
Muuttuvan tiedon 
palveluiden myyntikoulutus
Lisää mahdollisuuksia 
kannattavuuden kasvuun

Liiketoiminnan 
kehittämispalvelut
Myynti- ja markkinointipalvelut

Muuttuvan tiedon sovellukset (VDP, Variable 
Data Printing) ovat painoalan voimakkaimmin 
kasvavia alueita. Niillä tuot lisäarvoa 
asiakkaittesi markkinointikampanjoihin ja 
parannat yrityksesi katerakennetta. Nykyisten ja 
uusien asiakkaiden VDP-mahdollisuuksien 
tunnistaminen, kaupan tekeminen ja 
kampanjoiden toteuttaminen vaatii uusia 
taitoja. Sen vuoksi tarjoamme käyttöösi 
muuttuvan tiedon palvelujen myynti- ja 
markkinointipalvelun. 



Myynti- ja markkinointipalvelut 
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VDP-myynnin valmennus
Tässä yhden päivän kestävässä koulutuksessa opit kartoittamaan 
myyntihenkilöstösi kanssa VDP-kampanjoiden mahdollisuudet, 
tunnistamaan uuden asiakaspotentiaalin, myymään kampanjan, 
kehittämään sitä ja toteuttamaan sen. Koulutus voidaan järjestää 
yrityksellesi parhaiten sopivassa paikassa. Voimme myös räätälöidä 
koulutuksen yrityksesi tarpeiden mukaiseksi.

Muuttuvan tiedon ymmärtäminen 
VDP-liiketoimintaa käsittelevän workshopin vetäjänä on Xeroxin 
liiketoiminnan kehittämiskonsultti, jolla on kokemusta ja 
asiantuntemusta muuttuvan tiedon painatuspalvelujen myynnistä. 

Valmennus alkaa peruskäsitteiden selvittämisellä ja jatkuu käytännön 
tiedoilla, joita voit hyödyntää kertoessasi asiakkaillesi, mitä lisäarvoa 
muuttuvan tiedon palvelut heidän liiketoimintaansa tuovat. 

Kaikki tieto käden ulottuvilla
Millään toisella yrityksellä ei ole tarjota näin laajoja resursseja VDP-
liiketoimintasi kasvattamiseen. Xerox ProfitAccelerator® -myynti- ja 
markkinointiresurssit sisältävät viitekirjallisuutta, kohdistettuja 
mallisovelluksia, vertikaalisten markkinoiden materiaalipaketteja sekä 
esimerkkejä toteutetuista VDP -sovelluksista. Kaikki nämä ja monet 
muut resurssit ovat Xerox-asiakkaiden käytettävissä. 

Apua siellä, missä sitä eniten tarvitset
Digitaalisen painatuksen mahdollisuudet kannattaa hyödyntää 
nyt. Me Xeroxilla haluamme vilpittömästi auttaa sinua ja 
yritystäsi menestymään nyt ja tulevaisuudessa. Myynti- ja 
markkinointipalvelumme auttavat sinua suunnittelussa, 
markkinoinnissa, myynnissä ja monessa muussa asiassa. Kaikki The 
Right Business Model-, The Right Workflow- ja The Right TechnologySM 
-konseptin mukaiset palvelut ovat käytössäsi jo tänään. 

Muuttuvan tiedon painopalvelut
Opit myyntihenkilöstösi kanssa

•  miten myydä sijoituksen tuottoa kappalekustannushinnan 
sijasta

•  mistä menestyksekäs kampanja rakentuu ja miten 
yhdistät luovan tekemisen, tietotekniikan, markkinoinnin ja 
painotuotannon

•  mikä on tiedon rooli luovien ja asianmukaisten tarjousten 
tekemisessä

•  miten toteutetaan tehokkaita myyntitapaamisia ja voitetaan 
vastaväitteet

•  mistä saa asiantuntija-apua nopeasti 

Lisäksi vinkit, tehtävät ja ryhmäharjoitukset testaavat 
tietouttasi, korostavat oman työpanoksen merkitystä ja luovat 
jaetun vision VDP-myyntitulosten saavuttamiseksi.


