
Mitä on tämän päivän B2B-myynti?

Päivitä myyntitaitosi kohtaamaan 
B2B-myynnin vaatimukset 
ja varustaudu huomiseen!

3rd Millennium Sales

Taking Sales to a Higher Level 



Myynti, yksi maailman vanhimmista ammateista #muuten, on 
aina kehittynyt kohtaamaan ja vastaamaan jokaisen aikakauden 
tarpeisiin. Mutta nyt on aika ottaa isompi askel! Ja tällä kertaa 
ei ole kyse asteittaisesta muutoksesta, myynnin evoluutiosta, 
vaan totaalisesta toimintaympäristön ja -tavan uusiutumisesta, 
myynnin transformaatiosta.  

Samalla kun teknologian kehitys ja digitalisaatio muuttaa ja on 
muuttanut asiakkaiden ostokäyttäytymisen, vaativat ne myös 
myyjiä ja myyntiä muuttumaan. Tulevaisuuden B2B-myynnin 
menestyjiä ovat ne, jotka haluavat uudistua ja ottaa sen ison 
askeleen, organisaatioina ja yksilöinä. 

57 % B2B ostoprosesseista on suoritettu ilman 
myyjän osallistamista, todettiin CEB:n ja Googlen 
tekemässä Digital Evolution in B2B Marketing 
tutkimuksessa jo vuonna 2011 (sittemmin luku on 
noussut edelleen).

Eri selvitysten mukaan myyntitiimit, jotka 
hyödyntävät Social Selling tekemistä ja 
sosiaalisen median kanavia myyntityössään, 
ovat tehokkaampia kuin ne, jotka eivät näin tee. 
(LinkedIn State of Sales 2016)

Mercurin Sales Excellence -tutkimuksen mukaan 
menestyjät, niin myyjät kuin myyntiorganisaatiot, 
hyödyntävät laajemmin ja monipuolisemmin 
CRM:ää asiakastyössään ja sosiaalista mediaa 
asiakaskommunikoinnissaan. Ja erityisesti, 
menestyjien mukaan sosiaalinen media näyttelee 
tulevaisuudessa merkittävää roolia myynnissä. 
Vastauksissa tulee myös selvästi esille se, kuinka 
teknologian ja digitalisaation mahdollistamat 
erilaiset kanavat, työkalut ja niiden hyödyntäminen 
ovat jo nyt, ja jatkossa vielä enemmän yksi myynnin 
kriittinen menestystekijä. (Mercuri International 
Sales Excellence Survey, 2016–2017)

Pari huomionarvoista faktaa:
Miksi myynnillä on tarve muuttua?
Yksinkertaisesti siksi, että asiakkaillasi on saatavana valtavasti tietoa joka puolella, eri 
kanavista ja lähteistä. Siihen ei välttämättä tarvita myyjää lainkaan. Päinvastoin, asiakkaasi 
saattavat olla jo huomattavan pitkällä omalla ostamisen matkallaan, ennen kuin he ovat 
yhteydessä myyjiin. Myös eri toimialojen digitaalinen maturiteetti, sekä valmius että 
kypsyysaste, nousee merkittävään rooliin:

Silloin EnnEn 
- Perinteinen myyntiprosessi

Digitaalinen maturiteetti* eri toimialoilla

Varmista menestys myynnissä 
tänään ja huomenna

1. Luo kontakti

2. tunnista tarve

3. rakenna tarjous

4. klousaa kauppa

1   Ole esillä: Löydä yhteydet, verkostoidu ja opasta

2   Tunnista tilanne: Arvioi myyntitilanne ja mahdollisuutesi

3   Löydä tarve: Ymmärrä asiakkaasi odotukset, juuri 
         tämänhetkiset haasteet ja tarpeet ja vaikuta niihin

4   Esitä ratkaisu:  Vakuuta asiakkaasi kilpailijat peittoavalla 
         tarjouksella

5   Voita kauppa: Sitouta asiakkaasi haluttuun suuntaan

Tänään  
- Tämän päivän myyntiprosessi

* Mukailtu artikkelista ”Digital Advantage”, Capgemini Consulting & MIT Sloan Management
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Kuinka pitkällä asiakas on jo ostopolullaan, 
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DiscoverDiagnostic Contact

1  Hyödynnä verkkoa ja eri työkaluja oikeiden kontaktien 
tunnistamisessa ja prospektoinnissa

2  Hallitse Social Selling tekeminen asiakashankinnassasi

3  Hyödynnä verkon ja teknologian tarjoamat mahdollisuudet 
mm. laatuliidien moninkertaistamiseksi

4  Tehosta myyntiäsi ottamalla parempi ote koko 
markkinointi- ja myyntiputkestasi (”rusetti”)

5   Yhdistä myyntiprosessisi  asiakkaiden ostamiseen; 
ymmärrä ostokäyttäytyminen ja mihin asiakkaan tarve perustuu

6   Hyödynnä verkkoa ja eri työkaluja 
asiakaskommunikoinnissasi

7   Verkostoidu ja hyödynnä eri some-kavavia

8   Tunnista ostotilanne ja erilaiset ostotavat

9   Hyödynnä eri kanavien ja työkalujen mahdollisuudet 
tiedonhankinnassa

10   Hallitse argumentoinnin 3 tasoa (tunne, järki, asiakassuhde)

11   Vaikuta ja vakuuta; tarinallisuus myyntiesityksissä ja 
tarinankerronta esiintyessä

12   Rakenna vaikuttavat presentaatiot kohdeyleisön mukaan 

13   Hallitse erilaisten (mobiili)välineiden käyttö 
asiakastkohtaamisessa

14   Hallitse verkkokokoukset (ratkaisun esittäminen, 
tarjouksen esittely, projektin seuranta jne.) 

15   Hallitse myynti kilpailutilanteessa

16   Rakenna vaikuttavat kirjalliset dokumentit / tarjoukset, jotka 
toimivat myös PC:llä tai tabletilla lukien

17   Hallitse erilaiset vastaväitteet

18   Hallitse erilaiset, uudet ja vanhat työkalut ja kanavat 
vaikuttamisessa

19   Rakenna luottamusta ja vahvista asiakasuskollisuutta 
myös some-kanavissa

20   Hallitse koko modernin myynnin toimintakenttä

20 tämän päivän vaatimusta menestykselliselle B2B-myynnille:

Myynnin ammattilaisena et voi 
ohittaa näitä asioita:

•  ”Ostomoodissa” olevien asiakkaiden tunnistaminen - 
verkon ja kanavien hyödyntäminen myyntimahdollisuuksien 
saamiseksi.

•  Kontaktoinnin muutos ”kylmästä lämpimään” -  
ostamisen ymmärtäminen ja osto-oppaana toimiminen. 

•  Läsnäolo asiakkaan ostopolulla - oma asiantuntijuus 
tunnetuksi ja halutuksi.

•  Kontaktien tunteminen ja verkoston vahvistaminen 
- syvempi ymmärrys asiakkaastasi henkilönä jo 
ennen tapaamista mahdollistaa arvoa tuottavamman 
lähestymistavan.

•  Ammattimainen “verkkovalmistautuminen” 
-  uskottavuuden ja asiakaskeisen kohtaamisen 
varmistaminen.

•  Modernien vaikuttamiskeinojen hyödyntäminen - 
viestintäkanavien monipuolisuus (LinkedIn, Messenger, 
WhatsApp jne.) tai esimerkiksi personoitu video tarjouksen 
saatteena.

•  Räätälöidyt demot, business caset, pilotit ja 
hyötylaskurit ovat tämän päivän keino kohdata asiakkaan 
mahdollinen hintavastustus.

•  Kilpailijoiden peittoaminen  edellyttää entistä 
vakuuttavampia keinoja kohdata ostovastustus ja 
argumentoida oma ratkaisu.

•  Myynnin monikanavaisuus on selviytymiskeino oman 
ajankäytön tehostamiseksi ja erilaisten ostajien ja 
ostotapojen huomioimiseksi.

Muuta myynnin mahdollisuudet kaupoiksi!

Myynnin menestystekijät eivät ole 
muuttuneet – mutta toteutustapa 
on uusi
Tulevaisuutta arvioivissa tutkimuksissa ja selvityksissä 
ennakoidaan merkittäviä muutoksia myynnin maailmaan. 
Esimerkiksi uSA:ssa odotetaan miljoonan B2B-myyjän 
vähenemistä (Forrester Death of a (B2B) Salesman 2015), kun 
taas toisissa lähteissä odotetaan vahvaa kasvua (The Future 
of Jobs: World Economic Forum Davos 2016). 

niin tai näin, hyvää näissä on vahva yksimielisyys sille, että 
markkinassa on huutava tarve eri toimialojen asiantuntijoille, 
joilla on erinomaiset myyntitaidot, ja jotka hallitsevat 
kokonaisuudessaan digitalisaation hyödyntämisen 
työssään. Myynnissä menestymisen tulevaisuus perustuu 
kokonaisvaltaiseen asiakkaan ostamisen helpottamiseen ja 
digitaalisessa ajassa elävän ostajan odotusten ylittämiseen.

ostamisen maailma on 
muuttunut totaalisesti. 
Monikanavainen ostaminen 
tarkoittaa yhtä lailla 
monikanavaisuutta 
myynnissä.

Perinteinen tai “yksi ainoa 
tapa kaikille” lähestyminen 
ei ole enää tätä päivää B2B 
-myynnissäkään. 

3rd Millennium Sales - 
Päivitä myyntitaitosi 
kohtaamaan tämän päivän 
B2B-myynnin vaatimukset 
ja varustaudu huomiseen!
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57% PäätösRatkaisuTarveArviointiYhteys



Assertiivinen 
myynti

Asiakas- 
suhdetta 

vahvistava 
myynti

konsultoiva 
myyntityö

Asian- 
tuntemukseen  

perustuva 
myynti

Arvon 
myynti

Myynti  
kilpailu- 

 tilanteessa

Asiantuntijan 
tehokas 

neuvottelutaito

B2B Social 
Selling

Asiakkuuden 
johtaminen

Myynti- 
mahdollisuudet 

kaupoiksi
o2o

Myynnin 
suunnittelu ja 

tehokas 
ajankäyttö

Vakuuttava 
esiintyminen

Tuloksellinen 
myynti- 

keskustelu

Tavoitteellinen 
myyntityö

Myy 
tehokkaasti 
puhelimessa

Tehokas 
avainasiakas- 

työskentely

Hinnan 
myyminen

kannattavuuden 
myyminen

Erilaiset myyntityylit

Mercuri  
Sales 

School 
- uusille myyjille

Mercuri  
Sales Pro: 

Myyntikuntoon
- kokeneille 

myyjille

3rd Millennium Sales – 
eli miten menestyt tämän 
päivän B2B-myynnissä:

Käsittele vastustus ja voita kauppa: 
Vastaväitteiden ammattimainen käsittely | Verkon 
ja eri kanavien vaikutus asiakkaan vastustukseen: 
ennen tapaamista, sen aikana ja jälkeen | kohtaa 
uusi hintavastustus | Hyödynnä verkkoa ja eri 
kanavia ostovastuksen kohtaamisessa ja kaupan 
kotiuttamisessa.

Vakuuta asiakkaasi kilpailijat peittoavalla 
tarjouksella: F2F-kohtaaminen ja presentaatiot, 
argumentoinnin kolme tasoa (järki, tunne, 
asiakassuhde) | Hinnanmyynti, hintavastustuksen 
käsittely ja alennusten merkitys | Vaikuttavat 
presentaatiot (kuvat, videot, ulkoasu, design; 
4 perusperiaatetta) | (Myynti)presentaatiot 
ja animoinnin taito (yhteys, tarinallisuus, flow, 
vastustuksen käsittely, päätökseen ohjaaminen, 
call-to-actionit...) | Tarjouksen esittäminen: missä 
tilanteissa printattu ja sähköinen versio? 

Tee asiakkaasi tilanteeseen räätälöity tarjous: 
Erilaiset myyntitilanteet vaativat erilaisen 
lähestymistavan (odotukset, arvostukset, 
kilpailutilanne, globaali tarjonta...) | Huomioi 
eri myyntityyli (empaattinen, ohjaava) tarpeen, 
vastapuolen ja myyntitilanteen mukaan | Miten 
toimia kilpailutilanteessa tai kun haluat erottautua 
kilpailijoistasi.

Ymmärrä asiakkaasi odotukset, haasteet ja 
tarpeet: Myyntitilanteen tunnistaminen (mihin tarve 
perustuu, valmius, itsenäisyys, preferenssit) | Selvitä 
asiakastilanne: oikeat kysymykset, miten vaikutat, 
miten pääset syvemmälle kiinni  haasteeseen | 
Tarpeettomat kysymykset | Eri työkalut ja kanavat, 
hakukoneet jne. tiedonhankinnassa | Miten 
käännät asiakkaan tarpeen (myös 0-tarpeen) 
myyntimahdollisuudeksi; keskity olennaisiin asioihin 
asiakastilanteen mukaan.

Onnistu ensikontaktista lähtien: Mitä on 
tiedettävä asiakkaastasi / yrityksestä ennen 
ensitapaamista | Verkon ja verkoston hyödyntäminen 
| Persoonallinen ja ammattimainen yhteyden 
luominen | Presentaatiot ja tarinallisuus.

Mercuri International on sertifioitu LinkedIn SalesNavigator -valmentaja.

Ole läsnä asiakkaasi ostopolulla: Digitaalinen 
myynti vs. vuorovaikutuksellinen myynti | Social 
Sellingin trendit | Social Selling tekeminen vs. 
yrityksen myyntiprosessi | Verkostoituminen 
ja oikeat kontaktit | Asiantuntijuus ja oma 
henkilöbrändi | Arvonluonti ja vaikuttaminen | 
Luottamus ja asiakassuhteen vahvistaminen.

Ymmärrä asiakkaidesi erilaiset ostotavat: 
Asiakkaan ostoprosessi ja ostokäyttäytyminen 
| ostamisen muutos | B2B-ostamisen tyypilliset 
piirteet | ostamisen tarve, ja miten vaikuttaa siihen 
(pakotettu, suunniteltu, herätetty) | ostamisen 
totuudenhetket | Erilaiset myyntilanteet ja 
myyntityylit.

Hyödynnä eri kanavien mahdollisuudet 
vaikuttamisessa: Vaikuttava kirjallinen 
kommunikointi | Myynnillisyys puhelinkeskusteluissa 
| Puhelinkokoukset ja neuvottelut | ääni- ja 
videoviestintä | Verkkokokoukset | Mobiililaitteet 
myyntityössä. 

Valmennusten esittely, ajankohdat, hinnat jne.: mercurikoulutus.fi Co
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Tämän päivän B2B-myynnin ja asiakastyön 
osaamisvaatimukset 
& Mercurin valmennukset myynnin ammattilaisille



Mercuri International on maailman suurin myynnin kasvuun keskittynyt konsultointi- ja valmennusyritys.
Vuosittain autamme yli 15 000 asiakasyritystämme uudistamaan myyntitoimintojaan tulevaisuuden

iskukuntoon - yli 70 maassa ja yli 30 eri kielellä.

mercuri.fi | mercurikoulutus.fi

Taking Sales to a Higher Level

50 vuotta ja miljoona kehitystarinaa 
suomalaisen myynnin osaamisen hyväksi. 

Millaisen teemme sinun kanssasi?


