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HYVIÄ TEKOJA OMAN
OSAAMISEN SEKÄ
PIENTEN POTILAIDEN
HYVÄKSI.

#myyntitekeehyvää #kummitry #yritysvastuu

SUOMEN PARHAAT MYYNTITIIMIT JA MYYJÄT KOOLLA
OPPIMASSA SEKÄ HYÖDYNTÄMÄSSÄ OSAAMISTAAN
PIENTEN POTILAIDEN HYVÄKSI HUIPPUSEURASSA!
Myynti tekee hyvää on uusi btob-tapahtuma,
jossa osallistujat pääsevät konkreettisesti
tekemään hyvää sekä omalle osaamiselleen että
pienille potilaille Suomessa.
Kaikkien aikojen ensimmäisessä tapahtumassa
24.10.2019 Helsingissä on kolme tehokasta koulutuksellista osuutta. Myyntiguru ja tietokirjailija Mika
D. Rubanovitsch tarjoaa rautaisen osaamisensa
asiakkuuksien hoitoon ja social sellingin hyödyntämiseen.
Myyntiosaamisen lisäksi tapahtumassa fiilistellään
luovuutta sekä tavoitteiden asettamista ja niiden
saavuttamista. Inspiraattoripuhujat ja menestyneet
yrittäjät – Vappu Pimiä, Sami Hedberg sekä Kimmo ”Elastinen” Laiho – kertovat, mitä päivittäinen
tavoitteiden saavuttaminen vaatii.
Koulutusosuuksien välissä tiimit soittavat omille
asiakkailleen ja yllättävät heidät positiivisesti
poikkeuksellisella asialla: Asiakkaat kutsutaan
tekemään hyvää yhdessä tapahtumaan osallistuvan yrityksen kanssa. Harvoin huippumyyjä pääsee näin konkreettisesti kertomaan oman yrityksen
tekemästä yritysvastuusta ja haastamaan siihen
myös muita mukaan!

MITEN?
Mukaan tilaisuuteen otetaan oma puhelin, laturi,
tietokone sekä 100 omaa asiakaskontaktia, joille
koulutuksen yhteydessä soitetaan hyvällä asialla.
Niille asiakkaille, joita ei puhelimitse tavoiteta, on
tarjolla LinkedIn-/sähköpostimateriaalia.
Puheluissa asiakkaille tarjottavat osallistumismahdollisuudet vaihtelevat 100-1000 euron välillä,
hyvin matalalla kynnyksellä. Osallistumiseen kuuluvat myös näkyvyyselementit, jotka hyväntekemiseen osallistuva yritys saa käyttöönsä.
KENELLE?
Tapahtuma sopii myynnin ja markkinoinnin ammattilaisille, toimitusjohtajille sekä kaikille muille
yritysten edustajille, joilla on omia asiakkuuksia tai
sidosryhmiä.
TAVOITE
Tavoitteena on ikimuistoinen ja hyödyllinen päivä
osallistujille! Tapahtumassa syvennetään osallistujan osaamista parempaan asiakkuuden hoitoon,
social sellingin mahdollisuuksiin pitkissäkin
asiakassuhteissa sekä ”älä myy mitään” -teemaa,
joka tuottaa tulosta! Tapahtuman tsemppihenki
ajaa yksilöä omien tavoitteiden saavuttamiseen
arkipäivässäkin niin yksilönä kuin työntekijänäkin.

Uusi tapahtuma myyntitiimeille!
Yhteistyössä:
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Toimi pian, paikkoja on rajoitetusti!

MYYNTI TEKEE HYVÄÄ OHJELMA* 24.10.2019
8.00-8.30
Networking-aamukahvit
8.30-9.00
Aamustartti! Valmennusosio 1 | Mika D. Rubanovitsch
9.00-10.15 Soittoslotti 1
10.15-10.25 Tauko
10.25-11
Valmennusosio 2
		
Paneelikeskustelu tavoitteiden asettamisesta, saavuttamisesta
		ja ylittämisestä |
		
Mika D. Rubanovitsch, Sami Hedberg, Vappu Pimiä ja Elastinen
11.00-12.15 Soittoslotti 2
12.15-12.45 Valmennusosio 3 | Mika D. Rubanovitsch
		
Voittajien palkitseminen ja loppusanat
12.45->
Networking-lounas
*Pidätämme oikeudet muutoksiin

HINNAT
Mukaan voi ilmoittautua joko koko myyntitiimin
voimin tai yksittäisinä yrityksen edustajina.
Osallistumismaksu 79 €/henkilö (ALV 0%)
sisältää ainutlaatuisen valmennuksen ja oheisohjelman, aamukahvin, Mika D. Rubanovitschin kirjan,
osallistumistodistuksen sekä erittäin hyvän mielen!
Yli 10 henkilön tiimit: hinta 75€/hlö (ALV 0%).
Isommille ryhmille ja ansioituneille osallistujille
luvassa lisänäkyvyyttä Kummien kanavissa.

Tapahtuman tarkoitus, yllätykset ja hyvä fiilis toimivat myös työkykyä kasvattavana tiimipäivänä, joten
loppupäiväksi voi vaikka suunnitella koko porukalle
lisää yhteistä tiimiohjelmaa. Syksyn paras kick off!
Helposti.
Osallistumismaksujen ja soittojen kohteina olevien
asiakkaiden panostuksella tapahtumalla pyritään
keräämään yli 50 000€ Lastenklinikoiden Kummien
työhön pienten potilaiden hyväksi Suomessa.
Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Ilmoittaudu osoitteessa kummit.fi/myyntitekeehyvää
Kysy lisää: kummit@kummit.fi tai (09) 6824 520

