
Digitaalisten 
painopalveluiden 
myyntikoulutus
Lisää tehoa konsultoivalla 
myynnillä

Liiketoiminnan 
kehittämispalvelut
Myynti- ja markkinointipalvelut

Digitaaliset painopalvelut avaavat uusia 
markkinoita ja mahdollisuuksia merkittävään 
liikevaihdon kasvuun. Jotta voisit hyödyntää 
niitä, tarvitset uuden lähestymistavan myyntiin 
ja uusia myyntitaitoja. Tässä workshopissa opit, 
millaiset ovat digitaalisten palveluiden 
mahdollisuudet ja tutustut testattuihin 
myyntiprosesseihin ja -tekniikoihin, joiden avulla 
edistät merkittävästi myyntiäsi.

Aivan ensimmäiseksi organisaatiosi vaihtaa 
roolinsa tilausten vastaanottamisesta 
konsultoivaan myyntiin. Kun olet oppinut 
kysymään juuri oikeat kysymykset, voit 
tehokkaammin myydä digitaalisia sovelluksia, 
jotka tuovat lisäarvoa asiakkaittesi 
yritystoimintaan ja lisää myyntiä omalle 
yrityksellesi. 
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Digitaalisten painopalveluiden 
myyntivalmennus
Tässä vaiheittaisessa lähestymistavassa opitaan rakentamaan 
toistettavissa oleva ja tehokas myyntiprosessi. Workshopin 
vaiheet on jaettu helposti ymmärrettäviin osiin. Voit hyödyntää 
oppimaasi välittömästi koulutuksen päätyttyä.

Workshopissa käsitellään esimerkiksi seuraavia aiheita:

• Konsultoiva myynti vs. "tilausten vastaanottaminen"

• Uudella toiminta-alueella aloittaminen

• Tapaamisen sopiminen ja ensimmäinen tapaaminen

• Tehokkaan myyntitapaamisen osatekijät

• Tehokkaan myyntiprosessin vaiheet 

• Digitaalisen painatuksen asiakaspotentiaalin tunnistaminen

• Asiakkaan vastaväitteiden voittaminen testatuilla tekniikoilla

•  Räätälöidyn tarjouksen kehittäminen ja toteuttaminen

•  Luettelo viidestä tehokkaasta, toteutettavissa olevasta 
toimenpiteestä workshopin yhteenvetona

Mahdollisuuksien havaitseminen
Valmennuksessa käsitellään digitaalisten painopalveluiden 
mahdollisuuksien laajuutta sekä hahmotetaan menestyksellisen 
myyntihenkilön luonteenpiirteitä ja toimintatapoja.

Myyntiprosessin analysointi
Painoalalla on käytössä neljä perinteistä myyntiprosessia. Näet, miten 
niitä käytetään ja miksi ne ovat riittämättömiä digitaalisten palveluiden 
myyntiin. Opit konsultoivan myynnin periaatteet ja keinot sekä miksi 
juuri tämä malli sopii digitaalisten painatuspalveluiden myyntiin.

Organisoi ja tunnista
Yksi digitaalisten painopalveluiden menestyksellisen myynnin 
peruspilareista on organisoitu lähestymistapa uuden 
asiakaspotentiaalin etsintään. Opit luomaan tehokkaan 
myyntisuunnitelman omalle markkina-alueellesi segmentoimaan 
uuden asiakaspotentiaalisi. 

Myyntitapaamisen toteuttaminen
Keneen otat yhteyttä ja mitä sanot? Tässä valmennuksessa 
opit valmistautumaan onnistuneeseen myyntitapaamiseen ja 
toteuttamaan sen. Eräs onnistumisen takaavista apuvälineistä on 
portfolio mallisovelluksista, joiden avulla voit osoittaa digiteknologialla 
toteutettujen sovellusten arvon.

Digitaalisten painopalveluiden myyntivalmennus – 
opettajina asiantuntijamme
Tämä on korvaamattoman arvokasta valmennusta yritysten johdolle 
ja myyntihenkilöstölle. Xeroxin asiantuntija tai kehityskonsultti 
vastaa koulutuksen toteutuksesta joko yrityksesi tiloissa tai Xeroxin 
osoittamassa paikassa.

Käytännön toteutus
Voit toteuttaa oppimaasi heti käytännössä. Kaikki osanottajat saavat 
mukaansa oppaan toimintansa tehokkaaseen suunnitteluun. 


