
Uskelan Rotaryklubi 
Luokite-esitelmä 

Juha Talviniemi 



 Syntynyt Salossa 1974 

 Lapsuudenperhe, isä Heikki, äiti Riitta ja isosisko Pia 

 Asunut koko elämänsä Halikossa 

 Peruskoulut Halikon kirkonkylässä, kauppaopisto 
Salossa 1990-1993 

 Varusmiespalvelu laivastossa II/1994 

 Harrastukset: ulkoilu, leikkiminen, NKK, RT, Halikon 
musiikkiyhdistys 

 

Juha Talviniemi, mikä miehiään? 



 Vaimo Jaana Talviniemi os. Ohtonen, kotoisin 
Kuhmosta 

 Lapset Enni syntynyt 2004 ja Onni syntynyt 2011 

 Vahtikoira Manteli, pitkäkarvainen chihuahua 

 Asutaan omakotitalossa Halikon Vaakatiellä 

 

Juha Talviniemi, perhe 



 1995-2000 Nokialla. 

 2000- yritysmyynnin eri tehtävät, myynti,  
myynninsuunnittelu, markkinointi ja esimiestehtävät. 

 2007 tammikuusta lähtien Canon Business Center Benecan 
Oy:n myyntipäällikkönä Salossa. 

 Benecan osa valtakunnalista Canon-ketjua itsenäisenä 
yrityksenä, työntekijöitä 16 joista 5 Salossa, muut toimistot 
Lohja, Forssa ja Turku. Liikevaihto noin 3 miljoonaa euroa 
josta Salon osuus noin 1,3 miljoonaa euroa. 

 

Juha Talviniemi, työura 



 Tässä ajatuksia ja pohdintoja yritysmyynnin -
markkinoinnin osalta, business to business 

 Suomessa tällä hetkellä noin 80 000 b2b myyjää 

 Gartnerin tekemän tutkimuksen mukaan 
Yhdysvalloissa on tällä hetkellä 18 000 000 
yritysmyyjää mutta vuonna 2020 enää 3 000 000. 

 Sanotaan että yritysmyynti on murroksessa ja 
henkilökohtainen myynti siirtyy verkoon ja sähköiseksi 

Myynti ja markkinointi, B2B 



 Yritysmyynin tavoitteena on saada uusia asiakkaita sekä pitää 
nykyiset! 

 Tuottaa sellaista arvoa asiakkaalle että tuotteet ja palvelut 
vaihtavat omistajaa. 

 Euromääräinen asiakkuuksien kasvattaminen/ylläpitäminen 

 Kehittää omaa työtä ja osaamista oman ammattitaidon ja 
asiakkaan hyväksi 

 Asiakassuhteet ja verkostot Salon alueella elintärkeät 

 Soitto->asiakaskäynti->ratkaisuehdotus->neuvottelu->päätös 
mekaniikka toimii yhä yritysmyynnin kentällä 

 

Myynti ja markkinointi, yritysmyynnin 
anatoimia nykyään 



 Onko sen mentävä niin? Missä verkkokauppa menee? 

 Euroopan suurin muodin nettikauppa, vuonna 2008 
perustettu saksalainen Zalando teki historiansa 
ensimmäisen voitollisen osavuosituloksen tammi-
kesäkuussa 2014 (12 milj.€, 2013 vastaava -72milj.€) 

 Myynti perustuu pelkästään hintaan ja 
toimitusvarmuuteen, tästä syystä katteet 1-15% tuotteista 
riippuen, verkkokaupat tästä syystä toistaiseksi 
kannattamattomia, ellei rajoitettu jakelu esim. Microsoft 
ohjelmistotuotteet 

 

Verkkoonko me kaikki päädymme? 



 Verkkokaupan yksi suurista ongelmista on tuotteiden 
suuri palautusprosentti, yksi kilpailuetu on kääntynyt 
liiketoiminnan ongelmaksi. 

 Nuorten verkkokauppojen ostot suhteessa paljon 
suuremmat kuin keski-ikäisten ja vanhempien. Tämä 
on verkkokaupan suurin toivo ja eloonjäämisen ehto, 
mutta muuttuuko heidän kulutuskäyttäytyminen kun 
elintaso nousee, tuleeko hintaa suuremmaksi tekijäksi 
palvelu? 

Verkkokaupan haasteet 



 Miten pääasiassa kuluttajakauppaan keskittynyt 
verkkokauppa liittyy tulevaisuuden yritysmyyntiin? 

 Se mitä nyt testataan tavallisella kuluttajalla on 
tutkijoiden mukaan myös tulevaisuus yritysmyynnissä. 

 Valtaako Some markkinoinnin vai tuleeko ihmisille 
some-ähky? 

Myynti ja markkinointi, B2B 



 Jatkossakin ihminen myy aina ihmiselle 

 Jostain jatkossakin tarve syntyy, kuka sen tekee ja 
kenen kanssa 

 Verkostot ihmisten kesken ei synny verkossa 
syvällisiksi kuten oikeassa elämässä 

 Paikallisuus on valttia vain oikeassa maailmassa, 
verkossa kaikki on globaalia 

 Sosiaaliset taidot ja luonne avainasemassa jatkossakin 

Onko myyjillä enää toivoa? 



 Markkinoinnin merkitys jatkossa: verkko, printti, 
sanomalehdet, tv, radio, itse uskon näiden kaikkien 
saavan jatkossakin elintilansa ja täydentävän toisiaan 

 Verkossa ei pidetä asiakastilaisuuksia, onko 
asiakassuhteen hoito jatkossa pelkkä 
sähköpostiosoite tai facebook sivu  

 

 

Myynti ja markkinointi, B2B  



 

 Elämä on sitä mikä tapahtuu sillä välin kun 
teemme muita suunnitelmia. - John Lennon 

 

KIITOS! 


