Varastossa tavaraa – nopeat ja varmat toimitukset

Yritysrahoitus

▪Raha ei lopu

▪Asiakas päättää kuinka paljon palveluamme käyttää

▪Laskut rahoitetaan kokonaisuudessaan, luototusaste 100 %

▪Asiakas saa rahat pitkistäkin maksuehdoista huolimatta heti 

Henkilöstövuokraus ja rekrytointi /franchising

▪Mahdollisuus allokoida saman henkilöresurssin työpanos samalle 
asiakastaholle

▪Täsmäytetty työresurssin käyttö asiakkaan työtilanteen mukaan

Valmistava teollisuus

▪Rahoitusmahdollisuudet

- Luoton voi maksaa kerralla pois tai joustavasti 
maksuerissä

- Korotonta maksuaikaa jopa 6 kk

Hinnan merkitystä lieventäviä tekijöitä 

= keinoja siirtää keskustelu asiakkaan hyötyihin
Hyöty

Hinta
Hyöty
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Konevalmistus ja markkinointi

▪Innovatiivinen alan kehittäjä, tästä esimerkkeinä lukuisat patentit.

▪Innovatiiviset yhteistyökumppanit.

Rakennusmateriaalitoimittaja

▪Jatkuvasti uusia ratkaisuja

▪Muualla maailmassa paljon toimivia ratkaisuja, joissa kyse 

ei ole kuin omasta rohkeudestanne kokeilla jotain uutta.

▪Maailmanlaajuisesti erittäin laaja asiantuntijaverkosto.

Hotelli

▪Vahva ja vakavarainen omistaja joka kehittää ja mittaa 

systemaattisesti toimintaa ja palvelukonsepteja

▪Kansainväliset yhteistyökumppanit

▪Langattomat yhteydet

Maahantuonti ja markkinointi

▪Kehittyvä tuotevalikoima. Meidän eurooppalaiset toimittajat 

ovat koko ajan tuotekehityksen kärkijoukoissa joten meillä on 

valikoimassa tämän päivän markkinoiden TOP tuotteita

▪Uudet tuotteet nopeasti saatavilla - säästävät työkustannuksia
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4. Korosta, että Yrityksemme on suunnannäyttäjä – kanssamme pysyt kehityksen kärjessä

Kiinteistöpalvelut

▪ Toimialan kehittäjä

▪ Tuotekehitys (esim. raportointijärjestelmä, 

innovaatioryhmä)

▪ To do – listat  näiden avulla kehitämme teidän 

kanssanne sovittuja asioita

Henkilöstövuokraus ja rekrytointi

▪ Vakavaraisena yhtiönä yrityksellämme on 

mahdollisuus kehittää uudenlaisia toimivampia 

palveluratkaisuja

▪ Markkinajohtajan tavoitetila olla alan teknisten 

sovellusten kärkipää

▪ Olemme aina halukkaita kehittämään 

asiakkaamme kanssa yhdessä uusia 

toimintamalleja.

Valmistava teollisuus

▪ Veden pääsy puurakenteisiin estetty

▪ Suojattu tavaramerkki

Hinnan merkitystä lieventäviä tekijöitä 

= keinoja siirtää keskustelu asiakkaan hyötyihin
Hyöty

Hinta
Hyöty
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Konevalmistus ja markkinointi

▪Varaosien nopea toimitus varastosta tai suoraan tehtaan 

varastosta

▪Uusien koneiden käyttäjäkoulutus tilallasi

▪Työkoneilla ensimmäisen sesongin varaosa- ja työtakuu

Rakennusmateriaalitoimittaja

▪Sama henkilö toimii työmaan suunnalla yhteyshenkilönä sekä 

myyntitilanteessa että projektin ollessa käynnissä. 

Ei vastuunpakoilua / -siirtelyä.

▪Järjestämme kuljetukset puolestasi.

Hotelli

▪Reklamaatioiden / palautteiden hoitoprosessi NET

▪Yksi vastuuhenkilö koko tarjouksen ajan 

▪Jatkuva auditointi / laadunmittaus eri tahojen toimesta

Maahantuonti ja markkinointi

▪Jokaisella asiakkaalla yksi tuttu vastuumyyjä jonka puoleen 

kääntyä.

▪Pääosa tuotteista on saatavissa viimeistään seuraavana 

päivänä
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5. Painota, että yhteistyö Yrityksemme kanssa on helppoa ”kaikki on valmiina
kunhan vain teet päätöksen / hyväksyt”

Kiinteistöpalvelut

▪Yksi vastuuhenkilö

▪Valmiit aloitusprosessit

▪Laatustandardit 

Henkilöstövuokraus ja rekrytointi

▪Lukuisia käytännön esimerkkejä ja kokemuksia 

vastaavista toimialan tunnusmerkeistä

▪Kaikesta yhteistyömuodoista tehdään kirjallinen sopimus 

Valmistava teollisuus

▪Toteutussuunnitelma ja aikataulu laaditaan yhdessä 

asiakkaan kanssa

▪Lajittelemme ja kierrätämme kaiken syntyvän purkujätteen

Rahoitus

▪Aloittaminen helppoa ja nopeaa

▪Toimialatuntemus

Hinnan merkitystä lieventäviä tekijöitä 

= keinoja siirtää keskustelu asiakkaan hyötyihin
Hyöty

Hinta
Hyöty
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Konevalmistus ja markkinointi

▪Perheyritys -> nopeat päätökset tarpeen vaatiessa

▪Korkealaatuiset tuotteet -> hyvä jälleenmyyntiarvo

▪Sitoutunut henkilöstö (pitkät työsuhteet/ vähäinen 

vaihtuvuus)

Rakennusmateriaalitoimittaja

▪Markkinajohtaja Suomessa

▪Kasvanut voimakkaasti, mutta terveellä pohjalla

Hotelli

▪Vakavarainen ja suuri tunnettu toimija

▪Panostus kestävään kehitykseen, hotelleissa ei mm. tarjolla 

aikuisviihdettä sekä jatkuva ”säästä vettä – kampanjointi”

▪Paloturvallisuus normeja korkeammalla tasolla

Maahantuonti ja markkinointi

▪Useiden edustamiemme tuotteiden brändi rakennusalalla 

erittäin arvostettu

▪Yleisesti hyväksytyt, turvalliset ja testatut tuotteet

▪Kotimainen perheyhtiö
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6. Kerro, että Yrityksemme on turvallinen vaihtoehto

Kiinteistöpalvelut

▪Vakavarainen, Alalla arvostettu (tutkitusti hyvä brändi)

▪Sitoutuneet ihmiset (pitkät työsuhteet/vähäinen vaihtuvuus)

▪Henkilökortti, Riskikartoitus, Vakuutukset, Koulutus, 

Työturvallisuuskortti

▪Hygieniapassi, Vaitiolovelvollisuussitoumus

Henkilöstövuokraus ja rekrytointi

▪Hyvät suhteet eri ammattiliittoihin  maine luotettavana 

työnantajana

▪Eettiset pelisäännöt ja miten ne vaikuttavat ulkoisiin 

toimintamalleihin

▪Perheyritys mahdollistaa suoraviivaisen ja nopean 

päätöksentekomallin

Valmistava teollisuus

▪Valikoidut materiaalitoimittajat - Tuotteen tasainen laatu

▪Jatkuva tuotekehitys - Alan parhaat tuotteet

Rahoitus

▪Finanssivalvonnan alla

Hinnan merkitystä lieventäviä tekijöitä 

= keinoja siirtää keskustelu asiakkaan hyötyihin
Hyöty

Hinta
Hyöty
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Konevalmistus ja markkinointi

▪Biolämpölaitteet asiakkaan tarpeiden mukaan

▪Huoltosopimukset

▪Rakennussuunnittelu tilan tarpeiden mukaan

Rakennusmateriaalitoimittaja

▪Jokaiseen projektiin tehdään projektikohtaiset 

muottisuunnitelmat

▪Suunnittelemme muottiratkaisut mahdollisimman 

kustannustehokkaalla ratkaisulla

▪Voimme tarvittaessa järjestää asennusopastusta tai jopa 

projektikohtaisen suunnittelijan projektiin

Hotelli

▪Sleep advantage – palvelukonsepti

▪Tyynyvalikoima Cumulus ”Pillow Menu”

▪Räätälöity raportointi integroituna asiakkaan järjestelmiin

Maahantuonti ja markkinointi

▪Räätälöidyt työmaapalvelumallit

▪Paikanpäällä keksittyjä ja testattuja työmenetelmiä

7. Tarjoa asiakkaalle erikoisratkaisua ”juuri sinulle/ teidän tilanteeseenne…”

Kiinteistöpalvelut

▪Koulutamme omaa väkeämme asiakkaan vaatimiin erikoisosaamisiin

▪Tapamme toimia = kyky ja resurssit räätälöidä teille sopivat 
palveluratkaisut

▪Valmiudet mukauttaa palvelu tarpeen mukaan

▪Tarviketoimitukset

Henkilöstövuokraus ja rekrytointi

▪Koontilaskut joissa näkyvät vuoron alkaminen ja päättyminen sekä 
normitunnit, että lisät

▪Sähköiset tuntikirjaukset ja laskutus varmistavat asioiden 
oikeellisuuden

▪Kokeneet yhteyshenkilöt vastaavat siitä, että oikeat henkilöt ovat 
oikeanlaisella osaamisella oikeissa paikoissa

Valmistava teollisuus

▪Asiakkaan tarvitsemat tuoteratkaisut suunnitellaan ja yksilöidään 
kuvineen tarjousdokumentteihin

▪Esitellään asiakkaan kohteeseen soveltuvat ratkaisut ja niiden edut ja 
hyödyt

Hinnan merkitystä lieventäviä tekijöitä 

= keinoja siirtää keskustelu asiakkaan hyötyihin
Hyöty

Hinta
Hyöty
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Konevalmistus ja markkinointi

▪Vertailemalla tarjoamamme tuotteen tai palvelun hyötyjä 

kilpailijan vastaavaan

▪Korkean jälleenmyyntiarvon todentaminen asiakkaalle

▪Tuotannon kasvun esittäminen (tilastot)

▪Käyttäjäkokemukset

Rakennusmateriaalitoimittaja

▪Projektipäällikkönä toimiminen  säästää useiden tuntien 

työpanoksen työmaan toimihenkilöiltä

▪Yhteydenpito työmaahan ja tarpeiden kartoittaminen hyvissä 

ajoin  ennakointi asiakkaan puolesta

▪Työnjohdon ja/tai asentajien perehdytys järjestelmään

Hotelli

▪Kokoussopimuksen tarjoaminen majoitussopimuksen kylkiäisinä

▪Muuttaa myytävän tuotteen sisältöä

Kiinteistöpalvelut

▪Lyhyet asiakkaan henkilökunnan koulutukset

▪Tilastolliset asiat / yhteenvedot / raportit

▪Muutoksista tiedottaminen
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8. Mieti, mitä muuta voit tehdä asiakkaan puolesta omalla työlläsi tinkimättä hinnasta

Maahantuonti ja markkinointi

▪Laskentapalvelu, useissa tuotteissa voimme annetuista 
työmaapiirustuksista laskea melko tarkat menekit ja toimittaa 
tuotteita sen mukaan.

▪”Suunnittelupalvelu”, voimme yhdessä asiakkaan kanssa 
suunnitella vaihtoehtoisia esim. kiinnitystapoja heidän 
työkohteeseen.

Henkilöstövuokraus ja rekrytointi

▪Säännölliset palvelukonseptin toimivuuspalaverit  kaikki 
osapuolet (3 kpl) läsnä

▪Aukoton tiedonkulku työsuhteen aikana, jolloin muutostilanteet 
heti asiakkaan tiedossa 

Valmistava teollisuus

▪Asiakkaalle laaditaan vaihtoehtoinen tarjous

▪Luodaan asiakkaalle turvallisuutta lupaamalla tuotemitoitus 
työmaalla tilauksen jälkeen

Rahoitus

▪Luottotietokyselyt

▪Myyjä on tuttu yhteyshenkilö ja helposti saatavilla

Hinnan merkitystä lieventäviä tekijöitä 

= keinoja siirtää keskustelu asiakkaan hyötyihin
Hyöty

Hinta
Hyöty
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Konevalmistus ja markkinointi

▪Noin 50% henkilökunnasta huollon tai jälkimarkkinoin henkilöitä

▪Varaosamyynnin vastausaika puhelinpalvelussa vuonna 201x, 8-13 sek.

▪Palvelunumeroihin vastaavat ammattitaitoiset henkilöt

Rakennusmateriaalitoimittaja

▪Nopea reagointi muutoksiin

▪Selkeät toimintamallit

▪Yhtenäiset järjestelmät, jolla kuka tahansa pääsee nopeasti selville eri 

projektien asioista

Hotelli

▪Automatisoitu reklamaatioprosessi

▪Systemaattinen laadunmittaus sisäiset ja ulkoiset mittaukset

▪Iso organisaatio mahdollistaa nopean ja tehokkaan back-up toiminnon

Maahantuonti ja markkinointi

▪Pieni vasteaika tarpeeseen heti tai viimeistään tunnin kuluttua
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9. Palvelumme pelaa esim. reagointinopeus asiakkaan toiveisiin, osaajat 
osaavat tehdä heti mitä pitää, laatujärjestelmät

Rahoitus

▪Henkilökuntamme osaaminen huipputasoa

▪Uusien henkilöiden sisäänajo systemaattista ja prosessikuvaukset kunnossa

Kiinteistöpalvelut

▪Näytä/kerro palvelukeskuksen vasteajat

▪Näytä palveluorganisaation kuvaus asiakkaalle/kerro, mistä koostuu ja miten 
toimitaan

▪E-mail-palvelu (keskustelufoorumi)

▪e-Palvelut, Help Desk, Sähköinen raportointi

Henkilöstövuokraus ja rekrytointi

▪Tilauksesta henkilö nopeimmillaan kahdessa tunnissa töissä tilaavassa 
yrityksessä viimeistään vuorokauden sisällä

▪Palvelualueen organisaation tehtäväjaot
 täsmäytetty tieto-taito, joka takaa tehokkuuden ja toimitusvarmuuden, kun 
reaaliaikainen tieto on käytettävissä

Valmistava teollisuus

▪Asennustoimitus silloin kun asiakkaalle parhaiten sopii

▪Asennuspäällikkö ottaa yhteyttä ennen asennusta

Hinnan merkitystä lieventäviä tekijöitä 

= keinoja siirtää keskustelu asiakkaan hyötyihin
Hyöty

Hinta
Hyöty
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Konevalmistus ja markkinointi

▪Uusi rikkoutunut kone on vaihdettu uuteen vastaavaan, 

nopealla aikataululla. Tämän seurauksena saatu kaksi uutta 

kauppaa, koska asiakas on ollut tyytyväinen reklamaation 

nopeaan käsittelyyn.

▪Koneiden etäseuranta / huoltopäällikkö seuraa koneiden 

huoltotarvetta etänä ja on tarpeen tullen yhteydessä 

asiakkaaseen huoltotarpeen ilmetessä. Palvelua ei muilta 

saa! 

Rakennusmateriaalitoimittaja

▪Selkeät pakkausohjeet, joilla palautus vaiheessa pystytään 

optimoimaan kuljetuskapasiteetin tarve sekä nopeuttaa 

palautuksen käsittelyä

▪Tuotteet valokuvataan sekä lähtiessä että palautuessa, ja 

epäselvissä tilanteissa voidaan lähettää asiakkaalle.

Hotelli

▪Sisäiset ja ulkoiset asiakaspalautekyselyt

▪Vapaa-ajan käyttömahdollisuudet mm. hyvinvointi, 

kuntoutus, voucher

▪Sisäinen laadunvalvonta  systemaattinen tietojen 

prosessointi ja kehittäminen
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10. Tuo esille/korosta, että avullamme asiakkaan asiakkaat / henkilöstö ovat tyytyväisiä

Maahantuonti ja markkinointi

▪ Yhdellä laskulla koko työmaan kokonaisratkaisut 

kiinnityksessä

Kiinteistöpalvelut

▪ Tyytyväisyyskyselyt (asiakkaan asiakkaat, 

asiakkaat, henkilöstö)

▪ Meidän asiantuntijamme kohtelevat sinun 

asiakkaitasi yhtä hyvin kuin oma henkilöstösi

Henkilöstövuokraus ja rekrytointi

• Asiakaskohtaiset säännölliset tyytyväisyyskyselyt ja 

kehityskokoukset

• Kerran vuodessa toteutettava koko alaa koskeva 

tyytyväisyyskyselyn läpikäynti pääkohdiltaan 

jokaisessa uudessa asiakastapaamisessa

• Palautekeskustelun hyödyntäminen asiakkaan 

omien kilpailuetujen parannuskeinona

Valmistava teollisuus

▪ Työmaalla/kohteissa vierailut/kiertoajelut

▪ Tehdasvierailut

Hinnan merkitystä lieventäviä tekijöitä 

= keinoja siirtää keskustelu asiakkaan hyötyihin
Hyöty

Hinta
Hyöty
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1. Hyöty (ON) 2. Etuja asiakkaalle (ANTAA)
3. Vaikutuksia asiakkaan 

arkipäivään  (MERKITSEE)

Kotimainen yritys

• Maksamme verot Suomeen

• Päätöksenteko Suomessa 

• Työllistämme omalla alueellamme

• Tuotot jäävät Suomeen

• Asioista päätetään siellä, missä 

toiminta tapahtuu

• Lisää ostovoimaa - ostavia asiakkaita

Vähäinen henkilöstön vaihtuvuus • Samat naamat palvelemassa • Luotettava henkilösuhde säilyy

Henkilöstöllä pitkä kokemus ja 

vahva osaaminen alalta

• Oikeat ratkaisut asiakkaalle

• Näkemyksiä tulevaisuudesta

• Koulutamme asiakaspalvelu- ja 

myyntihenkilöstöämme jatkuvasti

• Rahaa säästyy – parhaat toimivat 

ratkaisut

• Jatkuvasti parhaat ratkaisut käytössäsi

• Saat entistä parempaa palvelua

Meillä on 12 omaa toimipistettä 

ympäri maata

• Huollon vasteajat ovat pienten etäisyyksien 

vuoksi lyhyet

• Mahdolliset käyttökatkot ovat lyhyitä 

(Paljonko säästynyt aika on rahassa?)

Paikallinen toimija, tunnemme 

alueen ja ihmiset

• Tiedämme asiakkaiden tarpeet ja toimintatavat

• Osaamme tuottaa oikeat ratkaisut ja palvelut

• Emme harjoittele teidän rahoillanne

• Luotettavuus, helppous, turvallisuus, 

ajansäästö

HYÖTYJEN esittäminen ASIAKASTA 

kiinnostavalla tavalla
Esimerkkejä
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1. Hyöty (ON) 2. Etuja asiakkaalle (ANTAA)
3. Vaikutuksia asiakkaan 

arkipäivään  (MERKITSEE)

HYÖTYJEN esittäminen ASIAKASTA 

kiinnostavalla tavalla
Tee tähän omia ”ketjuja”
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Suuntaviivoja hinnan 

myymisessä

Alku Loppu

Milloin hinta 

pitää esittää?
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▪ Heti

▪ Kun asiakas vaatii

▪ Kun asiakas tietää, mitä hän saa = höydyt

▪ Kun asiakas on valmis päättämään

▪ Vältä taukoa hinnan esittämisen jälkeen – jatka keskustelua eduista

▪ Esitä asia luonnollisena asiana – pysy rauhallisena, anna asiakkaan ”taistella”

▪ Säilytä katsekontakti

▪ Mitkä osa-alueet esityksessäni estävät meitä pääsemästä sopimukseen?

▪ Mitä tarvitsemme, jotta voit hyväksyä ehdotukseni?

▪ Mitä asioita arvostat / pidät tärkeinä?

▪ Mikä on erityisen tärkeää sinulle?

▪ Onko vielä jotain muuta, mitä minun tulee tietää?

Sopivia kysymyksiä

Mahdollisimman 

myöhään
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Keinoja esittää hinta Valitse oikea aika, oikea 

henkilö, oikea menetelmä
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1. Hyöty – hinta - hyöty (kerrosmenetelmä) ”Kiinteähintainen sopimus, jolloin ei tule yllätyksiä, maksaa 739€/kk ja 

se sisältää tunnin vasteajan ja näin katkokset pysyvät hallittuina.”

2. Jaa vakiohinta pienempiin mahdollisiin yksiköihin (Käyntikerta, kpl, %, toimitus, henkilö)

3. Jaa kustannukset eri aikajaksoihin (Vuosi, kk, vko, pvä, tunti, laskutusajat, ilta, viikonloppu, yö-lisät)

4. Vertaa johonkin asiakkaan tuntemaan ja hyväksymään menoerään (Auto, tupakka, lehti, asiakkaan oma 

tuote/palvelu, asiakkaan tuotantotekijä)

5. Käytä hyväksesi kynää ja paperia. Vertaile ratkaisusi sisällön laajuutta kohta kohdalta; toimitus-, maksu-, 

takuu- yms. ehtoja ja laske niille arvo (kaikki, millä on rahallista arvoa, kannattaa tuoda esille)

6. Myy vain hintaero – älä koko hintaa

7. Esitä vaihtoehtoja (anna 2 vaihtoehtoa) (Koko ajan paikalla tai tiettyjä kertoja)

8. ”Juuri siksi” (bumerangimenetelmä) (…”juuri siksi 995 € tuntien korkeat laatuvaatimuksenne…”)

9. Unohda hinta”vääntö” ja keskity hakemaan päätöstä (”lyö kauppa lukkoon nyt, niin saat…”)

10.Viljele myönteisiä ilmaisuja asiakkaan päätöksenteon helpottamiseksi (Hieno, apu, tuki, helppo, hyöty, 

investointi, tärkeä, tyytyväinen, onnellinen, hyvä tunne, panostus, asiakkaan hyvä tarjouspyyntö, kilpailuttaminen 

hyvissä ajoin, vapautuvat resurssit, turvallisuus)
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Mitä eroja on 

tarjousten kesken?

Millä eroilla on asiakkaalle 

merkitystä?

Miten esität omat vahvuutesi?

Kysy asiakkaalta

5. Kilpailevien tarjousten käsittely

▪ Hinta

▪ Ratkaisu/Palvelukuvaus

▪ Organisaatio, resurssit

▪ Asiakkaan hyödyt

▪ Toimintatavat

▪ Maksuehdot

▪ Tekijät/ammattitaito/
vaihtuvuus

▪ Tekniikka
▪ voimassaoloaika

▪ Ulkoasu ja jäsentely

▪ Asiakas-/Kohdetuntemus

▪ Kulujen oikea mitoitus

▪ Referenssit

▪ Liitteet

▪ Sopimusehdot

▪ Laatutasot

▪ Viranomaistodistukset 

▪ Investoinnit

▪ Ympäristöasiat

▪ Takuu

▪ Laatusertifikaatti

▪ Määräalennukset/ 
hintaporrastus

▪ Jälkihoito

▪ Asiakkaalta edellytettävä 
työmäärä

▪ Omat ratkaisut – mitä hyötyjä saavutettu

▪ Kokemukset muissa vastaavissa tilanteissa

▪ Teknisten järjestelmien hallinta

▪ Referenssilista 

▪ Tutkimustulokset (asiakastyytyväisyys, 
hlöstötyytyväisyys)

▪ Asiakkaiden palautteet

▪ Toteutetut kehitystoimenpiteet (lista)

26
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6. Yhteenveto

TAVOITTEENA oli antaa Sinulle keinoja hinnan käsittelyyn asiakasneuvotteluissa.

- keinoja voittaa enemmän- keinoja hävitä vähemmän

HINNAN 

MYYMINEN

Oma  asenteeni hintaan

Tosiasiat hintaneuvotteluista

Ehtojen muuttaminen

Kilpailevat tarjoukset

Asiakkaiden hintavastustus

Hinnan myymisen työkalupakki

Tinkiminen ja joustaminen

Hinnan puolustamisen merkitys

Yrityselle ja omalle vastuualueelleni
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Olemassaolon ja kehittämisen 
perusedellytys

Oma asenne ratkaiseeHintaa käsitellään paljon

+6 syytä

Todelliset syyt/tekosyyt/asiakkaan rooli

10 + 10 tekniikkaa

Taistele

Vertaillaan

Kysy suoraan ”onko päätös jo tehty

”mitä eroja tarjouksissa…”

Muuttuvat jatkossakin


