	
  

Hyvä kainuulainen yrittäjä,
tarjoamme sinulle maksuttoman TuloksenTuplausPäivän.
Se on valmennus, josta saat käytännön vinkkejä myyntiin,
tuotteistamiseen ja markkinointiin.
Yrityksen toimialasta riippumatta menestyksen kulmakivi on toimiva markkinointi. Se
tuottaa yrityksen myyntisuppiloon kiinnostuneita ihmisiä, joista saadaan matkan varrella
asiakkaita. Mikä on se polku, joka johdattaa asiakkaasi kassalle? Miten teet tuotteesi
ja palvelusi ostamisesta entistä helpompaa? Ja mitä tekemällä saat lisää euroja
viivan alle?

Tiistain 10.5.2016 aikana opit seuraavia asioita:
1. Mikä on myyntisuppilo ja miten se rakennetaan?
2. Miksi ensitreffeillä ei kosita?
3. Miten rakennan helposti ostettavan tuotteen?
4. Miten saan verkon tekemään yritykselleni myyntityötä 24/7?
Valmentajana päivässä toimii markkinoinnin apumies Pasi Rautio
Oy TuloksenTuplausToimisto Ab:sta. Pasi on urallaan myynyt
kodin elektroniikkaa, huonekaluja, tupakkaa ja liikelahjoja. Nyt hän
auttaa yrittäjiä markkinoinnin kiemuroissa. Pasiin voit tutustua
tarkemmin osoitteessa www.pasirautio.fi

TuloksenTuplausPäivän ohjelma

Klo 9,00 Tervetuloa! Kainuun ELY-keskus, Työelämä 2020 Kainuun alueverkosto
Klo 9.15 Pasi Rautio: Perusasiat, jotka pitää olla kunnossa, jotta markkinointi toimii.
klo 11.3o Lounastauko (omakustanteinen)
klo 12.30 Pasi Rautio: Käytännön työkaluja ja harjoituksia miten tuplaat tuloksesi
Klo 16.00 Kotiläksyt ja opit käytäntöön!

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa:

https://www.lyyti.in/TuloksenTuplausPaiva

(Kun varmistat paikkasi valmennukseen 15.4.2016 mennessä saat lisäksi kaksi Pasi
Raution valmennusvideota sähköpostiisi ennakkoon)

	
  

	
  

	
  

TuloksenTuplausPäivän toteuttavat yhteistyössä Työelämä
2020 Kainuu alueverkosto, Kainuun ELY-keskus ja Kainuun
Etu Oy:n Kasvua Kainuuseen –hanke.
”Me haluamme aidosti auttaa sinua ja yritystäsi tekemään parempaa tulosta. Tämän
valmennuspäivän kautta saat suoria työkaluja ja vinkkejä, joiden avulla osaat keskittyä
yrityksesi myynnissä ja markkinoinnissa olennaiseen.”

Sinun kannattaa osallistua TuloksenTuplausPäivään, jos
• olet kainuulainen yrittäjä
• haluat oikeasti tehdä parempaa taloudellista tulosta
• tiedät, että mikään ei tule ilmaiseksi ja olet valmis tekemään kokeiluja
markkinoinnissa
• haluat kehittää tuotteistus- ja myyntiosaamistasi
Paikkoja valmennuspäivään on rajoitetusti, joten jos etsit keinoja
tuloksesi tuplaamiseen tositarkoituksella, ilmoittaudu mukaan
osoitteessa https://www.lyyti.in/TuloksenTuplausPaiva
(Se ei maksa kuin vaivan, mutta voi palkita sinut reilusti).
Kun varaat paikkasi valmennukseen 15.4.2016 mennessä, saat lisämateriaalina kaksi
Pasi Raution valmennusvideota sähköpostiisi. Niiden avulla pääset suunnittelemaan
yrityksesi markkinointia jo ennen valmennuspäivää. Osallistuminen
TuloksenTuplausPäivään on maksuton.

Lisätietoja kertovat:
Kainuun ELY-keskus
Outi Pitkänen
outi.k.pitkanen@ely-keskus.fi

Kainuun Etu Oy
Ari Kainulainen
ari.kainulainen@kainuunetu.fi

PS. Varaa myös aikasi TuloksenTuplausKlinikkaan! Parhaan hyödyn

valmennuksesta saat kun varaat samalla itsellesi henkilökohtaisen tapaamisen
markkinoinnin asiantuntijan kanssa. Puolentoista tunnin TuloksenTuplausKlinikassa
saat vielä lisävinkkejä, työkaluja sekä asiantuntijan ohjeet suunnitelmiesi
toteutukseen. Varaa aika luottamukselliseen asiantuntijasparraukseen 20.-27.5.
ilmoittautumisesi yhteydessä. Asiantuntijana klinikkatapaamisissa toimii Intotalo Oy:n
Ollis Leppänen. Klinikka-tapaamisen hinta on Kasvua Kainuuseen –hankkeen yrityksille
90 euroa ja muille yrityksille 180 euroa (+alv).
	
  

	
  

