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Opinnäytetyön tarkoitus oli tuoda Schwarzkopf Professional Finlandille uutta näkökulmaa ja 
ideoita ammattikoulukohtaisiin tapahtumiin sekä kauneudenhoitoalan opiskelijoiden tarpei-
den kartoittamiseen. Teoriassa käsitellään uusasiakashankintaa, myyntiprosessia, myyntihen-
kilön ominaisuuksia sekä tapahtumamarkkinointia ja -järjestämistä. Teorian ja yrityksen tar-
peiden perusteella luotiin ammattikouluihin kohdistuva tapahtumakiertue, jonka tavoitteena 
oli edistää yrityksen uusasiakashankintaa ammattikoulusta lähtien. Opinnäytetyön toiminnalli-
nen osuus sisälsi tapahtumakiertueen ideoinnin, suunnittelun sekä toteutuksen.  

Tapahtumakiertue toteutettiin kolmessa eri ammattiopistossa. Kauneusalan opiskelijoille luo-
tiin inspiroiva päivä uusien innovaatioiden, koulutusten sekä tuoteostosten merkeissä. Yrityk-
sen innovatiivisuutta tuotiin esiin Schwarzkopf Professionalin omalla Essential Looks-trendiko-
koelmalla, mobiiliapplikaatioilla sekä uutuustuotteilla. Tapahtumapäivä piti sisällään uutuus-
tuotteisiin tutustumista presentaatioiden merkeissä sekä ammattituotteisiin ja trendikokoel-
maan paneutumista mobiiliapplikaatioiden kautta. Sisältöä esitellessä panostettiin sosiaali-
seen mediaan kuvien ja videoiden kautta tapahtuman kohderyhmää silmällä pitäen. Tapahtu-
mapäivien aikataulua sekä sisältöä muokattiin edellisen tapahtuman havainnoinnin ja palaut-
teen perusteella.  

Uusasiakashankinnan todellisen tuloksellisuuden arviointi vaatii useiden kuukausien tai vuo-
sien seurantaa. Tapahtumapäivien aikana saatiin luotua muutamia uusia asiakkuuksia sekä 
nostettua potentiaalisia asiakkaita tietämättömyyden tasolta jopa ensiostoon saakka. Tapah-
tumakiertue antoi Schwarzkopf Professional Finlandille uusia näkökumia ammattikoulukohtai-
siin tapahtumiin sekä potentiaalisten asiakkaiden kontaktointiin tapahtumamarkkinoinnin 
kautta. 
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The purpose of this thesis was to provide the principal Schwarzkopf Professional Finland a 
new perspective and ideas for organizing events in vocational colleges in order to prospect 
hairdressing students. The theoretical framework of the thesis discussed prospecting, sales 
process, sales persons features, event marketing and management. Based on the theoretical 
framework and the needs of the company authors created a roadshow to develop building 
new customer relationships in vocational colleges. The functional part of the thesis was to 
organize, plan and operate the roadshow in three different vocational colleges.  

The authors wanted to create an inspiring day including new innovations, training and shop-
ping the products. The innovations of the company were introduced to hairdressing students 
through Essential Looks trend collection, mobile applications and new products. Taking into 
account the target group the authors used the pictures and videos in social media with the 
presentations. The timetable and contents of the event were modified based on the observa-
tions and feedback given during the previous events. 

The real results of prospecting can be seen first after months or years. The functional part 
enabled building a few new customer relationships and encouraged prospects to make their 
first purchase even if they did not have previous knowledge of the products. The roadshow 
gave to Schwarzkopf Professional Finland a new perspective on organizing events in voca-
tional colleges and prospecting through event marketing. 
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1 Johdanto 

Uusasiakashankinta on merkittävä tapa paikata asiakasmenetyksiä, ostotottumusten muuttu-

mista sekä kasvattaa yrityksen myyntiä. Saavuttaakseen myynnin kasvua sekä vastatakseen 

asiakasmenetyksiin ja ostotottumisten muuttumiseen, yrityksen on luotava uusia keinoja po-

tentiaalisten asiakkaiden löytämiseen. Kokeiluhalun muodostaminen potentiaalisissa asiak-

kaissa on uusasiakashankinnan punainen lanka. Kokeiluostoihin pyrkiessä apuna toimivat eri-

laiset myynninedistämisen keinot kuten tapahtumat, tuote-esittelyt sekä näytteiden jakami-

nen. Tapahtuma on vuorovaikutuksen keino asiakkaan sekä tuotteen tai yrityksen välillä ja 

tapa saavuttaa pitkän tähtäimen tavoitteita. 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuoda Schwarzkopf Professional Finlandille uusia ide-

oita ja näkökulmia ammattikoulukohtaisiin tapahtumiin sekä potentiaalisten uusien asiakkai-

den, kauneudenhoitoalan opiskelijoiden tarpeiden kartoittamiseen. Schwarzkopf Professional 

Finlandilla on asiakkainaan useita kauneudenhoitoalaa opettavia ammattikouluja. Yrityksen 

ammattikouluasiakkuuksien hoito sekä potentiaalisten uusien asiakkaiden eli kauneudenhoi-

toalan opiskelijoiden kontaktointi on alueen myyntiedustajan vastuulla. Koulutusosasto on 

apuna ammatin opettajille tarkoitetuissa iltatilaisuuksissa sekä organisoimalla koulutuspäiviä 

opiskelijoille sekä opettajille. Osana kansainvälistä yritystä Schwarzkopf Professional Finlan-

dilla on oma strateginen lähestymistapa uusasiakashankinnassa, mutta ammattikoulujen sekä 

kauneudenhoitoalan opiskelijoiden perspektiivistä yrityksellä ei ole yhtenäistä strategista lä-

hestymistapaa. 

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys käsittelee myyntiprosessia, uusasiakashankintaa, ta-

pahtumamarkkinointia sekä tapahtumajärjestämistä. Opinnäytetyön toiminnallisena osuutena 

toimii Schwarzkopf Professional Finlandin ensimmäisen ammattikoulukiertueen ideointi, suun-

nittelu sekä toteutus. Ammattikoulukiertueen tavoitteena oli edistää uusasiakashankintaa 

kauneudenhoitoalan opiskelijoiden keskuudessa. Ammattikoulukiertue tukee opinnäytetyön 

tarkoitusta uutena ideana ammattikoulukohtaisiin tapahtumiin sekä potentiaalisten uusien 

asiakkaiden tarpeiden kartoittamiseen. Kiertueen kautta päästiin herättämään henkiin aiem-

min aktiivista kauneudenhoitoalan opiskelijoiden eli potentiaalisten asiakkaiden tarpeiden 

kartoittamista. 

2 Kohdeyrityksen esittely 

Schwarzkopf Professional on yksi kolmesta maailman johtavasta kampaamoalan tavarantoi-

mittajista (Beauty Care 2018a). Schwarzkopf on aloittanut toimintansa 120 vuotta sitten Sak-

sassa ja yrityksen perustaja Hans Schwarzkopf loi muun muassa ensimmäisen kemikaliossa 

myytävän tuotteen, puuterimaisen shampoon. Yritys on rekisteröinyt yhteensä noin 7600 pa-

tenttia ja luo kampaamoalan ammattilaisille uusia tuotteita uudelleenajattelun ja uudistami-

sen kautta. (Yritys 2018.) 
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Schwarzkopf Professional on toiminut osana Henkel AG & Co. KGaA:ta vuodesta 2008 lähtien 

(Yritysesittely 2018). Henkel toimii kolmella eri liiketoiminta-alueella: Adhesive Technologies, 

Beauty Care sekä Laundry & Home Care (Tuotemerkit ja liiketoimintayksiköt 2018). Kestävä 

kehitys on olennainen osa globaalin yrityksen toimintaa (Kestävä kehitys 2018). Henkel Beauty 

Care-tuotteita myydään yli 150 eri maassa ja joka sekunti maailmassa myydään yli 20 Henke-

lin hiusväriä. (Beauty Care 2018b.) 

 

Kuva 1: Schwarzkopf Professional (Logot 2018) 

Suomessa Schwarzkopf Professional toimii nimellä Schwarzkopf Professional Finland, viralli-

selta nimeltään Henkel Finland OY. Koko Suomen kattava edustajaverkosto tuo Schwarzkopf 

Professional-tarjonnan suoraan liikkeisiin. Yrityksen 10 edustajaa mahdollistavat päivittäisen 

kanssakäymisen kampaamoliikkeiden arkipäivien keskellä. (Myynti 2018.) Neljä Schwarzkopf 

Professional-myymälää mahdollistavat tarvittavien tuotteiden saannin noutaen tai puhelimitse 

tilaten. Helsingin, Oulun, Tampereen sekä Turun kymmenhenkinen myymälähenkilökunta tuo 

asiakkaan tietoon yrityksen palvelut sekä tuotteet. (Myymälät 2018.) 



 8 
 

 

 

Kuva 2: Koulutuksen taustalla (Behind the Scenes 2018) 

Schwarzkopf Professional haluaa tarjota koulutusohjelmallaan inspiroivan matkan huomisen 

hiustrendeihin tänään. Digitaalisten koulutusmateriaalien lisäksi koulutuksia järjestetään Suo-

messa eri paikkakunnilla hyödyntäen yrityksen omia koulutusstudioita Helsingissä, Oulussa, 

Tampereella ja Turussa sekä liikekohtaisina koulutuspäivinä. Schwarzkopf Professionalin vuo-

den 2018 koulutusohjelma on koktaili väritekniikoita, uusimpia värituotteita, vaalennuskäsit-

telyitä, trendejä, sosiaalisen median käyttöä, hoitokäsittelyitä, innovatiivisia tuotteita, vii-

meistelyä sekä kampaamoalan perustaitoja. Suomessa 13 kouluttajaa tuovat koulutukset sekä 

tiedon rajojen rikkomisen ja uuden määrittelemisen kampaamoalan ammattilaisten ulottu-

ville. (ASK Koulutukset 2018.)  

3 Uusasiakashankinta 

Yrityksen ollessa tuore, lanseeratessaan uusia tuotteita tai vallatessaan uusia toimialueita 

uusasiakashankinnan merkitys kasvaa. Haasteena uusasiakashankinnassa on potentiaalisten 

asiakkaiden tunnistaminen kannattamattomista asiakkaista. (Aalto & Rubanovitsch 2007, 71.) 

Yrityksen myynnin kasvattaminen on tehtävissä kasvattamalla nykyisten asiakkaiden ostoja tai 

luomalla uusia asiakkuuksia. Uusasiakashankinta on tärkeä työkalu asiakasmenetyksien paik-

kaamiseen sekä ostotottumusten muuttumiseen. Uusien asiakkaiden hankinnassa pyritään luo-

maan kokeiluhalua tuomalla tietoa tuotteista sekä yrityksestä. (Bergström & Leppänen 2009, 

274, 472-473.) 

Asiakkaat voidaan luokitella perinteisesti asiakassuhteen tilanteen perusteella. Potentiaaliset 

asiakkaat eivät ole ostaneet yrityksen tuotteita tai palveluita, mutta ovat tavoittelemisen ar-

voisia. Satunnaisasiakas ostaa yrityksen tuotteita satunnaisesti. Kanta-asiakas on yrityksen 

säännöllinen ostaja. Entinen asiakas on lopettanut ostamisen yrityksestä esimerkiksi huonon 

palvelun vuoksi. Potentiaaliset asiakkaat voidaan luokitella suspekteiksi, josta tietoa on 
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yrityksellä vähäisesti tai prospekteiksi, joista yrityksellä on yhteystiedot ja mahdollisesti tie-

toa ostopotentiaalista (Bergström & Leppänen 2009, 467). Prospekti kasvaa jalostetuksi pro-

spektiksi, kun ollaan hankittu tietoa ostopäätöksiin aikaansaamiseen vaikuttavista ominai-

suuksista tai tekijöistä (Pöllänen & Rope 1994, 136). Liidi on prospekteista seulottu asiakas, 

jolla on tarve ja halu yrityksen tuotteeseen tai palveluun sekä varaa maksaa yrityksen osaami-

sesta (Suspekti - prospekti – liidi – asiakas 2017). 

Uusien asiakkaiden hankintaprosessi on kallis etenkin asiakkuuden osoittautuessa laadutto-

maksi tai epäuskolliseksi. Uusasiakashankinta voi pahimmillaan aiheuttaa yritykselle kannatta-

mattomista asiakkuuksista koostuvan asiakaskunnan. Pitkäaikaisten ja uskollisten asiakkaiden 

palvelutason laskiessa koetaan asiakasmenetyksiä. Myyntiprosessin pitkittyessä kenttämyyjän 

on osattava arvioida asiakkaan ostopotentiaali sekä asiakkuuden kannattavuus. (Aalto & Ru-

banovitsch 2007, 67.) 

Uusasiakashankinta vaatii kenttämyyjän ajasta noin 25-50 prosenttia (Aalto & Rubanovitsch 

2007, 71). Suurilla yrityksillä on mahdollisuus käyttää enemmän resursseja uusasiakashankin-

taan, kun taas pienten ja keskisuurten yritysten tulisi panostaa nykyisiin asiakassuhteisiin 75-

prosenttisesti ja uusien asiakkaiden hankintaan 25-prosenttisesti. Osassa yrityksistä voidaan 

keskittää osa myyntitiimistä kausiluontoisesti tai jatkuvasti uusasiakashankintaan. Tässä tulee 

huomioida myös tiimin jäsenten tehokkuus uusasiakashankinnassa sekä nykyisten asiakkaiden 

hoitamisessa. (Aalto & Rubanovitsch 2007, 80.)  

Henkilöstö ja palvelu ovat avainasemassa uusasiakashankinnassa ja yrityksen sekä tuotteiden 

esittelyssä. Myynninedistämisen keinot, kuten näytteiden jakaminen, tapahtumat ja tuote-

esittelyt, ovat oiva apu kokeiluostoihin pyrkiessä. Kokeiluostojen kautta asiakas saattaa ostaa 

uudelleen ja hänestä tulee vähintään satunnaisostaja, joka halutaan sitoa kanta-asiakkaaksi. 

(Bergström & Leppänen 2015, 6.2.) 

Osallistuakseen olemassa olevien asiakkuuksien kehittämiseen sekä uusasiakashankintaan on 

myyjän tunnettava yrityksensä liikeidea, strategiat, toimintaperiaatteet markkinoinnissa ja 

myynnissä, tuotteet sekä asiakaskohderyhmät (Kalliomaa 2011, 56). Aktiivinen uusasiakashan-

kinta on myyjän ammattitaidon mittari. Vaikka tunnettu brändi helpottaa uusien asiakkaiden 

havaitsemista, on innovatiivisen myyjän luotava uusia keinoja uusien asiakkaiden löytämi-

seen. Tuotteet sekä myyjän luotettavuus ja rehellisyys ovat osa uusien asiakkuuksien synty-

mistä. (Kalliomaa 2011, 59.) 
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Kuva 3: Myynnin statiikat (Luoma 2017) 

Luoma (2017) avaa Liidijalostamon blogikirjoituksessaan National Sales Associationin kuvaa 

myynnin statistiikoista. Kuvan mukaan vain kymmenen prosenttia myyntihenkilöistä kontaktoi-

vat asiakkaan useammin, kuin kolmesti. Kuvan mukaan enintään kolmen kontaktin taktiikalla 

saavutetaan ainoastaan kymmenen prosentin mahdollisuus kaupan saamiseen. Toinen kymme-

nen prosentin mahdollisuus saada kauppaa tapahtuu neljännellä kontaktilla. Kuvan perus-

teella peräänantamattomuus tuo menestyneelle myyntihenkilölle kaupan kotiin viidennen ja 

kahdennentoista kontaktin tai käynnin välillä. (Luoma 2017.) 

Menestynyt myyntihenkilö tietää, että nykyisiä asiakkaita menetetään jatkuvasti eri syistä 

sekä osaa luoda uusia asiakkuuksia. Vanhat asiakkaat tuovat menestyneelle myyntihenkilölle 

suurimman osan uusista asiakkaista. Menestynyt myyjä saa asiakkaansa tyytyväiseksi sekä ker-

tomaan itsestään kollegoille, tutuille ja ystäville. Asiakas kertoo suositelleensa myyjää ja 

myyjä kiittää kohteliaasti suosittelusta. Myyjä kysyy asiakkaalta saako ottaa yhteyttä mahdol-

liseen uuteen asiakkaaseen sekä mainita keneltä on saanut vinkin. Tästä seuraa yhteydenotto 

uuteen asiakkaaseen. Huippumyyjä osaa myös kysyä nykyiseltä asiakkaalta mahdollisia uusia 

asiakkaita. Asiakas kertoo, jos on tyytyväinen myyjään. (Rummukainen 2009, 88-89.) 
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Kuvio 1: Uusasiakashankinnan kommunikaatiotasot (Pöllänen & Rope 1994, 137) 

Uusasiakashankinta alkaa potentiaalisen asiakkaan tarpeesta hankkia tietynlainen hyödyke, 

kuten palvelu tai tuote. Saadessaan tiedon asiakkaan tarpeesta yritys reagoi kilpailijoiden lä-

hettämiin viesteihin ja hankkii tietoa asiakkaan yrityksestä esimerkiksi tuttavilta sekä ver-

kosta. Viestinnällään yrityksen tulisi pyrkiä myönteiseen ostopäätökseen ja asiakkaan hankin-

taan juuri tästä yrityksestä. Jo tämä vaihe tuo yritykselle mittavia kustannuksia uusasiakas-

hankinnassa. (Isohookana 2007, 103.) Ensiosto vaatii aina positiivista mielikuvaa, kiinnostusta 

sekä siitä rakentuvaa suosituimmuutta. Suosituimmuus muodostaa ostohalun. (Pöllänen & 

Rope 1994, 137.) Kun uusi asiakas on tehnyt oston yrityksestä, alkaa uuden asiakassuhteen 

vaihe. Tämän vaiheen viestinnän on muutettava henkilökohtaisemmaksi. Mikäli viestinnän lu-

pauksia ei lunasteta, voi asiakassuhdeprosessi katketa asiakkaan pettyessä yritykseen. (Iso-

hookana 2007, 103.) 

Uuden asiakkaan ollessa tyytyväinen voi yritys toimia uusintaoston hankintapaikkana. Positii-

viset asiakaskohtaamiset ja luottamus tuovat kanta-asiakkuuksia. Asiakkaan siirtyessä kanta-

asiakkaaksi, on syytä panostaa esimerkiksi kanta-asiakastapahtumiin ja erityisetuihin. (Isohoo-

kana 2007, 103.) 

4 Myynti 

Myyntihenkilöstö on kallis markkinointiviestinnän keino, mutta vaikutusvaltaisempi kuin yksi-

kään mainos. Myyntihenkilön matkakustannukset sekä uusasiakashankinnan tuomat kulut ovat 

aiheuttaneet yrityksien myyntihenkilöstön määrän vähenemistä. Vaikka asioita voidaan hoitaa 

Internetin kautta, sähköpostilla sekä puhelimella, sähköinen kaupankäynti ei kykene korvaa-

maan myyntityötä kokonaisuudessaan. Myyntitapahtuma on henkilökohtainen tilanne ja 
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tavoittelee myynnin lisäämistä, joka tekee yrityksen menestyneistä myyntihenkilöistä korvaa-

mattomia. (Heikkinen & Muhonen 2003, 66.) 

Myynti koostuu asiakkaiden arvontuotantoprosessien eli asiakkaiden omien tavoitteiden ym-

märtämisestä sekä innovaatioiden luomisesta (Kalliomaa 2011, 41).  Myyntityötä pidetään 

helppona ja yksinkertaisena ja siitä johtuen se ei ole Suomessa vielä arvostettua. Paremman 

yhteistyön saavuttamiseksi ja myyntityön arvostuksen lisäämiseksi on tapahduttava muutos 

sekä myyjien että ostajien asenteissa (Balac 2009, 67-68). Myynti vaatii taitoa, ei tekniikkaa 

(Rope 2005, 412). 

4.1 Menestynyt myyjä 

Myyntihenkilön taidot, tiedot ja oma motivaatio ovat keskeinen osa menestyksekästä myyntiä. 

Myyntihenkilöltä vaaditaan kommunikaatiotaitoa, motivaatiota, sopivaa persoonallisuutta, 

päättäväisyyttä ja tuotetuntemusta. (Bergström & Leppänen 2009, 415.) Ominaisuuksiltaan 

myyntihenkilön on oltava muun muassa pitkäjänteinen, psykologisen silmän omaava, sanansa 

pitävä sekä siisti olemukseltaan.  Hyvä myyntihenkilö osaa omien tuotteiden tuntemuksen li-

säksi suhteuttaa omia tuotteitaan kilpaileviin tuotteisiin. Markkinoilla tapahtuvan tuotekehi-

tyksen sekä markkinoiden tietämys ja tuntemus osoittavat myyntihenkilön asiaosaamisen. 

(Rope 2005, 411, 414.) 

Myyntihenkilön henkilökohtainen taito vaikuttaa ja vakuuttaa nousee tärkeäksi ominaisuu-

deksi etenkin edustajamyynnissä. Myyntihenkilön on ensin kaupattava itsensä muodostaakseen 

asiakkuuden. Onnistuessaan tässä asiakas sitoutuu tuotteen ja yrityksen lisäksi myyntihenki-

löön. Henkisesti raskas ja vaativa myyntiedustajan työ vaatii paloa ja motivaatiota myyntityö-

hön. Taitava myyntihenkilö rakentaa tuloksellisuutta oman persoonansa kautta ja ominaispiir-

teitään hyödyntäen. (Rope 2005, 412-414.) 
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Kuvio 2: Myyntitaidot (Aalto & Rubanovitsch 2007, 39) 

Huippumyyjä osaa asettua asiakkaan asemaan. Tuotelitanian sijaan huippumyyjä aloittaa 

myyntiprosessin hyötyjen esittelyllä ja pyrkii ensikohtaamisesta lähtien etsimään ratkaisut 

asiakkaan tarpeisiin. Keskivertomyyjä asettuu mukavuusalueelleen ja muutaman yleisen kysy-

myksen jälkeen siirtyy tuote-esittelyyn. Luottamuksen rakentamisen puute sekä puutteellinen 

tarvekartoitus tekevät myyntiprosessin ajankäytöstä kömpelöä ja vie keskivertomyyjän aino-

astaan tarjouksen tai lisälaskelmien laatimiseen sekä sähköpostirumbaan. Huippumyyjä pa-

nostaa myyntiprosessissa kattavaan tarvekartoitukseen. Hyötyjä esitellessä huippumyyjä kes-

kittyy ainoastaan muutamaan tuotteeseen, jotka vastaavat asiakkaan tarpeita. Kattava tarve-

kartoitus sekä hyötyjen monipuolinen esittely vievät huippumyyjän lyhytkestoiseen kaupan 

päättämiseen. Mikäli myyntipuheessa puhutaan tuoteominaisuuksista, jotka eivät kiinnosta 

asiakasta, menetetään asiakkaan kiinnostus. Tämän jälkeen on haastavaa saada asiakkaan os-

tohalukkuutta nousemaan ja asiakas saattaa ostaa yksittäisen tuotteen laajemman kokonai-

suuden sijasta. (Aalto & Rubanovitsch 2007, 37-38.) 
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Uusasiakashankinta erottaa menestyneen myyjän keskivertomyyjästä innokkuudella kertoa uu-

delleen ja uudelleen omasta tuotteestaan. Soittotyötä tehdessään keskivertomyyjä alkaa kuu-

lostaa puhelimessa robotilta tai valmiilta nauhoitteelta, kun taas menestynyt myyjä osaa la-

tautua puheluiden välillä ja kertoa tuotteesta intoa puhkuen puhelusta toiseen. (Rummukai-

nen 2009, 89-90.)  

4.2 Myyntiprosessi 

 

Kuvio 3: Myyntiprosessi (Isohookana 2007, 136) 

Mahdollisten asiakkaiden eli prospektien etsintä ja arviointi on myyntiprosessin kriittinen sekä 

raskas vaihe. Tarkoituksena on havaita suurimmalla ostamistodennäköisyydellä varusteltuja 

asiakkaita. Arvioidakseen prospektin potentiaalin, on myyntihenkilön tarkasteltava muun mu-

assa prospektin liiketoimintaprosessia, palveluita sekä nykyisiä toimittajia. (Ojasalo & Ojasalo 

2010, 54-55.)  Valmisteluvaiheessa kartoitetaan prospektit eli mahdolliset ostajat sekä tutus-

tutaan organisaatioon ja sen toimintaan (Isohookana 2007, 136). Yrityksen ikä, kokoluokka, 

asiakassegmentit, päätuotteet sekä omistusperusta muodostavat perusteelliset tiedot 
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mahdollisesta asiakasyrityksestä. Vakuuttava myyjä selvittää perustiedot esimerkiksi koh-

deyrityksen esitteistä sekä Internet-sivuilta osoittaakseen kiinnostuksensa yritystä kohtaan. 

Myyntiedustajan hoitaessa kaupanteon kahden yrityksen välillä on valmisteluvaihe merkityk-

sellinen. Myyntitapahtuma voi olla tulokseton hyvän valmistelun puuttuessa. (Rope 2005, 391-

393.) Valmisteluvaihe huipentuu usein tapaamisen sopimiseen asiakkaan kanssa (Ojasalo & 

Ojasalo 2010, 55).  

Yhteydenottoon on mietittävä sopiva kontaktinottotapa. Henkilökohtainen käynti, puhelin, 

sähköposti tai kirje yhteydenottotapoina tulisi punnita tarkoin, sillä yhteydenoton lopullinen 

tavoite on viedä ostoprosessia eteenpäin. (Isohookana 2007, 136.) Jotta myyntihenkilö saa he-

rätettyä prospektin kiinnostuksen, on hänen panostettava ensivaikutelmaan myyntiesittelyn 

ensimmäisten minuuttien aikana. Myydäkseen palvelua tai tuotetta, myyntihenkilön on myy-

tävä ensin itsensä. (Ojasalo & Ojasalo 2011, 56.) Ensimmäiset 30 sekuntia ja ensimmäiset 30 

sanaa ovat merkittäviä ensivaikutelmaa luodessa (Bergström & Leppänen 2009, 425). 

  

Kuvio 4: Myyntirappuset (Aalto & Rubanovitsch 2007, 50) 

Myyntirappuset ovat oiva keino seurata yhteydenottojen onnistumista. Järjestelmällinen seu-

ranta voi tuoda kauppaa pidemmällä aikavälillä. Mitä enemmän asiakkaita tavataan tai soite-

taan, sitä enemmän myyntihenkilö tekee tulosta. Monilla aloilla vaaditaan useita kymmeniä 

yhteydenottoja kaupan saavuttamiseksi. ( Aalto & Rubanovitsch 2007, 49.) 

Esittelyvaihe mahdollistaa asiakkaan tarpeiden kartoittamisen tarkemmin sekä mahdollisuu-

den kertoa palveluista tai tuotteista (Isohookana 2007, 136). Presentaation aikana 
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myyntihenkilön on selitettävä myytävän palvelun arvo ja tuotava esiin kilpaileviin palveluihin 

verrattavat hyödyt. Esimerkiksi puutteelliset tiedot asiakasorganisaatiosta sekä sen liiketoi-

minnasta, liiallinen aggressiivisuus ja kilpailijoiden liiallinen mustamaalaaminen voivat hei-

kentää presentaatiota (Ojasalo & Ojasalo 2011, 57). Menestyneet myyjät valmistautuvat 

myyntiesittelyyn niin fyysisesti, henkisesti kuin käytännön asioiden puolesta. Fyysinen valmis-

tautuminen tarkoittaa ravintoon panostamista työpäivän aikana, riittävää lepoa ja unta sekä 

edellisen illan juhlimisten jättämistä väliin. Henkisesti valmistautuakseen myyntihenkilön on 

tsempattava itsensä oikeaan mielentilaan sekä asetettava myyntiesittelylle tavoite. Mieliku-

vaharjoitukset ovat olennainen osa myyntiesittelyyn valmistautumista. Myyntihenkilön on val-

misteltava myyntiesittelyyn tarvittavat materiaalit, kuten esitteet sekä näytteet ennen asiak-

kaalle menoa (Rummukainen 2009, 60-61). 

Vastaväitteiden tultua esiin alkaa varsinainen myyntineuvottelu. Prospektin esittämät vasta-

väitteet viestivät usein kiinnostuksesta sekä edistävät kaupan syntymistä. (Ojasalo & Ojasalo 

2011, 57.) Keskustelu ja asiakkaan kuuntelu auttavat vastaväitteiden syiden kartoittamisessa. 

Kartoittaminen mahdollistaa vakuuttavammat perustelut palvelun tai tuotteen sopivuuteen 

asiakkaalle. Tässä vaiheessa tehdään tilaus, jatketaan neuvotteluja tai tilauksen sijasta sovi-

taan mahdollisesta jatkosta. (Isohookana 2007, 137.) Asiakassuhteen rakentaminen sekä pit-

käaikainen asiakastyytyväisyys perustuvat tasapainoisesti molempia osapuolia hyödyttävään 

kaupan päättämiseen. Asiakkaan lopullinen sitoutuminen ostamiseen on myyntiprosessin ta-

voite. (Ojasalo & Ojasalo 2011, 59.)  

Asiakastyytyväisyyden toteutuminen eli esimerkiksi oikeanlaisesta laskutuksesta sekä koulu-

tuksen toteutumisesta huolehtiminen on myyntihenkilön tärkeä tehtävä. Kaupan päättämisen 

jälkeen on oltava valmiina vastaamaan asiakkaan kysymyksiin ja valituksiin asiakassuhteen 

muodostumisen sekä uusintaostojen varmistamiseksi. Taito huolehtia asiakkaasta kaupan 

päättämisen jälkeen avaa ovia uuden kategorian palvelun tai tuotteen lisäämiseksi asiakkaan 

yritykseen. (Ojasalo & Ojasalo 2011, 59.) Harvoin muistetaan toteuttaa jälkihoitoa uusasiakas-

hankinnassa sillä pelätään asiakkaan valittavan jostain. Tutkimukset kuitenkin osoittavat asi-

akkaan ilahtuvan yhteydenotosta. (Rummukainen 2009, 89.) Pari kuukautta kaupan päättämi-

sen jälkeen asiakas arvioi myyjän kiinnostusta asiakasyrityksestä, yhteydenpitoa sekä suhtau-

tumista asiakkaan toiveisiin tai huomautuksiin. Tämä aikaväli on ratkaiseva ja vaatii seuran-

taa. (Aalto & Rubanovitsch 2007, 87.)  

5 Tapahtumamarkkinointi 

Tapahtumamarkkinointi sekä sponsorointi ovat uusimmat tulokkaat markkinointiviestinnän 

keskuudessa. Klassisia markkinointiviestinnän osia ovat mainonta, myynninedistäminen, myyn-

tityö, suhdetoiminta sekä suoramarkkinointi. Markkinointiviestintä on eri keinoja lähestyä 

kohderyhmiä, joiden tarkoituksena on luoda mielikuvia, kertoa palveluista tai tuotteista ja 

johtaa ostopäätökseen. (Heikkinen & Muhonen 2003, 60.) Lopullinen markkinointiviestinnän 
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tavoite on tuoda yritykselle kannattavaa myyntiä. Muita markkinointiviestinnän tavoitteita 

voivat olla esimerkiksi mielenkiinnon ja myönteisten asenteiden luominen, asiakassuhteen yl-

läpitäminen, ostopäätöksen vahvistaminen tai tiedottaminen tuotteista. (Bergström & Leppä-

nen 2009, 330.) 

Kun tapahtuma on etukäteen suunniteltu, siinä on selkeä kohderyhmä sekä tavoite ja tapah-

tuma antaa elämyksiä, kokemuksia sekä vuorovaikutusta, voidaan puhua tapahtumamarkki-

noinnista (Häyrynen & Vallo 2016, 22). Jotta tilaisuus voidaan laskea tapahtumamarkkinoin-

niksi, on siinä tehtävä kauppaa (Rope 2005, 375-376). Tapahtumamarkkinointi on tie pitkän 

aikavälin tavoitteiden toteuttamiseen. Tapahtuma luo oivallisen vuorovaikutuksen keinon asi-

akkaan sekä tuotteen tai yrityksen välille. Tapahtumamarkkinoinnilla voidaan edistää markki-

nointiviestinnän osien tavoitteita tai käyttää sitä itsenäisenä markkinointivälineenä (Heikki-

nen & Muhonen 2003, 51, 75, 116). 

5.1 Tapahtumamarkkinoinnin tavoite 

Tapahtumamarkkinointi koostuu teoista, joilla vaikutetaan ihmisten mielipiteisiin ja rakenne-

taan mainetta (Häyrynen & Vallo 2016, 36). Tapahtuman tavoite voi olla esimerkiksi muutos-

tavoite, tekninen tavoite tai vaikuttavuustavoite. Muutostavoite voi olla uusien ideoiden saa-

vuttaminen, uusiin henkilöihin tutustuminen tai asenteen muuttaminen. Tekninen tavoite voi 

olla muun muassa osallistujamäärän kasvattaminen tai tapahtumaan yksittäisen osallistuvan 

henkilön kulujen vähentäminen. Uusien asiakkuuksien luominen tai lisämyynnin saaminen luo-

kitellaan vaikuttavuustavoitteiksi. Tekniset ja muutostavoitteet ovat mitattavissa heti tapah-

tuman jälkeen, kun taas vaikuttavuustavoitteet vasta myöhemmin. Tapahtumamarkkinoinnin 

tavoitteena voi olla esimerkiksi näkyvyyden hankkiminen, palvelujen tai tuotteiden esittely, 

uusasiakashankinta tai yrityskuvan kehittäminen (Häyrynen & Vallo 2016, 25, 59-60). 

Tapahtuman taloudelliset tavoitteet muodostuvat välillisistä sekä välittömistä tavoitteista. 

Välilliset tavoitteet ovat usein takana yritysten organisoimissa asiakastapahtumissa. Välilliset 

tavoitteet eivät tähtää taloudelliseen voittoon itse tapahtumassa vaan niiden tarkoitus on 

luoda mahdollisuuksia suuremmalle taloudelliselle menestykselle sekä ylläpitämään asiakas-

tyytyväisyyttä. Välillisillä tavoitteilla voidaan lisäksi tuoda tutuksi asiakkaille esimerkiksi uusia 

palveluita sekä tuotteita. Uusien asiakassuhteiden luomiseksi rakennetut tapahtumat ovat pit-

kän aikavälin hankkeita ja tulokset voivat olla tarkasteltavissa jopa kuukausien tai vuosien ku-

luttua. (Rope 2005, 45-46.) Yleistyneissä opiskelijoille luoduissa kutsuvierastilaisuuksissa tai 

rekrytointitapahtumissa yritykset pyrkivät tuomaan itsensä tunnetuksi. Nämä tapahtumat on 

usein tarkoitettu tietyn alan valmistuville opiskelijoille. (Juurakko, Kauhanen & Kauhanen 

2002, 46.) 
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5.2 Tapahtumamarkkinoinnin tuloksellisuus 

Tapahtuman tuloksellisuudesta odotetaan numeroita kannattavuudesta ja tuloksellisuudesta. 

Tapahtumaa suunnitellessa on asetettava tuloksellisuudelle sellaiset tavoitteet, jotka ovat 

mitattavissa. (Heikkinen & Muhonen 2003, 130.)  

 

Kuvio 5: Tapahtuman tutkiminen ja arviointi (Heikkinen & Muhonen 2003, 134) 

Tapahtumaa tutkiessa ja arvioidessa määritellään ensin lähtötaso. Mikäli tavoitteeksi asete-

taan esimerkiksi asiakassuhteen vahvistaminen, on arvioitava millainen asiakassuhde on ennen 

tapahtumaa. Tutkimusvaiheessa tapahtuman jälkeen kerätään analysointiin tarvittava tieto ja 

luvut. Tutkimusvaihetta seuraa tavoitteiden saavuttamisen analysointi. Tässä vaiheessa arvioi-

daan oliko tapahtuma oikea keino saada viesti perille. Jatkotoimenpiteitä arvioidaan tarkaste-

lemalla kannattaako vastaavaa tapahtumaa toteuttaa uudelleen. Lisäksi pohditaan mahdolli-

sia epäkohtia ja kuinka niistä voidaan oppia sekä kehittää. (Heikkinen & Muhonen 2003, 134-

135.) 

Lyhyellä aikavälillä mitattavissa ovat esimerkiksi syntyneet kaupat, uusien kontaktien määrä 

tai myyntiprosessin edistyminen. Tilaisuudessa tapahtuneen tuotemyynnin mittarina toimii 

myyntitulos. Uusien kontaktien määrä on mitattavissa lähes missä tahansa tapahtumassa ja 

uusien kontaktien määrälle voidaan asettaa myöhemmin rahallinen arvo. Myyntiprosessin edis-

täminen seuraavalle tasolle on selkeä tavoite tapahtumalle. Tapahtumaan voidaan kutsua yri-

tyksen nykyisiä asiakkaita, joille havitellaan lisämyyntiä tai esimerkiksi potentiaalisia asiak-

kaita, joiden kanssa neuvottelut halutaan viedä seuraavalle tasolle. Pitkällä aikavälillä voi-

daan mitata esimerkiksi myynnin kehitystä tai imagon muokkaamisen onnistumista (Heikkinen 

& Muhonen 2003, 136-139).  

6 Tapahtuman eri vaiheet 

Markkinointitilaisuudet ovat oiva keino asiakassuhteiden ylläpitoon sekä markkinointiin ja 

mahdollistavat luottamuksen rakentamisen sekä tutustumisen asiakkaaseen. Tapahtuma voi 



 19 
 

 

keskittyä esimerkiksi ajankohtaan, uutuustuotteeseen tai yritykseen. Keskeisenä osana tilai-

suuden suunnittelua on aikataulun ja ohjelman suunnittelu sekä mahdollisten somisteiden 

hankinta. Tärkeää on suunnitella sekä tilata ajoissa muun muassa erilaiset esitteet, lahjat ja 

tuotenäytteet. Henkilöstön perehdyttäminen varmistaa tilaisuuden sujuvuuden. Tilaisuuden 

jälkeen on tärkeää muistaa asiakasta esimerkiksi pienellä lahjalla sekä vedota yhteen tapah-

tuma ja sen onnistuminen. (Bergström & Leppänen 2015, 5.6.) 

 

Kuvio 6: Tapahtumaprosessi (Häyrynen & Vallo 2016, 189) 

Onnistunut tapahtuma voidaan rakentaa kahdeksassa viikossa. Alle kahdeksassa viikossa ra-

kennetussa tapahtumassa tingitään toteutuksesta sekä laadusta. (Häyrynen & Vallo 2016, 

189.) 

6.1 Suunnittelu 

Tapahtumamarkkinoinnin pisin ja eniten aikaa vievä vaihe on suunnittelu. Tapahtuman suu-

ruudesta riippuen suunnitteluvaihe voi viedä kuukausista vuosiin. Suunnitteluvaiheessa kuvi-

teltu tapahtuman todellinen kulku alusta loppuun auttaa huomioimaan tapahtuman kompas-

tuskiviä. Tätä kutsutaan palvelupoluksi. (Häyrynen & Vallo 2016, 191.)  
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Kuvio 7: Tapahtumamarkkinointi (Heikkinen & Muhonen 2003, 114) 

Tapahtumasuunnittelun strategiset kysymykset ovat miksi, mitä ja kenelle. Tapahtuman ta-

voite on tapahtumajärjestämisen perusta. Jotta tapahtumaa kannattaa lähteä suunnittele-

maan, on oltava tiedossa mitä tapahtumalla tai tapahtumassa halutaan viestiä ja miksi tapah-

tuma ylipäätään luodaan. Tapahtuman viestin perille saamiseksi on tiedettävä, mikä ja millai-

nen on tapahtuman kohderyhmä. Tavoitteiden saavuttamiseksi on mietittävä, kenelle tapah-

tuma on suunnattu sekä kuinka hyvin tunnetaan kohderyhmän kiinnostuksen kohteet. (Häyry-

nen & Vallo 2016, 121-122.)  

Vastaukset strategisiin kysymyksiin muodostavat idean ja idea voi tuoda organisaatiolle uuden 

tapahtumakonseptin. Idea voi muodostua organisaation arvoista, historiasta tai toiminnasta, 

ajan ilmiöstä, tapahtumapaikasta tai tavoitteesta. Idean voi toisinaan korvata teemalla.  

Teema voi muodostua tapahtuman sisällöstä ja helpottaa juhlan organisointia. Teema pääsee 

loistamaan yrityksen omalla tarinalla varustetuissa liiketoimintaan liittyvissä tapahtumissa. 

(Häyrynen & Vallo 2016, 123.) 
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Kuvio 8: Onnistuneen tapahtuman malli (Häyrynen & Vallo 2016, 128) 

Operatiiviset kysymykset kuka, millainen sekä mitä muodostavat tapahtuman toteutuksen. 

Tapahtumaprosessi koostuu suunnitteluvaiheesta, toteutusvaiheesta sekä jälkimarkkinointivai-

heesta. Kysymyksellä miten etsitään keinot tapahtuman tavoitteen saavuttamiseksi, ratkais-

taan kuinka tapahtuman idea ja teema saadaan esiin läpi koko tapahtuman sekä määritetään 

tapahtuman resurssit. (Häyrynen & Vallo 2016, 125.) 

Kuviossa 8 käsitellään keskeiset tapahtumasuunnittelun kysymykset eli niin sanottu onnistu-

neen tapahtuman malli. Tämä tähti rakentuu operatiivisista sekä strategisista kysymyksistä, 

jotka tasapainossaan ja toteutuessaan muodostavat onnistuneen tapahtuman. (Häyrynen & 

Vallo 2016, 127.) 

Suunnittelutyöhön osallistuvien on ymmärrettävä yrityksen arvot, etiikan, kulttuurin, myynti-

strategia sekä taloudelliset resurssit. Ennen toimintasuunnitelman laatimista tulee pohtia, 

onko oman tapahtuman rakentaminen vai olemassa olevaan tapahtumaan osallistuminen kan-

nattavampaa. Toimintasuunnitelma pitää tapahtumaprosessia hallinnassa sekä mahdollistaa 

muutoksiin reagoimisen hallitusti (Heikkinen & Muhonen 2003, 115, 119-120).  

Co-action on kohderyhmän osallistumista tapahtuman suunnitteluun esimerkiksi sosiaalista 

mediaa hyödyntäen. Co-action tekee tapahtumista kohderyhmää puhuttelevia, tuo uusia ide-

oita ja luo uusia tapahtumakonsepteja. Esimerkiksi pop up-ravintolat sekä -putiikit ovat yksi 

co-actionin aikaansaannoksia. (Häyrynen & Vallo 2016, 192.)  

Tapahtuman tavoitteeseen ja kohderyhmään perustuen on asetettava tapahtuman lähtökoh-

dat. Onko asiakasmatka vai esimerkiksi seminaari oikea tapahtumamuoto tavoitteelle ja vali-

tun kohderyhmän tavoittamiselle? (Häyrynen & Vallo 2016, 122.) 
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Kuvio 9: Tapahtumaputki (Heikkinen & Muhonen 2003, 112) 

Tavoitteisiin pääsyyn vaikuttaa oleellisesti tapahtuman luonne. Asiakkuuden aste sekä suunta 

määrittää tapahtumatyyppiä. Tapahtumasuunnitteluun tulisi osallistua niiden ihmisten, jotka 

ovat tietoisia asiakkaiden tahtotiloista sekä käyttäytymisestä. Esimerkiksi uusia potentiaalisia 

asiakkaita on hyvä lähestyä esimerkiksi messuilla, muiden järjestämissä tapahtumissa tai myy-

mäläesittelyiden kautta. Tavoittaakseen lämpimät asiakkaat eli tarkemmin kohdistetut kon-

taktit yritys voi kutsua heidät esimerkiksi asiantuntijaseminaariin, joka sisältää keskustelua ja 

verkostoitumista. Myös roadshow eli kiertue on mainio tapa tavoittaa lämpimiä asiakkaita. 

Kuumat asiakkaat tavoitetaan seminaareissa, coctail- tai päivätilaisuuksissa tai esimerkiksi 

yön kestävillä asiakasmatkoilla. Kuumille kontakteille on tehty tarjous tai he ovat valmiiksi 

yrityksen asiakkaita, mutta eivät ole ostaneet hetkeen yritykseltä. Vakiintuneet pienet ja kes-

kisuuret asiakkaat vaativat säännöllisiä kohtaamisia, kuten vuosittaiset asiakastilaisuudet sekä 

myyntiä tukevat seminaarit. Suurille, vakiintuneille asiakkaille esimerkiksi avecilliset iltata-

pahtumat, pitkät lounaat sekä ulkomaan matkat ovat oiva suhteen ylläpidon keino. (Heikkinen 

& Muhonen 2003, 111-113.) 

Tapahtumapaikka voi parhaimmillaan tukea tilaisuuden tavoitetta ja tarkoitusta. Se voi luoda 

tapatuman idean tai teeman. (Häyrynen & Vallo 2016, 122.) 
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Tapahtuman tavoite, viesti sekä kohderyhmä määrittelevät tapahtuman ohjelman sekä sisäl-

lön, eli millainen tapahtuma luodaan. Sisältöä suunnitellessa on tunnettava kohderyhmä, 

jotta tapahtuman sisältö sopii nimenomaan tapahtumaan osallistuville. Tapahtumalla on ol-

tava tarve, jonka jälkeen tapahtuma suunnitellaan ja toteutetaan. Suunnitteluvaiheessa ta-

pahtuman avainhenkilö on projektipäällikkö, mutta tapahtuman eri rooleista merkittävin on 

isäntä. (Häyrynen & Vallo 2016, 126.) 

Jokaisessa tapahtumassa tulee olla isäntä tai isäntiä. Perussääntönä on, että 3-5 asiakasta 

kohden tarvitaan yksi isäntä. Isäntä voi olla organisaation sisältä tai ulkopuolelta tuleva isän-

tänä olemista rakastava henkilö. Tilaisuuden isännän tehtävänä on rakentaa brändiä, edustaa 

sekä antaa kasvot yritykselle. Hyvä isäntä omaa pelisilmää erilaisissa tilanteissa, osaa etike-

tin, on kiinnostunut ihmisistä, osaa seurustella, kehua, keskustella, kuunnella ja kysyä, huo-

mioida ympäristöään, nauttia tilanteesta ja pukeutumisesta sekä haluaa olla luomassa juhlaa 

arkeen (Häyrynen & Vallo 2016, 274, 277-278). Tapahtuman isännillä on oltava selkeät vastuut 

ja velvollisuudet, sillä he ovat tärkeässä roolissa tunnelman sekä tapahtuman onnistumisen 

suhteen. Isäntien koulutus varmistaa hyvät tulokset tapahtumassa. (Heikkinen & Muhonen 

2003, 124.)  

Budjetointi tehdään ennen tapahtumaa tavoitteet ja toimintamalli mukaan huomioiden. Bud-

jetointi koostuu kiinteistä sekä muuttuvista kustannuksista. Kiinteitä kustannuksia ovat muun 

muassa paikkavuokra, kalusteet sekä somistus. Muuttuvia kustannuksia ovat pääosin kutsupro-

sessista sekä tarjoiluista koostuvia kustannuksia. (Heikkinen & Muhonen 2003, 120.) Aikaisem-

mat samankaltaiset projektit tuovat realistista perustaa omalle budjetoinnille (Häyrynen & 

Vallo 2016, 177). Tapahtuman tuotot on hyvä pohtia miettiessä tapahtuman kulurakennetta. 

Kuviossa 10 kuvatut asiat on hyvä tarkastaa tapahtuman budjettia laatiessa (Häyrynen & Vallo 

2016, 179). 
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Kuvio 10: Tapahtuman kulut sekä tuotot (Häyrynen & Vallo 2016, 179) 

Yhteistyökumppaneiksi luokitellaan alihankkijat kuten ensiapu, turvallisuus sekä ravinto, 

oheistapahtumien järjestäjät, tapahtumatilan omistaja tai vuokraaja, rahoittajat ja sponsorit 

sekä tavarantoimittajat. Yleensä tapahtumaan tarvitaan vähintään tavarantoimittajia kuten 

kirjapaino. (Juurakko, Kauhanen & Kauhanen 2002, 41.) 

Sisäinen markkinointi varmistaa henkilöstön sisäistämisen sekä kunnioituksen asetettuihin ar-

voihin ja tavoitteisiin (Heikkinen & Muhonen 2003, 122).  

6.2 Toteutus 

Tapahtuman toteutus on suunnitteluvaiheen tuotos. Tapahtuma muodostuu kolmesta vai-

heesta: rakennusvaiheesta, itse tapahtumasta sekä purkuvaiheesta. Rakennusvaiheessa aikaa 

kuluu jopa kaksinkertainen aika itse tapahtumaan tai purkuvaiheeseen verrattuna. Tässä vai-

heessa laitetaan kulissit kuntoon sekä valmistellaan rekvisiitta tapahtumaa varten. Rakennus-

vaihe on suunniteltava etukäteen. On suunniteltava, missä järjestyksessä tapahtuma voidaan 

rakentaa. Yleinen tapa rakentaa tapahtuma on tekniikasta aloittaminen, kalusteiden tuomi-

nen sekä somistus. Lopuksi koittaa cateringin vuoro. (Häyrynen & Vallo 2016, 198-199.)  
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Tapahtumassa isännät voivat aistia vieraiden reaktioita sekä muuttaa tapahtuman aikana ta-

pahtuman kulkua kohderyhmän suosion saavuttamiseksi. Tapahtuman vastaava tuottaja on 

vastuussa tapahtuman suunnittelusta sekä tapahtuman kulusta onnistuneen tapahtuman ta-

kaamiseksi. Hänellä on vastuu tehdä päätöksiä kesken tapahtuman tarvittaessa muun muassa 

aikataulutuksen suhteen. (Heikkinen & Muhonen 2003, 124-125.)  

6.3 Jälkimarkkinointi 

Jälkimarkkinoinnin osia ovat kiitokset asianomaisille, materiaalin toimitus, tapahtuman jatka-

minen sosiaalisessa mediassa, yhteydenottopyyntöjen suorittaminen sekä yhteenvedon laati-

minen. Jälkimarkkinointi voi yksinkertaisimmillaan olla goodie bagin tai materiaalin toimitus 

asiakkaalle. Palaute on osa jälkimarkkinointia ja auttaa seuraavien tapahtumien suunnitte-

lussa. (Häyrynen & Vallo 2016, 220-221.) Saatu palaute antaa tietoa siitä, päästiinkö tavoit-

teeseen. Palautteen keruu voidaan suorittaa kirjallisesti, sähköisesti tai esimerkiksi puheli-

mitse. Palautekyselyyn vastaamiseen motivoi esimerkiksi arvonta vastanneiden kesken. Esi-

merkiksi kysymykset ”tulisitko uudelleen samaan tapahtumaan?” tai ”mikä ylitti odotuksesi?” 

antavat eväitä seuraavan tapahtuman järjestämiselle. (Häyrynen & Vallo 2016, 224-225.)  

7 Tapahtumakiertue 

Opinnäytetyön tarkoituksena toimi uusien näkökulmien sekä ideoiden tuominen yrityksen am-

mattikoulukohtaisiin tapahtumiin sekä kauneudenhoitoalan opiskelijoiden tarpeiden kartoitta-

miseen. Toiminnallisena osuutena opinnäytetyötä toteutettiin ammattikoulukiertue, jonka 

suunnittelussa hyödynnettiin opinnäytetyön teoriaa tarkoituksen toteutumiseksi. 

7.1 Tapahtuman suunnittelu 

Tapahtumakiertueen suunnittelu aloitettiin hyvissä ajoin keväällä 2018, sillä kesä tiesi sekä 

ammattikoulun että Schwarzkopf Professionalin henkilökunnan kesälomakautta. Tapahtuma-

kiertueen suunnittelu- sekä toteutus tapahtui aikataulun mukaisesti (liite 1.) Päätavoitteeksi 

tapahtumakiertueelle muodostui jopa kuukausien tai vuosien seurantaa vaativa vaikuttavuus-

tavoite, uusien asiakkuuksien luominen. Tavoitteena oli tavoittaa tulevat potentiaaliset asiak-

kaat ja tuoda esiin Schwarzkopf Professionalin palveluiden sekä tuotteiden innovatiivisuutta, 

laatua sekä trendikkyyttä. Tapahtuma itsessään tuki opinnäytetyön tarkoitusta eli uusien ide-

oiden sekä näkökulmien tuomista ammattikoulukohtaisiin tapahtumiin sekä potentiaalisten 

asiakkaiden tarpeiden kartoittamiseen. 

Kohderyhmänä ammattikoulut sekä kauneusalan opiskelijat oli alusta alkaen selkeä, mutta va-

littavaksi jäi kolme koulua ammattikoulukiertueelle. Koulut valikoitiin Schwarzkopf Professi-

onal-asiakkuuden sekä sijainnin perusteella. Bergströmin ja Leppäsen (2015, 5.6) mukaan 

hyvä markkinointitilaisuus suunnitellaan silmällä pitäen kohderyhmää sekä suunnitellen tilai-

suuden luonteelle sopiva ajoitus, paikka, sisältö sekä teema. Inspiroiva päivän uusien 
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innovaatioiden, koulutusten sekä tuoteostosten merkeissä luotiin niille ammattikouluille, 

jotka eivät sijainnistaan johtuen pääse hyödyntämään Schwarzkopf Professionalin myymälöi-

den henkilökunnan ammattitaitoa sekä koulutustiloja. Ammattikouluille rakennettiin kutsu 

(liite 2), jota voitiin tulostaa kouluun esille. Tapahtumapaikaksi valittiin ammattikoulujen ti-

lat helpon saapumisen, tilojen monipuolisuuden sekä kustannusten perusteella. Bergström ja 

Leppänen (2015, 5.6) ohjeistavat valitsemaan tilaisuuden ajankohdan kohderyhmälle sopi-

vaksi. Ajankohdaksi valittiin opintosuunnitelmaan sekä oppilaille sopivaksi todettu normaali 

koulupäivä kello 8-16 välillä. 

Potentiaalisia tulevia asiakkaita eli kauneudenhoitoalan opiskelijoita lähestyessä inspiraationa 

toimivat kuvion 9 mukaisesti messut sekä roadshow. Tapahtuma rakennettiin tuote-esitte-

lyistä, ostosmahdollisuuksista sekä koulutuksesta. Sisältöä suunnitellessa otettiin huomioon 

kohderyhmän ikä sekä kiinnostuksen kohteet ja asetuttiin osallistuvan opiskelijan asemaan 

miettiessä tapahtuman sisältöä. Olennaisena osana tapahtumien sisällön suunnittelua oli am-

mattikoulujen tuote- sekä osaamistilanteen kartoittaminen koulun omalta myyntiedustajalta. 

Näin saatiin tapahtumien sisältö tukemaan myyntiä yrityksessä. Tapahtumassa päätettiin esi-

tellä Schwarzkopf Professionalin uusimpia palveluita sekä tuotteita. Yrityksen innovatiivi-

suutta haluttiin tuoda esiin Schwarzkopf Professionalin omalla Essential Looks-trendikokoel-

malla, mobiiliapplikaatioilla sekä uutuustuotteilla. Sisältöä esitellessä panostettiin sosiaali-

seen mediaan kuvien ja videoiden kautta kohderyhmää silmällä pitäen. 
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Kuva 4: Ammattikoulutapahtuma sekä kouluttaja Laura Kurkinen 

Tapahtuman budjetoinnissa otettiin huomioon sekä kiinteät että muuttuvat kustannukset. Ku-

luja tapahtumaan toivat tavaran toimitus sekä nouto, somistus, tarjoilut, materiaalit sekä 

henkilökunnan kuljetukset, työtunnit sekä yöpymiset. Kulurakennetta keventämään tapahtu-

maan päätettiin ottaa mukaan tuotemyynti, joka toi myyntituottoa heti tapahtumassa. Tuote-

myynnin maksuvälineeksi valittiin käteinen, sillä korttikoneen vuokraus olisi tuonut tapahtu-

makiertueen kustannuksiin huomattavan lisän. Asiakkaalle kuitin antamisen mahdollista-

miseksi tapahtumaan muodostettiin oma käteiskuitti (liite 6). Tuotteiden hinnoittelu määri-

tettiin tapahtumakohtaisen alennusprosentin perusteella. Esimerkki myyntihinnan laskemi-

sesta löytyy liitteestä 3. Tuotteen listahintaan lisättiin ensin arvonlisävero, jonka jälkeen las-

kettiin alennusprosentin mukainen hinta. Hinta pyöristettiin ylempään tasaeuroon, joka hel-

potti vaihtorahatilannetta tapahtumissa. Lisäksi oppilailla oli mahdollisuus tilata tarvikkeita 

kotiin toimitettuna.  
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Myyntituotteet ja materiaalit valikoitiin tukemaan tapahtumapäivissä esiteltäviä palveluita 

sekä tuotteita. Tuotteita valikoidessa varmistettiin varastotilanne sekä tuotetoimitusten toi-

mivuus. 

Tapahtumapäivään osallistuviksi henkilöiksi valittiin tapahtuman ideoinnista, suunnittelusta 

sekä toteutuksesta vastaava projektipäällikkö, alueen myyntiedustaja sekä kaksi paikkakun-

nittain vaihtuvaa Schwarzkopf Professional-kouluttajaa. Näin vastuualueet tapahtumapäivissä 

onnistuttiin jakamaan osaamisen ja vahvuuksien mukaan sekä yhdistettyä tapahtumiin koulu-

tus sekä myynti. Tapahtumapäivien aikatauluun sekä sisältöön pääsivät vaikuttamaan projek-

tipäällikön lisäksi tapahtumiin osallistuvat kouluttajat. Tapahtuman idea sekä tarkoitus avat-

tiin heille ennen varsinaisia tapahtumapäiviä. 

7.2 Tapahtuman nelikenttäanalyysi 

 

Kuvio 11: Tapahtumakiertueen SWOT-analyysi (Heikkinen & Muhonen 2003, 47) 

7.3 Tapahtuman toteutus sekä jälkimarkkinointi 

Yksi tapahtumapäivä oli noin kuuden tunnin mittainen. Päivä koostui noin 45 minuuttia kestä-

vistä esittelyistä tai koulutusluennoista sekä tauoilla ostosten tekemisestä (liite 5). Tapahtu-

makiertueen päivien sisältöä muokattiin kiertueen aikana ammattikouluissa tehtyjen havain-

tojen perusteella. Ensimmäinen ammattikoulupäivä koostui ainoastaan luennoista. 
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Ensimmäisessä tapahtumapäivässä huomattiin, ettei tapahtumamuoto palvellut kaikkia tapah-

tumaan osallistuvia, joten toiseen ammattikoulupäivään lisättiin käytännön työtä. Tätä taas 

jalostettiin viimeiseen tapahtumaan hemmotteluhetkeen oppilaille. Näin kiertueelle suunni-

tellut aiheet käsiteltiin, mutta eri keinoin. Lisäksi tapahtumaa muokatessa otettiin huomioon 

koulun tämän hetkinen tilanne. Esimerkiksi koulussa 3 uusi Bonacure oli koulutettu edellisellä 

viikolla, jolloin se poistettiin päivän aikataulusta. 

Päivä alkoi tapahtuman sekä Schwarzkopf Professionalin esittelyllä. Tämän jälkeen tutustut-

tiin inspiroivaan Essential Looks-maailmaan. Esittelyn sekä Essential Looksin jälkeen paneu-

duttiin lisää yrityksen digitaalisiin työkaluihin, palveluihin sekä tuotteisiin. 

7.3.1 Essential Looks 

Essential Looks-kokoelma käytiin tapahtumassa läpi mobiiliapplikaation sekä erilaisten kuvien 

ja videoiden kautta luennon muodossa. Essential Looks on hiusalan trendikokoelma, joka saa 

inspiraationsa kansainvälisistä muotinäytöksistä sekä muotiennustuksista. Tätä katsausta vii-

meisimpiin trendeihin on luotu vuodesta 1997 lähtien ja se tarjoaa kampaamoalan ammatti-

laisille sekä heidän asiakkaille hiusmuotikokoelman kaksi kertaa vuodessa. Muotinäytöstrendit 

muunnetaan parturi-kampaamotyöhön soveltuviksi tyyleiksi. (Essential Looks 2018.) Jokaisen 

kokoelman yhteydessä ilmestyy Essential Looks-kirja, joka toimii inspiraationa sekä apuna lii-

ketyössä. Schwarzkopf Professional-kouluttaja Laura Kurkinen tituleeraa kirjaa hiusraama-

tuksi. (Actuelle 2018, 14-15.) 

Essential Looks-mobiiliapplikaatio tuo tiedon kauden trendeistä sekä tyyleistä kampaamoalan 

ammattilaisille. Applikaatio tarjoaa kampaajalle step-by-step ohjeet kauden tyyleihin sekä 

päästää tutustumaan erilaisiin Lookbookeihin eli kuvakokoelmiin. (Essential Looks-sovellus 

2018.) 
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Kuva 5: New formal (Essential Looks 2-2018 2018) 

2018 vuoden syksy/talvi-kokoelma koostuu Catwalk- sekä Salon Lookeista. Näitä tyylejä on ol-

lut luomassa kahdeksan kansainvälisesti tunnettua kampaamoalan ammattilaista, kuten Lesley 

Jennison, Rossa Jurenas sekä Linh Phan. (Essential Looks Influencerit 2018.) Suomessa Essen-

tial Looks-muotikokoelma on tuotu kampaamoalan ammattilaisille näytöskiertueen muodossa 

vuodesta 1997 lähtien, joka kiersi vuonna 2018 useita paikkakuntia (Actuelle 2018, 14-15). Ko-

koelmalla halusimme tuoda tuoreimmat trendit ammattikouluille sekä kauneudenhoitoalan 

opiskelijoille sekä osoittaa Schwarzkopf Professionalin halua ja kykyä luoda uutta sekä uudis-

taa. 

7.3.2 Digitaaliset työkalut 

Schwarzkopf Professional antaa asiakkailleen useita digitaalisia välineitä liiketoiminnan tuke-

miseksi ja kehittämiseksi. House of Color-mobiiliapplikaatio on liiketyöskentelyn apuväline. 

House of Color on opas reseptien luomiseen ja henkilökohtaiseen asiakaskonsultaatioon. Ap-

plikaatio luo asiakkaalle värireseptin ottaen huomioon asiakkaan lähtötilanteen sekä erityis-

tarpeet. Kampaamoalan ammattilainen voi valita applikaatiosta käyttämänsä Schwarzkopf 
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Professional-värisarjat ja saada reseptin haluamansa lopputuloksen saavuttamiseksi. House of 

Color mahdollistaa myös asiakasrekisterin pitämisen, jonne kampaaja voi syöttää asiakkaansa 

värihistorian sekä kuvia lopputuloksista. (House Of Color 2018.) 

 

Kuva 6: House of Color-sovellus (House of Color 2018) 

Hair Expert-mobiiliapplikaatio on esittelee Schwarzkopf Professional-hoitotuotteet sekä luo 

yksilöllisen hiusten hoitosuunnitelman asiakkaalle. Applikaatio kysyy tietoa muun muassa asi-

akkaan hiusten sekä hiuspohjan kunnosta, hiusten käsittelyhistoriasta, harmausasteesta sekä 

väristä. Diagnoosin päätteeksi applikaatio antaa vastauksen siitä, kuinka asiakkaan hiusta tu-

lee hoitaa kampaamossa sekä suosittelee asiakkaan hiuksille soveltuvat kotihoitotuotteet. 

Hair Expert-applikaatioon kampaamoalan ammattilainen voi rekisteröidä tiedot asiakkaan 

hiusten hoidosta ja hoitotuotteista. (Hair Expert 2018.) 

ASK Education eAkatemia on 24/7 palveleva digitaalinen koulutuskeskus, joka mahdollistaa 

Schwarzkopf Professionalin asiakkaan kouluttautumisen hänen aikataulunsa mukaisesti. eAka-

temia toimii 14 eri kielellä ja sisältää muun muassa tietoa hiuksesta sekä tuoteinnovaatioista. 

Schwarzkopf Professionalin koulutuskanava tukee asiakkaan yrityksen palveluita ja mahdollis-

taa kouluttautumisen koulutusvideoiden, seminaarien sekä testien kautta. (ASK Education 

eAkatemia.)  

Digitaaliset työkalut olivat käytössä koko tapahtumapäivän ajan eri luento-osien tukena. 

Opastamalla digitaalisten työkalujen käytössä halusimme tuoda yritystä lähemmäs 
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kauneudenhoitoalan opiskelijoita. Lisäksi tarkoitus oli tutustuttaa eri mahdollisuuksiin käyttää 

digitaalisia työkaluja opiskelun tukena sekä ammattitaidon karttumiseen että tuotetietouden 

kehittämiseen. 

7.3.3 Colorwash sekä Goodbye Yellow 

Colorwash sekä Goodbye Yellow ovat vuonna 2018 lanseerattuja pigmenttipitoisia pesutuot-

teita. Pinkin, punaisen, sinisen sekä violetin väreissä löytyvät Colorwashit ovat shampoon 

muodossa olevia kestäviä, vivahteikkaita sekä voimakkaita suoravärituotteita. (Bold Color 

Washes 2018.) Goodbye Yellow on purppuraisia ja sinisiä suoraväripigmenttejä sisältävä, ei-

toivottuja lämpimiä vivahteita neutraloiva shampoo (Goodbye Yellow 2018). 

 

Kuva 7: Bold Color Washes (Bold Color Washes 2018) 

Colorwashit sekä Goodbye Yellow otettiin mukaan tapahtumapäivän aikatauluun, sillä nuorille 

ne ovat uusi, hauska ja mutkaton tapa tehdä rohkeita lopputuloksia. Tuotteet tuotiin oppilai-

den tietoisuuteen ensimmäisessä tapahtumassa luennon kautta. Toisessa sekä kolmannessa 

tapahtumassa oppilaat pääsivät kokeilemaan tuotteita toisilleen sekä harjoituspäihin oppiak-

seen lisää tuotteiden käyttöominaisuuksista. Käytännön harjoittelu mahdollisti myös tuottei-

den teknisiin mahdollisuuksiin tutustumisen, kuten laventelin lilan luomisen sekoittamalla 

tuotteita keskenään.  

7.3.4 BlondMe 

BlondMe on vuonna 2017 uudelleenlanseerattu kokonaisvaltainen sarja vaaleiden hiusten luo-

miseen sekä hoitoon. BlondMe-sarja koostuu ammattikäyttöön tarkoitetuista värituotteista 

sekä vaaleiden hiusten hoitoon ja ylläpitoon osoitetuista ulosmyyntituotteista (Värituotteet 

2018.)  
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Kuva 8: BlondMe (Tyylit ja tekniikat 2018) 

Oppilaille haluttiin avata vaalennustuotteiden tuomia mahdollisuuksia sekä monipuolisuutta. 

Tapahtumapäivissä keskityttiin nimenomaan BlondMe-ammattiaineisiin sekä teknologiaan lu-

ennon kautta. Luennoilla opastettiin mobiilisovellusten hyödyntämisessä vaalennuksia suunni-

tellessa sekä paneuduttiin BlondMe-värikartan ominaisuuksiin. Lisäksi opiskelijoille tarjottiin 

värireseptejä erilaisiin vaaleisiin lopputuloksiin.  

7.3.5 Oil Ultime 
 

Oil Ultime on keväällä 2018 lanseerattu eteerisiin öljyihin perustuva hiustenhoitosarja. Yhteis-

työssä aromaterapeutti Kazue Gillin kanssa luotu tuotekokonaisuus sisältää tuotteet sekä am-

matti- että kotikäyttöön. Ammattituotteet keskittyvät antamaan kampaamon asiakkaille aro-

materapeuttisia sekä hemmottelevia hoitopalveluita. (Oil Ultime 2018.) 

Oil Ultime tuotiin ammattikoulutapahtumien sisältöön luennon muodossa. Tuodaksemme esiin 

kaikki tuotesarjan ominaisuudet, loimme kolmanteen tapahtumaan oppilaille suunnatun Oil 

Ultime Relax Span. Hemmotteluhetki sisälsi herkullista naposteltavaa, kukkia, pitkiä hiuspoh-

jahierontoja, rauhallista musiikkia sekä tuoksukynttilöitä. Tuotesarja haluttiin esitellä 

opiskelijoille sen innovatiisivuuden sekä ylellisyyden ansiosta. 
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Kuva 9: Oil Ultime Relax Spa 

Tapahtumaan osallistuville annettiin päivän päätteeksi niin sanottu goodie bag. Pussiin 

valittiin näytteitä uutuustuotteista, infokortti varustettuna alueen edustajan sekä 

myymälöiden yhteystiedoilla sekä muutamia esitteitä. Palautetta kerättiin päivän aikana 

alueen edustajan, kouluttajan sekä projektipäällikön toimesta suullisesti opettajilta sekä 

oppilailta. 

8 Johtopäätökset sekä kehittämisehdotukset 

Tapahtumakiertueen päätavoitteen eli uusien asiakkuuksien luomisen tuloksellisuus on pitkä 

prosessi ja vaatii useiden kuukausien tai vuosien seurantaa. Tapahtumakiertueen aikana saa-

tiin muutamia uusia asiakkuuksia, toiminimen omaavia opiskelijoita. Kymmenet potentiaaliset 

asiakkaat tekivät ensiostonsa Schwarzkopf Professional Finlandilta tapahtumapäivien aikana. 

Opinnäytetyön kuviossa 1 kuvataan uusasiakashankinnan kommunikaatiotasoja. Tapahtuma-

kiertueella päästiin parhaimmillaan ensioston tasolle, mutta saatiin myös nostettua potenti-

aalisia asiakkaita tietämättömyyden tasolta vähintään tietoisuuden tai positiivisen asenteen 

tasolle. 
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Uusien asiakkuuksien luomisen lisäksi tapahtumakiertue kehitti ammattikoulun asiakkuutta. 

Kaksi kolmesta ammattikoulusta oli kiinnostunut ottamaan tapahtumapäivän ansiosta yhden 

esitellyistä uusista tuotesarjoista valikoimiinsa. 

Tuotemyynti oli tapahtumapäivissä kannattavaa ja pienensi huomattavasti tapahtumakiertu-

eesta koituneita kustannuksia. Tavaran toimitus toimi moitteettomasti, materiaalit sekä tuo-

telaatikot saapuivat ajallaan ja oikeanlaisina. Tuotteiden määrä oli arvioitu tapahtumiin riit-

täväksi. Seuraavissa tapahtumissa tuotevalikoiman kattavuutta voisi supistaa ainoastaan kou-

lutuspäivänä käsiteltäviin tuotteisiin.  

Alueen myyntiedustajan sekä kouluttajan yhteistyö näkyi vahvasti tapahtumapäivien toteu-

tuksessa. Tapahtumapäivä numero 3 oli koulutuksen sekä myynnin yhteistyötä parhaimmil-

laan. Ammattikoulu numero 3 sijaitsee samalla paikkakunnalla, jolla tapahtumaan osallistuva 

kouluttaja asuu. Tästä johtuen kouluttaja pitää suurimman osan ammattikoulun koulutuk-

sista. Kouluttaja on koulutuspäivistä aktiivisesti yhteydessä alueen myyntiedustajan kanssa, 

jolla on suurin käsitys koulun käyttämistä tuotteista. Koska kouluttaja oli tietoinen ammatti-

koulun tilanteesta, kolmannen tapahtumapäivän suunnittelu sekä toteutus oli mutkatonta ja 

teki päivän sisällöstä selkeän. 

Kahden tapahtumakiertueeseen osallistuvan kouluttajan koulutussisällössä havaittiin eroavai-

suuksia. Vaikka molemmat kouluttajat tarjosivat ammattitaitoista sekä innoittavaa, tulisi ta-

pahtumaan osallistuvat kouluttajat perehdyttää samalla tavalla sekä valita yhteiset tapahtu-

mapäivissä käytettävät materiaalit. Näin tapahtumapäivistä saadaan yhtenäisempiä sekä sisäl-

töön voidaan koota kokemuspohjaista tietoa monelta eri taholta. 

Tapahtumapäivät viestivät kauneudenhoitoalan opiskelijoiden kiinnostuksesta uutta tapahtu-

mamuotoa kohtaan. Esimerkiksi ensimmäisessä tapahtumassa kauneudenhoitoalan oppilaat, 

jotka eivät päässeet tapahtumaan yleisaineiden oppituntien vuoksi, pyysivät erikseen keskellä 

päivää opettajilta poissaololupaa tapahtumaan osallistuakseen. 

Ammattikoulukiertueen tapahtumapäivissä haasteeksi osoittautui osan oppilaista osallistami-

nen luento-osuuksiin. Vaikka päivässä oli riittävästi taukoa, oli toisen sekä kolmannen tapah-

tumapäivän toiminnallinen osuus päivään korvaamaton. Kolmannen tapahtumapäivän tieto-

määrä tuntui oppilaille sopivalta. Osallistamisen maksimoimiseksi tapahtumapäivien suunnit-

teluun tulisi harkita luvussa 6.1 mainittua co-actionia, eli kohderyhmän osallistamista tapah-

tumapäivien suunnitteluun. Kauneudenhoitoalan opiskelijoiden vaikutusmahdollisuus tapahtu-

mapäivän sisältöön tekisi tapahtuman tavoitteen toteutumisesta tehokkaampaa. 

9 Pohdinta 

Idea ammattikouluihin liittyvään opinnäytetyöhön syntyi, kun aloitin Schwarzkopf Professional 

Finlandin myyntiedustajana syksyllä 2017. Tein havainnon, että ammattikoulujen sekä kau-
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neudenhoitoalan opiskelijoiden palvelu valtasi aiheena myyntikokoukset. Aihe herätti minussa 

kiinnostusta ja pohtiessamme opinnäytetyöni aihetta Schwarzkopf Professional Finlandin PPS 

and Cash&Carry Managerin Hanna Kniivilän kanssa, koimme uudenlaisien näkökulmien sekä ta-

pahtumien olevan kokeilemisen arvoisia. Opinnäytetyötä suunnitellessa olin yrityksemme uu-

sin, ideoita pursuava tulokas ja tuoreena muistissani vallitsi hiusalan ammattitutkinnosta 

vuonna 2013 valmistuminen. Asetuin opinnäytetyössä kampaamoalan opiskelijan asemaan ja 

yhdistin sen myyntiedustajan sekä tapahtumajärjestäjän mietteisiin. 

Tapahtumakiertue oli kokonaisuudessaan onnistunut sekä opettavainen kokemus. Ennen kaik-

kea tapahtumakiertueen ideointi, suunnittelu ja toteutus antoivat uusia näkökulmia potenti-

aalisten asiakkaiden kontaktoimiseen sekä ammattikoulukohtaisiin tapahtumiin. Tapahtumalla 

onnistuttiin tuomaan esille Schwarzkopf Professionalin palveluiden ja tuotteiden innovatiivi-

suutta sekä laatua. Teorian laatiminen opinnäytetyöhön samanaikaisesti tai ennen taustatie-

don hankkimista olisi tehnyt tapahtumakiertueen suunnittelusta selkeämpää. Näin teoriasta 

olisi saanut irti mahdollisimman suuresti asiaa tapahtuman suunnitteluun. 

Päätavoitteen tuloksellisuutta on haastavaa seurata luotettavin numeraalisin keinoin. Tulok-

sellisuutta voitaisiin tutkia esimerkiksi samalla paikkakunnalla luotujen uusien asiakasnume-

roiden määrää vuonna 2017 sekä vuonna 2019. Vuotta 2018 en ottaisi mukaan vertailuun, sillä 

tapahtumakiertueesta johtuen tulokset saattaisivat olla ristiriitaisia. Vertailussa epäselväksi 

jää itse tapahtumakiertueen vaikutus uusien asiakkuuksien määrään, mutta uusien asiakasnu-

meroiden määrä voi viestiä onnistuneesta uusasiakashankinnan kehittämisestä tai vaikutuk-

sesta yrityksen imagoon alueella. 

Palautteen kerääminen oppilailta kirjallisesti esimerkiksi paperisena tai sähköisenä kyselynä 

olisi voinut tuoda enemmän kehittämisehdotuksia tapahtumakonseptiin. Tapahtuman sisäl-

löstä sekä vaikutuksista olisi tullut kommentteja oppilaiden näkökulmasta, joka olisi helpotta-

nut tapahtuman onnistuneisuuden arvioimista sekä tulevien tapahtumien suunnittelua. Tämä 

olisi kuitenkin vaatinut toisen saman mittaisen opinnäytetyön. 

Itse olisin omassa toiminnassani voinut kehittää viestintää tapahtumakiertueesta henkilökun-

nalle sekä koulutusosastolle. Tapahtumakiertuetta olisi voinut hyödyntää vielä enemmän 

markkinoinnissa sekä myynnissä, mikäli viestintä minun suunnaltani olisi ollut tehokkaampaa. 

Kouluttajien eli niin sanottujen isäntien perehdyttäminen tapahtumapäiviin olisi voinut tapah-

tua aikaisemmin, jolloin tapahtumaan olisi saanut maksimoitua koulutus- sekä myyntipuolen  

näkökulmien sekä osaamisen hyödyntämisen. 

Sain opinnäytetyöstä puhtia omaan työhöni myyntiedustajana äärettömän suuren määrän. En-

nen kaikkea teoria myyntiprosessista sekä uusasiakashankinnasta toivat uusia ideoita sekä 

puhtia jokapäiväiseen työhöni. Lisäksi paneutuminen tapahtumamarkkinointiin sekä 
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tapahtumajärjestämiseen antoivat minulle tietoa ja taitoa sekä ammattikoulu- että yritys-

asiakkaiden palveluun ja tapahtumien organisointiin. 

Opinnäytetyö sekä erityisesti tapahtumakiertueen ideointi, suunnittelu sekä toteutus opetti-

vat minua tunnistamaan yrityksen henkilökunnan vahvuuksia sekä kääntymään oikean ihmisen 

puoleen askarruttavissa tilanteissa. 

Opinnäytetyön tarkoitus eli uusien ideoiden ja näkökulmien tuominen ammattikoulukohtaisiin 

tapahtumiin sekä potentiaalisten asiakkaiden tarpeiden kartoittamiseen onnistui. Opinnäyte-

työ antaa Schwarzkopf Professional Finlandille eväitä myös koulutuspuolen kehittämiseen, ta-

pahtumien organisointiin sekä ammattikouluasiakkuuksien hoitoon. Lisäksi opinnäytetyön teo-

riaa sekä johtopäätöksiä voidaan hyödyntää myyntihenkilöiden koulutuksessa uusasiakashan-

kintaan sekä koulutus- ja myyntipuolen yhteistyön edistämiseen. 
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