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20.4.2022 | Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Jari Parantainen: Tuotteista palvelusi, tuplaa
katteesi 20.4.2022

Etätoteutus: Zoom

Jarin viimeisiä koulutuksia ennen eläköitymistä!

***

Tuotteistajan tavoite on tehdä ostamisesta helppoa.
Tuotteistaminen tarkoittaa keinoja, joilla poistat ostamisen esteitä. Se on psykologista
sodankäyntiä kahta umpikieroa vihollista vastaan.

Viekkain vastustajasi on jokaista asiakasta nakertava virheen pelko. Riskin tunne
kasvaa niin suureksi, ettei asiakkaasi uskalla ostaa. Se johtuu yleensä siitä, että myyjäsi
mongertaa niin mutkikkaasti. Toinen tyypillinen ongelma on todella epäselvä
hinnoittelu.

Heti hyvänä kakkosena tulee meitä jokaista riivaava pohjaton laiskuus. Suomalaiselta
myyjältä on niin vaikea tilata mitään, että lukemattomat hyvätkin palvelut ja tuotteet
jäävät hyllyyn pölyttymään.

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Tuotteistajan tavoite on tehdä ostamisesta helppoa.

Tuotteistaminen tarkoittaa keinoja, joilla poistat ostamisen esteitä. Se on
psykologista sodankäyntiä kahta umpikieroa vihollista vastaan.

Viekkain vastustajasi on jokaista asiakasta nakertava virheen pelko. Riskin
tunne kasvaa niin suureksi, ettei asiakkaasi uskalla ostaa. Se johtuu yleensä
siitä, että myyjäsi mongertaa niin mutkikkaasti. Toinen tyypillinen
ongelma on todella epäselvä hinnoittelu.

Heti hyvänä kakkosena tulee meitä jokaista riivaava pohjaton laiskuus.
Suomalaiselta myyjältä on niin vaikea tilata mitään, että lukemattomat
hyvätkin palvelut ja tuotteet jäävät hyllyyn pölyttymään.

Suomen kokenein tuotteistaja Jari Parantainen vastaa esityksessään
näihin oleellisiin kysymyksiin:

1. Mitä tuotteistaminen todella tarkoittaa?
2. Mikä on asiantuntijan tragedia?
3. Miksi ilman tuotteistusta on turha edes yrittää ulkomaille?
4. Mitkä ovat hyvän tuotteistuksen kuusi tärkeintä osaa?
5. Miksi sinäkin tarvitset sisääheittotuotteen?
6. Mistä tuotteistusprojekti kannattaa aloittaa?
7. Mitkä ovat tuotteistajien tyypilliset virheet?

Ohjelmaan sisältyy käytännön esimerkkejä tuoreista, kotimaisista
tuotteistusprojekteista.

Ohjelma

11.45
Yhteyden avaus

12.00
1. Mitä tuotteistaminen todella tarkoittaa?
2. Mikä on asiantuntijan tragedia?
3. Miksi ilman tuotteistusta on turha edes yrittää ulkomaille?
4. Mitkä ovat hyvän tuotteistuksen kuusi tärkeintä osaa?
5. Miksi sinäkin tarvitset sisääheittotuotteen?
6. Mistä tuotteistusprojekti kannattaa aloittaa?
7. Mitkä ovat tuotteistajien tyypilliset virheet?

Jari Parantainen, Suomen kokenein tuotteistaja

16.00
Koulutus päättyy
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Asiantuntijat

Jari Parantainen
Tuotteistaja 
Noste Oy

Asiakaspalvelu

09 2286 0360
asiakaspalvelu@kauppakamarikauppa.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. 13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. 

Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4 arkipäivää ennen
tilaisuuden ajankohtaa.

Oikeudet muutoksiin

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.
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