
YHDISTÄ TUNNEÄLY DIGITAALISEEN
MYYNTIIN JA MARKKINOINTIIN

Tunneäly on työelämän kuumimpia trendejä, joka on olen-
nainen niin johtamisen kuin myynnin onnistumiselle. Kou-
lutuksessa syvennyt digitaalisen myynnin ja markkinoinnin 
viemiseen seuraavalle tasolle: opit huomioimaan tunneälyn 
etämyynnissä ja digitaalisissa kanavissa. Ymmärrät ostavia 
aivoja ja sitä, millaisia vaatimuksia digiaika asettaa myynnin 
ja markkinoinnin johtamiselle. Kehität myynti- ja markki-
nointikanavia niin, että niissä huomioidaan tunneäly kasvun 
mahdollistamiseksi. Lisäksi opit, kuinka asiakasdataa hyö-
dynnetään myynnissä ja markkinoinnissa. 

VIE YRITYKSESI DIGITAALINEN MYYNTI 
SEURAAVALLE TASOLLE! 

Kuusiosainen koulutus sopii sekä myynti- ja markkinointi- 
tehtävien johtohenkilöille että kehittymishaluisille myyjille. 
Ohjelman myötä saat työkaluja niin omaan arkeesi kuin 
myös yrityksenne toimintatapojen kehittämiseen.  Koulutu-
sohjelman järjestävät yhteistyössä Talentree Oy ja Adeptus 
Partners Oy.

KOULUTUSTEN TEEMAT JA AJANKOHDAT:

1. 20.5. klo 9-12: Miksi tunneäly? Mistä tunnistat 
tunnetaitavan johtajan? Entä myynnillisen 
johtajan? 

2. 17.6. klo 9-12: Ostopsykologia digiajassa: 
Millaiset ovat ostavat aivot? Miten teet tulosta 
paineen alla. 

3. 19.8. klo 9-12: Johtaminen paineen alla: Pain-
een aiheuttajat vs. menestystekijät. Millaiset 
ovat tulevaisuuden digiajan osaamisvaatimuk-
set johtajalle? 

4. 16.9. klo 9-12: Pullonkaulat myynnin ja 
markkinoinnin välillä: Miten yhteensovittaa 
digitaaliset myynti- ja markkinointiprosessit? 

5. 14.10. klo 9-12: Tiedolla johtaminen 
myynnissä ja markkinoinnissa: Kuinka hyö-
dyntää tehokkaasti asiakasdataa, järjestelmiä 
ja automaatiota? 

6. 16.11 klo 9-12: Jatkuvan kehittymisen mallit 
M&M-organisaatiossa: Asiakas- ja myynti- 
tiedon uudet mahdollisuusrakenteet ja 
luovuuden lisääminen yrityksen eri toiminto-
jen välillä. Organisoituminen myynnin ja 
markkinoinnin ympärille sekä jatkuvan kehit-
tymisen ja innovatiivisuuden tukeminen. 

Kukin osuus kestää 3 tuntia ja toteutetaan 
Teams-yhteydellä. Lisäksi yrityskohtainen neljän 
tunnin konsultointi vapaavalintaisella aiheella.

Ohjelman valmentajina toimivat oman alansa 
huippuosaajat: 

Pekka Sinervo ja Mikko Parikka (Adeptus Part-
ners Oy), Eetu Huosianmaa (Talentree Oy) sekä 
Itä-Suomen Yliopiston väitöskirjatutkija Katariina
Ylönen. Pekka ja Mikko ovat pitkän linjan tun-
neäly-valmentajia ja -kouluttajia ja Eetu taas 
digitaalisen myynnin ja markkinoinnin konkari. 
Katariina tutkii väitöskirjassaan myynnin roolia 
yrityksen innovatiivisuuden vahvistajana.

ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIETOA
Pekka Sinervo 040-830 1756, pekka.sinervo@adeptus.fi  
Hannu Laakkonen 040-541 4607, hannu.laakkonen@talentree.fi

Ohjelman hinta on 1500 €/osallistujayritys (2-4 osallistujaa per 
yritys) , sisältäen 6 (3 h)  valmennuskertaa ja yrityskohtaisen vapaa- 
valintaisen konsultoinnin (4 h). Mukaan mahtuu 10-15 osallistuja- 
yritystä. 

HALUATKO KUULLA LISÄÄ?

Järjestämme kiinnostuneille Teams-infoti-
laisuuden torstaina 15.4. klo 9–11. 

Millaiset ovat ostavat aivot?
UUSI DIGITAALISEN MYYNNIN JA TUNNEÄLYN KOULUTUSOHJELMA ALKAA!


