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Kamon on Oy elintarvikealan, sen vientivalmiuksien,
tuotteistamisen ja konseptoinnin vahva osaaja.

Työskentelytapamme on hyvin käytännönläheinen ja tuloksiin
ohjaava: tavoitteena on tarjota yrityksille konkreettisia
työkaluja viennin kehittämiseksi. Tämä on ehdottoman tärkeää
erityisesti mikro-yritysten näkökulmasta: mitä rajatummat
resurssit yrityksellä on käytössä, sen tärkeämmässä roolissa
ovat käytännönläheiset työkalut sekä ”korkoa korolle”
rakentavat, selkeät ja kustannustehokkaat suunnitelmat.

Kamon toimii myös Business Finlandin
asiantuntijaverkostossa. Voi tutustua tästä.  

Kamon Oy

https://expertsearch.businessfinland.fi/#/profile/bhjt11rH?companyName=kamon


Myynnin rooli ja asiakassuhteen luominen

• Hyvä ja luottamuksellinen asiakassuhde on tärkein yksittäinen tekijä
onnistuneessa vientimyynnissä.

• Jos sisäänmyynti ei onnistu, on hyväkin tuote ja toimiva markkinointi
merkityksetön, koska tuote ei ole kuluttajan saatavilla!

• Asiakassuhteen luomisessa tärkeintä on aloittaa rakentaminen hyvissä
ajoin ja muistaa että sen muodostumiseksi tarvitaan aina:
     • Aikaa
     • Kärsivällisyyttä 
     • Paikallista läsnäoloa

• Hyvän kontaktin luot rakentamalla luottamuksen ensin itseesi, sitten
yritykseesi.

• Varaa myös riittävästi resursseja asiakasuhteen ylläpitoon, jolloin myynti
kehittyy positiivisesti ja lisämyynti mahdollistuu.



Mitkä jakelukanavat valitsen?
Mikä on markkinatilanne? 
Miksi asiakkaan tulisi ostaa minulta? Minkä edun tarjoan?
Mihin trendiin ja kuluttajan tarpeeseen tuotteeni vastaa?
Mitkä ovat tuotteeni kilpailijat? Miksi olen parempi vaihtoehto?
Pystynkö toimittamaan kaikki tarvittavat tuotetiedot  ja sertifikaatit, oikein ja
ajallaan?
Onko kysynnästä “todistetta”, tutkimusta, myyntidataa kotimaasta tai
muilta markkinoilta- Miten vakuutan asiakkaan paremmuudesta?
Mitä tukitoimia voin tarjota tuotteen markkinointiin ts. Millä tehostan
kysyntää?

Myyjällä tulee olla kirkkaana mielessä



Hyvä myyjä

Ratkaisee asiakkaan ongelman.
Tarjoaa enemmän kuin asiakas osaa odottaa.
Valmistautuu hyvin myyntikeskusteluun, eikä hukkaa asiakkaan aikaa.
On nopea reagoimaan asiakkaan pyyntöihin ja kysymyksiin.
Ei “besserwisseröi”- asiakas on oman liiketoimintansa paras
asiantuntija.

Tuntee kohdemarkkinan kulttuurin, on selvittänyt
taustatiedot ja tuntee asiakkaan liiketoiminnan.
Panostaa kyseisen kulttuurin businesslike ulkoasuun ja
käytökseen.
Hyvällä myyjällä on laaja toimialaosaaminen ja hyvä
tuotetuntemus.



Hyvä myyjä

Ymmärtää ja ottaa selvää, mitä asiakkaan maailmassa tapahtuu.
Kysyy relevantteja kysymyksiä, joka auttavat asiakasta
ajattelemaan, ei vain kertomaan mitä on tiedossa -Tämä osoittaa,
että myyjä on kiinnostunut kasvattamaan ja ymmärtää asiakkaan
liiketoimintaa.
On oma itsensä ja luo tapaamiseen positiivista, energistä ilmapiiriä.
Osaa small talkin perusteet.
Muistaa aina, että asiakastyytyväisyys on kaiken A ja 0!
Hyvällä myyjällä on lisäksi oikeaa asennetta, kiinnostavia näkökulmia
ja näkemyksiä asiakkaan liiketoiminnan kehittämiseksi.
On aktiivinen ja sinnikäs! Aktiivisuus ja sinnikkyys palkitaan.
Passivisuus on joskus jopa suurin syy epäonnistumisiin. 



• On tavoitteellinen.
• Sujuu jouhevasti ja vuorovaikutus toimii asiakkaan ja myyjän
välillä.
• Myyjä ohjaa keskustelua näkymättömän käsikirjoituksen avulla.
• Tuote tai palvelu esitetään niin, että keskitytään suurilta osin
asiakkaan liiketoiminnan saamiin hyötyihin, tuotteen
ominaisuuksien sijaan.
• Vie eteenpäin kohti kauppaa. 
• Muista kuunnella asiakasta tarkalla korvalla ja lue myös rivien
välit!

Tehokas myyntineuvottelu



Tiivistä faktat ja trendit- houkuttelevasti ja selkeästi.
Kerro mihin tarpeeseen tuotteesi/palvelusi vastaa?
Esitä asiat oikealla kielellä ja huolellisesti.
Tee materiaalista riittävän Informatiiviset – tarkista että kaikki
tuotetiedot ovat oikein.
Panosta myös visuaaliseen näyttävyyteen, B2B asiakas vakuutetaan
myös visuaalisesti.
Tarvittaessa tee lyhyt, hyvänlaatuinen videoesittely – kesto max .2 min,
video luo fiiliksen, “suuruuden” tunnelman.
Hanki suositteluja asiakkailta ja tuo esiin referenssi asiakkaat,
onnistumiset. Älä kainostele.
Muista asiakkaan aika on rahaa– ole tehokas, esitä asiat selkeästi ja
panosta sisältöön, laatuun ja myös ulkoasuun! 

Laadukkaat myyntimateriaalit vakuuttavat



Hyvä myyntipuhe

Innostava ja 
kiinnostuksen 

herättävä aloitus.
 

Kerro ongelma,
jonka aiot
ratkaista. 

Myy ratkaisu ja kerro
miten ratkaiset

ongelman ja kenelle
tuote tai palvelu on

tarkoitettu. 
 

Kerro mikä on
asiakkaan saama

hyöty- miten
liiketoiminta

kasvaa!
 

Tee hyvä ja
aktivoiva lopetus,

mieti tavoite!
 



Mistä apua asiakaskontaktien löytämiseksi

Auttaa tavoittamaan potentiaalisia asiakkaita
ostajatapaamisten, messujen ja muiden tapahtumien ja
palveluiden kautta. 
Food-tiimi palvelee kotimaassa ja tärkeimmillä
kohdemarkkinoilla. 

Food from Finland -ohjelma 

Business Finland

 

 Lähde: Elintarvikkeiden vientipolku 

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/ohjelmat/food-from-finland


Finnpartnership Matchmaking 
       » Kansainväliset kumppanuudet kehitysmaissa. 

Enterprise Europe Network
       » Maksuttomia kansainvälistymispalveluita pk-yrityksille 
          tarjoava verkosto. 

Järjestää suomalaisille yrityksille korkean tason Team Finland -vierailuja kohdemaihin
yhteistyössä kohdemaan Suomen edustuston ja muiden mahdollisten Team Finland -
kumppanien kanssa. 

Avaa liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi Team Finland Market Opportunities -
palvelussaan. 

Auttaa tavoittamaan Business Finlandin ja ulkoministeriön asiantuntijat Suomessa ja
valituilla markkinoilla. 

Business Finlandin muut palvelut

          » Sales Lead – Tunnistettuja myyntiliidejä kohdemarkkinoilta. 
          » Business Opportunities – liiketoimintamahdollisuuksia valituilta kohdemarkkinoilta. 

          » Hyödynnä Team Finland -kansainvälisen verkoston voima ja pyydä apua! 
          » Hyviä verkostoja voivat olla esimerkiksi suomalaiset kauppakamarit maailmalla (FinnCham).

 Lähde: Elintarvikkeiden vientipolku 

https://www.marketopportunities.fi/home?page=1
https://www.finncham.fi/


Vahvat verkostot ovat hyvä voimavara  tunnettuuden
kasvattamiseksi

Mieti myös yhteistyökumppaneita, joiden tapahtumissa voit
myös tavoittaa oman asiakasryhmäsi.

Hyödynnä monipuolisesti alasi webinaarit ja tapahtumat .

Tee hyvä ja runsas LinkedIn profiili ja ole aktiivinen!

Me linkkaudumme mielellämme!

Verkostoidu

Kati Harki Monica Jalonen

https://www.linkedin.com/in/kati-harki/
https://www.linkedin.com/in/monica-jalonen/


Asiakkaasi ovat siellä!
 

Sosiaalisen median suuri suosio ja edelleen kasvava käyttö vie asiakkaat 
yhä enenevissä määrin verkkoon.

 
Pystyt kasvattamaan myyntiäsi, lisäämään tunnettuuttasi ja kannustamaan

kohderyhmääsi kanssakäymiseen sosiaalisen median avulla.
 

Sosiaalisessa mediassa tavoitat kohderyhmäsi kustannustehokkaasti eri
kanavissa, joten myös liiketoiminnallisesti on kannattavaa olla läsnä 

oikeissa kanavissa.

Hyödynnä sosiaalinen media 

Hyödynnä Kamonin Ota digimarkkinointi haltuun -sarjan 
käytännönläheiset materiaalit joilla opit tehostamaan some tekemistä: 

https://kamon.fi/kamonismeja/digimarkkinointi-haltuun/

 

https://kamon.fi/kamonismeja/digimarkkinointi-haltuun/


Kotimaan kilpailijasi voi olla kansainvälisillä markkinoilla hyvä
yhteistyökumppani. Yhteistyön avulla voitte yhdistää tehokkaasti resursseja,
luoda asiakkaalle enemmän arvoa sekä suurentaa kokonaismarkkinoita. 

Toimialarajoja ylittävä yhteistyö on tehokas keino löytää uusia
mahdollisuuksia, verkostoja ja toimintamalleja. 

Nämä yhdistävät samanhenkisiä ihmisiä ja yrityksiä joiden päämäärä on
samankaltainen. 

Kilpailijoiden välinen yhteistyö kannattaa

Yhteistyö yli toimialojen avaa uusia mahdollisuuksia

Hyödynnä kontaktien löytymiseen erilaiset hankkeet, koulutukset,
seminaarit ja messut

Yhteistyössä on voimaa



Haastattelussa Sampo Hauta-Aho, Friendly Vikings, Export Manager

Oikeiden myyntikanavien löytäminen riippuu monesti siitä minkälainen tuote on myynnissä ja onko kyseessä suoraa kuluttajakauppaa vaiko B2B-kauppaa.
Kuluttajamyynnin osalta viime vuodet Suomessakin on nettikaupan rooli vahvistunut ja tällä tavoin on hyvä keino ohittaa välikädet ja saada hyväkatteista
kauppaa myymällä suoraan kuluttajalle. Jos kyseessä on B2B kauppaa, silloin hyviä vaihtoehtoja myyntikanavan löytämiseksi aktivoitua ottamalla suoraan
yhteyttä kiinnostaviin kumppaneihin, tai osallistumalla alan tapahtumiin/messuihin ja muihin vastaaviin verkostoitumismahdollisuuksiin.

Alusta saakka kannattaa pitää silmällä kohdemarkkinoita ja kerätä tietoa niin paljon kuin mahdollista jo tuotekehitysvaiheessa. Ymmärrys markkinasta,
kilpailutilanteesta ja siitä mikä on oma suhteellinen kilpailuetu muihin verrattuna on hyvä pitää mielessä ja hyvä osata myös viestiä. Suomalaisten perisynti
monesti on aliresursointi osaavaan myynti- ja markkinointihenkilöstöön, satsaamalla henkilöresursseihin kenellä on hyvää ymmärrystä kansainvälistymisestä
säästää paljon rahaa, aikaa ja turhia virheitä. Pitää olla valmis hyväksymään useita yllätyksiä ja epäonnistumisia ja ottamaan niistä oppia, tärkeintä kuitenkin
on se että on tutkitusti ymmärrys kokonaiskuvasta ja omasta kilpailuedusta sekä luottamus omaan visioon ja että se pitkällä aikavälillä toimii kunhan löytää
oikeat toimenpiteet ja on valmis muovautumaan matkan varrella.

Miten löytää hyvät myyntikanavat?

Mitä yleisiä myyntiohjeita vientikauppaa suunnitteleville antaisit?

Sampo Hauta-Aho

https://www.linkedin.com/in/sampohauta-aho/


Myynnin jälkeinen palvelu on monesti esiin nostettu asia vientikaupan yhteydessä. Jos on tavannut
hyvän kontaktin ja aloittanut keskustelun, on tärkeätä pitää kontaktia lämpimänä ja yrittää luoda
henkilökohtainen suhde. Yhteyttä kannattaa pitää tasaisin väliajoin vaikka mitään suoranaisesti
töihin liittyvää ei olisikaan. Me suomalaiset ollaan muun maailman mittakaavalla hiljaisia ja vähän
yhteyttä pitäviä, tämä on asia mihin kannattaa kiinnittää huomiota koska sitä monta kertaa
pidetään tylynä tai tulkitaan että meitä ei kiinnosta. Tässäkin on hyvä korostaa oikeiden
henkilöiden (firman suupalttien) valitsemista vastaamaan asiakassuhteista jos vain mahdollista. 

Tässä varmasti monta oikeaa vastausta. Ehkä tärkein asia on osata tiivistetysti esittää itsensä ja
asiansa. Tärkeintä on se miten saada kontakti ymmärtämään miksi yhteistyö olisi kannattavaa
rahallisessa mielessä. Hyvä vinkki tunnin liiketapaamiseen on käyttää 10 ensimmäistä minuuttia
jutusteluun ja kuulumisten vaihtamiseen, 40 minuuttia itse asiaan ja viimeinen 10 minuuttia taas
kevyttä ja kasuaalia jutustelua ja hyvästely. Jos tapaamisessa hyppää suoraan työasiaan ja ei osaa
kunnolla ja ystävällisesti hyvästellä ,niin siinä voi antaa vahingossa itsestään epäkunnioittavan
kuvan. 

Miksi jälkihoito ts. myynnin jälkeinen palvelu on niin tärkeää erityisesti
viennissä?

Mitä on hyvä huomioida liiketapaamisten onnistumiseksi?:
esim. asiakastapaamisten suunnittelu, osallistujat, kieli, materiaalit,
tuotetiedot, valmistelu.



Neuvotteluihin valmistautuessa hyvä ennalta sopia agendasta ja keskustelun rungosta.
Hintakeskusteluita ei kannata välittömästi käydä uuden kontaktin kanssa, markkinat on
täynnä kilpailijoita ketkä haluaa tehdä hintavertailua. Siinä vaiheessa hintoja kannattaa
näyttää kun kontakti on oikeasti kiinnostunut ja myös antanut tietoa omasta yrityksestä ,että
onko edes validi kumppani. Neuvottelut kannattaa aina tehdä kasvotusten jos vain
mahdollista. Hyvä sääntö on tavata kerran kummankin kotikentällä kasvotusten minkä
jälkeen on ok hoitaa enin osa yhteydenpidosta videon välityksellä.

Näihin taisin osaksi jo vastata, mutta oleellista on että luodaan henkilökohtainen suhde
asiakkaaseen mitä vaalitaan. Tämän merkitys on tärkeätä varsinkin jos ja kun tulee tiukkoja
paikkoja vastaan, niin henkilökohtainen suhde ollessaan kunnossa tasoittaa suurimpia
kupruja ja kaupankäyntiin ei tule välttämättä säröjä tai katkea kokonaan.

Mitä hyväksi havaittuja myyntiohjeita antaisit seuraaviin?: neuvottelut,
esityslista, hintaneuvottelut, jatkoneuvottelut - ts. ammattilaisen
käytännön vinkit/ kantapään kautta opittua:-)

Mitkä ovat hyvät toimenpiteet tapaamisen jälkeen, miten on hyvä
hoidella asiakassuhteen/palvelun ylläpito? 
Mitä ei kannata unohtaa/väheksyä?



Vientimyynti ei ole pikamatka.
Kulttuuri tulee tuntea ja harjoitella miten siinä toimitaan.
Hyvällä ASIAKASpalvelulla erotut, ole ystävällinen & nopea –
vastaa vauhdilla ja ratko haasteet. 
Hyödynnä verkostot, yhteistyömahdollisuudet ja kysy vinkit
osaajilta- Suomi on pieni maa.
Kohdemarkkinan kilpailutilanteen ymmärryksen lisäksi hanki
riittävä kuluttajaymmärrys argumentoinnin pohjaksi.
Hio myyntimateriaalit huippukuntoon.
Pukeudu asiakasnevotteluihin "tiptop" ja ole huolitelu.
Varmista mikä on neuvottelussa käytettävä kieli, huolehdi että
riittävä kielitaito on hallussa. 
Usko omaan tuotteesesi ja näytä se innostuneesti! 
Luo hyvä ja luottamuksellinen tunnelma asiakastapaamiseen,
etätapaamiseen, puhelinkeskusteluun tai messutapaamisiin.

Muistilista



Hoida vauhdilla vastaus asiakkaan sähköpostiviestiin tai puheluun, et ole
ainoa keneltä kysytään. 
Valmistaudu etukäteen huolella tapaamiseen: Perehdy asiakkaan tilanteeseen
ja liiketoimintaan sekä asiakkaan mahdollisiin huolenaiheisiin. 
Mieti keino miten yllätät asiakkaan positiivisesti ja jätät hyvän muistikuvan
itsestäsi ja edustamastasi yrityksestä?
Ota haltuun toimiala-ja markkinatieto ja hio small talk taidot kuntoon.
Tuo esiin positiivisuus, energia, palveluhalukkuus ja aktiivisuus
asiakaspalveluun myös asiakassuhteen synnyttyä- ole luotettava toimija!
Muista KV -kilpailu on kovaa, mitä isompi markkina, sitä enemmän asiakkaalla
on myös tarjontaa. 
Tiedon ja taidon lisäksi tahtoa ja rohkeutta peliin.

Muistilista



Ollaan yhteyksissä!

Kati Harki
 

+35850 5025114
kati@kamon.fi

 

Monica Jalonen
 

+35850 5025115
monica@kamon.fi

 

Innovaatioseteli

Kiitos!

https://kamon.fi/
https://fi.linkedin.com/company/kamonmarkkinointi-oy
https://www.instagram.com/kamon_oy
https://www.facebook.com/kamonmarkkinointi
https://www.instagram.com/kamon_oy
https://www.instagram.com/kamon_oy
https://www.instagram.com/kamon_oy
https://www.instagram.com/kamon_oy
mailto:monica@kamon.fi
mailto:monica@kamon.fi
https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus/innovaatioseteli
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus/innovaatioseteli

