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Lukijalle
Ooh, olet selvästikin viisas, älykäs ja tyylitajuinen*,
koska kädessäsi on juuri oikea kirja. Tässä opuksessa
käymme läpi sata faktaa myynnistä – ja pari kaupan
päälle.
Kirja on suunnattu niille ihmisille, joiden on vaikea tarttua kirjoihin. Emme siis kerro myynnin historiasta, myynnin teoriasta tai myynnin termeistä.
Puhumme vain myynnistä, ja siitäkin konkreettisin
keissein ja lyhyin lausein.
Kirja on tehty selailtavaksi, tietoa on sieltä täältä
noukittavaksi. Lue vaikka keissi kerrallaan tai ahmi
koko kirja.

* Kyllä, imartelu puree. Se puree myös heihin, jotka eivät usko
imartelun tehoon. Me kaikki nimittäin etsimme arvostusta, ja sen takia jopa läpinäkyvä ja överi kehuminen menee
lopulta läpi. Oleellisinta imartelussa lienee tunnevaikutus:
vau, joku katsoo minut imartelun arvoiseksi. Ihmisiähän
yleensä imarrellaan vain ylöspäin. Tämä todistaa sen, että
sinä, rakas lukijamme, olet nokkela, karismaattinen ja huumorintajuinen.
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Kirjamme ei silti ole pintakiiltoa tai tyhjänpäiväistä höttöä. Me molemmat kirjoittajat teemme
työksemme isoa bisnestä ja olemme vuosien varrella
kotiuttaneet kaupat jos toisetkin. Emme halua olla
myyntikirjallisuuden paulocoelhoja, vaan tavoitteenamme on ollut kirjoittaa hyödyllinen teos, johon on
helppo tarttua.

Andrein terveiset
Tarkoituksenani ei ole opettaa ketään, eikä jakamani tieto pohjaudu opetusmateriaaleista
tai luennoilta saatuihin tietoihin. Jaan kirjassa
omaa tapaani hahmottaa myyntiä ja markkinointia. Kuvaan omia näkemyksiäni ja havaintojani, jotka ovat auttaneet minut nykytilanteeseeni. Toivottavasti inspiroidut, motivoidut
ja saat työkaluja tarkastella tilannetta ja bisnestä eri näkökulmista. Monet kirjan esimerkit ja vinkit ovat yksinkertaisia eivätkä mitään
rakettitiedettä – jotkut ovat jopa itsestäänselvyyksiä, joita emme aina osaa nähdä tai ottaa
huomioon.

Katleenan terveiset
Olen myyjänä epäjärjestelmällinen, lyhytjänteinen ja hajamielinen. En läheskään aina noudata
omia oppejani, ja menetän sen takia kauppoja.
Siksi tämän kirjan kirjoittaminen on ollut itsellenikin yhtä pitkää oppimisprosessia. Olen
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ottanut käyttöön kirjan oppeja tietoisemmin
samalla kun olen kirjoittanut niistä. Teoksen
syntymisestä olen eniten kiitollinen Andreille,
jonka kanssa on ollut hauska tehdä kirjaa, sekä
rakkaalle kaverilleni Janne Jääskeläiselle, joka
on upea henkinen tuki, superhyödyllinen kävelevä vinkkipankki sekä pirullisen hyvä sparraaja
ja ahterille potkija. Jokaisella ihmisellä pitäisi
olla oma Janne.
Haluamme auttaa sinua eteenpäin myynnissä. Ehkä
olet aloittelija, joka kaipaa tukea. Ehkä olet pitkän
linjan konkari, joka etsii uusia tulokulmia. Tai ehkä
kohderyhmäsi on juuri muuttunut: olet siirtynyt kuluttaja-asiakkaista yritysasiakkaisiin tai tuotemyynnistä palvelumyyntiin. Olipa tilanteesi mikä tahansa,
löydät tästä kirjasta vähintään parikymmentä juuri
sinulle hyödyllistä vinkkiä, keissiä ja tietoa. Kirjassa
on esimerkkejä sekä yrittäjille että myyntiorganisaatiossa työskenteleville.

Helsingissä, Hämeenlinnassa ja Google Drivessä
22.1.2019
Andrei Koivumäki ja Katleena Kortesuo
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