
Asiantuntijapalvelujen myynti- ja markkinointi -koulutus
Liiketoiminnan ammattitutkinto / osaamisala: myynti ja markkinointi

Tavoitteet
- Myyntitaitojen kehittäminen kontaktimyynnissä
- Oston esteiden poistaminen ja asiakasymmärryksen   
lisääminen / myynnin kasvattaminen

- Asiakkaan ostopäätöksen helpottaminen 
tuotteistamisen ja palvelumuotoilun avulla

- Digimarkkinointitaitojen lisääminen
- Asiantuntijan profilointi ja brändääminen
- Digiajan ostokäyttäytymisen ymmärtäminen
- Uusasiakashankinnan tehostaminen
- Monikanavaisen liiketoiminnan ymmärtäminen

Kenelle?
Asiantuntijapalveluita myyvät organisaatiot
- tilitoimistot ja taloushallinnon palvelut
- arkkitehti-, laki-, insinööri- ja suunnittelutoimistot
- mainostoimistot, digipalvelujen tarjoajat
- valmentajat, kouluttajat, konsulttitoimistot
- rakentamis- ja suunnittelupalvelujen myyjät
- projektinhallintapalvelut
- it-palveluja tarjoavat yritykset
- sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavat yritykset
- sijoitus-, rahoitus- ja vakuutuspalvelujen myyjät

Koulutuksen  toteutus
- Koulutuksessa suoritetaan Liiketoiminnan
ammattitutkinto / osaamisala: myynti ja markkinointi

- 12 koulutuspäivää / 1.4.2019 – 10.3.2020 
- Tutkintoyhteistyö /Novida ammattiopisto
- 1-2 tutkinnon arviointikokousta 

Koulutuspaikka
Intoo Koulutus, Linnankatu 64, Turku
Hinta
Oppisopimuksella koulutus on maksuton.

Lisätiedot oppisopimuksesta  ja ilmoittautuminen:
Sari Jokinen, puh. 040 595 4464, 
sari.jokinen@intoo.fi
Annina Lehtinen, puh. 050 468 2186, 
anniina.lehtinen@turku.fi

Maarit Fellman
Digimarkkinoinnin asiantuntija,
yrittäjä ja verkkokauppias.
Markkinoinin konkari, käytännön-
läheinen ja selkeäsanainen
kouluttaja. Hallitsee digimarkki-
noinnin temput pienellä budjetilla..
Maarit on tämän koulutuksen 
vastuukouluttaja ja vastaa
koulutuksen sisällöstä.

Sari Jokinen
KTM, taloushallinnon ja 
kannattavuuden
asiantuntija, yrittäjä.
”Se mitä et laske, sitä et johda”.
Käytännönläheinen kouluttaja,
jonka opit saavat osallistujan
silmät avautumaan.
Sari vastaa tämän koulutuksen
oppisopimuksista ja tutkinnoista.

Kouluttajat

www.intoo.fi www.oppisopimus.turku.fi

Juhana Helmenkalastaja
Suomen kovin myyntikouluttaja.
Juhanan koulutuksen jälkeen 
mikään ei enää ole ennallaan.
Rautainen ammattilainen, jonka
esimerkeillä ja ideoilla myynti
nousee 100% varmuudella.

Jari Parantainen
Tuotteistamisen guru, 
Suomen kokenein ja paras 
tuotteistamisen asiantuntija.
Erittäin valovoimainen ja 
kiinnostava puhuja, joka myy 
salit täyteen ympäri Suomea.
Kirjoittanut useita kirjoja, ja
suosittua Pölli tästä -blogia.



Maanantai 1.4.2019, klo 9.00 – 15.00
Koulutuksen aloitus, orientaatio
- sisällön esittely, käytännön asioita,  
tutkinnon perusteet, tutkinnon suorittaminen
Ostokäyttäytymisen muutos ja Johdanto 
digimarkkinointiin/ Maarit Fellman
- muuttunut ostoprosessi ja markkinointi
- digimarkkinoinnin perusteita, johdanto aiheeseen
- miten valitaan oikeat markkinointikanavat (vetoa vai  
työntöä), johdanto sisältömarkkinointiin

Keskiviikko 10.4.2019, klo 9.00 - 15.30 
Tuotteista palvelusi ja tuplaa katteesi / Palvelun 
tuotteistaminen -tehopäivä
"Lakkaa menettämästä pätäkkää. Palveluasi on liian 
vaikea ostaa!”  Kouluttaja Jari Parantainen
- hyvin tuotteistettu, on puoliksi myyty
- kuinka paketoit palvelusi helposti ostettavaksi
- miten laadit palvelullesi törkeän lupauksen?
- kuinka poistat ostajaa vaivaavan riskin tunteen?

Maanantai 13.5.2019, klo 9.00 - 15.30
Sisältömarkkinointi ja löydettävyys / aamupäivä, MF
- Sisältömarkkinointi ja -strategia
- Mielikuva, imago, maine, erottuminen, oma kilpailuetu
- Markkinointi- ja sisältösuunnitelma
- LinkedIn
Kuvankäsittelyn perusteet ja helpot ohjelmat, 
WORKSHOP iltapäivä / MF
- Canva-graafinen suunnitteluohjelma (miten tehdään 
bannereita, kuvia, nettimainoksia)
- digikuvan perusteita (pixelit, koko, kuvan rajaaminen)
- ilmaisten kuvapankkien hyödyntäminen

Maanantai 3.6.2019, klo 9.00 - 15.30
Facebook- ja Instagram WORKSHOP / MF
- Facebookin ja Instagramin hyödyntäminen
markkinoinnissa, sisältöideat

- yrityksen Facebook-sivun perusteet (asetukset, jaot,
käyttäjäprofiilit ym.)

- Instagramin toiminnan perusteet, Insta syötteet ja
Insta Storyt

- maksulliset Facebook- ja Instagram-mainokset

Tiistai 27.8.2019, klo 9.00 - 15.30 
Asiantuntijapalvelujen myynti / 
Omien myyntitaitojen kehittäminen, osa 1
Kouluttaja: Juhana Helmenkalastaja
- Suomen kovin myyntikouluttaja tuulettaa 
ajatukset uuteen asentoon

Tiistai 10.9.2019, klo 9.00 – 15.30
Asiantuntijapalvelujen myynti / 
Omien myyntitaitojen kehittäminen, osa 2
Kouluttaja: Juhana Helmenkalastaja
- sama aihe jatkuu

Tiistai 1.10.2019, klo 9.00 – 15.30
Videot-markkinoinnissa WORKSHOP / MF
- videoiden hyödyntäminen markkinoinnissa
- mobiilivideoiden editointi (Adobe Clip-sovelluksella)
- Animoto video-sovellus
- Youtube-kanavan luominen, videoiden lataaminen sinne
- muut hyödylliset sovellukset ja ohjelmat videoiden 

tekemiseen ja videomarkkinointiin

Maanantai 7.10.2019, klo 9.00 – 15.30
Valokuvaus ja visuaalisuus markkinoinnissa / WORKSHOP
Kouluttaja: Katri Haavisto
- visuaalinen sisällöntuotanto ja Instagram
- kuvan sommittelu, millainen on hyvä kuva
- digikuvauksen perusteet (kameran toimintoja, suljin, aukko, 
syväterävyys jne).

Keskiviikko 27.11.2019, klo 9.00 - 15.30 
Mailchimp sähköpostimarkkinointi ja uutiskirjeet /
WORKSHOP / MF

- uutiskirjepohjan luominen, jakelulistat, asiakasryhmien  
segmentointi, kirjeen lähetys

- millainen sähköpostimarkkinointi toimii, hyvän kirjeen 
kirjoittaminen

- henkilötietolaki ja sähköpostimarkkinointi

Keskiviikko 15.1.2020, klo 9.00 - 15.30
Google hakukonemarkkinointi WORKSHOP / MF
- Google AdWords –hakusanamainonta, maksullinen mainonta
- Google AW-tilin luonti, kampanjoiden luonti, hakusanat, 

mainokset
- Google hakukoneoptimoinnin perusteet, miten voi parantaa    

sivujesi ilmaista näkyvyyttä

Keskiviikko 5.2.2020, klo 9.00 - 15.30 
Myynnin seuranta ja kannattavuus
Kouluttaja: Sari Jokinen
- asiantuntijapalvelujen hinnoittelu
- kannattavuus, budjetointi
- taseen ja tuloslaskelman lukeminen (talouden raportit)

Tiistai 10.3.2020, klo 9.00 - 16.00
Vuorovaikutus- ja viestintätaidot / klo 9.30 – 15.00
- esiintymiskouluttaja Niina Sainius
Koulutuksen päätös / klo 15.00 – 16.00
- parhaat hetket ja opit
- "stipendien" jako

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

Koulutustila:
Intoo Koulutus
Linnakatu 64
Turku
(pysäköinti: 
Forum Marinum piha)


