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Yrityksen kehittäminen: nopein tie talodelliseen kasvuu
Työpaikan kehittäminen: nopein tie kysytyksi erityisosaajaksi

Keskittyminen olennaiseen
on TURBO  keh i tyksessä



 ITSEOPPIMISKURSSIN SISÄLTÖ

Kohderyhmäkehittäjä on menetelmä löytää nopein tie taloudelliseen kasvuun.
Kohderyhmäkehittäjämenetelmä toimii markkinarakoihin suuntautuneena ja luo luonnollista
kysyntää. Mainostamisen ja kohderyhmäkehittäjämenetelmän ero on:

Mainonta luo lyhyen aikavälin markkinavaikutuksen. Kilpailu kuitenkin säilyy ja riski
kasvaa edelleen.
Kohderyhmäkehittäjämenetelmä takaa kauaskantoisen markkinavaikutuksen, ilman
kilpailua.
Kohderyhmäkehittäjän määrittely: Kohderyhmäkehittäjä on yritys, joka on erikoistunut
tulolähteeseen (ihannekohderyhmä) ja ottaa sen haltuun. Se on tämän kurssin tavoite!

Eettinen toiminta markkinoilla johtaa nykyistä toimintatapaa helpommin ja nopeammin
taloudelliseen kasvuun. Tämä koskee erityisesti PK-yrityksiä, koska ne pystyvät
sopeuttamaan vahvuutensa tarvekenttiin nopeammin ja joustavammin. Koulutus- ja
kehittämismateriaalina kurssi tarjoaa menetelmän, jonka avulla yritys tai työntekijä pystyy
kehittämään kysyttyä erikoisosaamista (t.s. pakotava hyötyä) lähes riskittömästi.
Menetelmä perustuu saksalaisen professori Mewesin jo 70-luvulla kehittämään eettiseen
erikoistumis- ja innovaatiostrategiaan. Harva tietää, että viime vuosikymmenten Hidden
Championeista  48% on saksalaisia keskisuuria yrityksiä (Mittelstand), jotka soveltavat
tätä menetelmää. Yrityksiä kuvaillaan salaisiksi menestyjiksi. Hermann Simon julkaisi
kirjansa Hidden Champions niiden menestystekijöistä.

Kenelle tämä kurssi sopii erityisen hyvin

1. Yrittäjät: He tarvitsevat uutta näkökulmaa löytääkseen menestystä tuovia ideoita.
Yrittäjän ensisijainen tehtävä on löytää optimaalinen kehityssuunta. Suunnan valinta
määrää yrityksen ja siihen liittyvien ihmisten kohtalon. Suunta on tärkein. Usein
strategiakeskusteluissa ideat kiertävät kehää, koska ne kumpuavat aina samasta
kokemuspohjasta. Se ei vie eteenpäin. Minkä ratkaisun kurssi tarjoaa yrittäjälle?

Ideoita ja mahdollisuuksia ei tarvitse etsiä, ne tulevat esiin, kun muutetaan näkökulmaa
ja erikoistutaan yhteen kohderyhmään.

Miten löytää optimaalisen kehityssuunnan (tarveaukko)
Miten luodaan pitkäjänteinen kehitys?
Miten löydetään ihannekohderyhmä (pääomanlähde)?
Miten kehitetään pääomanlähdettä ja sitoutetaan se yritykseen?
Miten tuote sovelletaan tarveaukkoon?
Miksi yrittäjä välttämättä tarvitsee mission eli hyötyä tuottavan elämäntehtävän?
.

I t s e o p i s k e l u k u r s s i
  “ K o h d e r y h m ä k e h i t t ä j ä ”

Bruno Lange: “ Nykyisellä toimintatavalla pk-yrityksien on yhä vaikeampaa
saada ylitarjonnan aikakaudella taloudellista kasvua ja kannattavuutta.”

Ihmiset ja yritykset kohdistavat voimansa väärin. Bruno Lange opettaa uutta
yrityskulttuuria, jossa yritykset ja työntekijät voivat saavuttaa eettisesti nopeammin
ja turvallisemmin menestystä kuin aiemmin. Hänen menetelmänsä kautta on
syntynyt mm. “Vuoden kunta Kuusamo” sekä uusi työnhakumenetelmä, jonka
työvoimaministeriö hankki kaikille työvoimatoimistoille. Pitkän kokemuksen kautta
hän on nähnyt, että liian monien yritysten ja työntekijöiden tapa toimia on väärin,
eivätkä ne sovi enää tähän aikaan. Tästä oivalluksesta on syntynyt nimellä
“Kohderyhmäkehittäjä” kehittämismoduulisarja yrityksille ja työntekijöille.
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2. Yritysneuvojat: Neuvojat elävät asiakkaittensa menestyksestä. Ei liene salaisuus,
ettei neuvonta useinkaan kanna kovin pitkälle. Siihen on kaksi syytä.
a) Yrittäjä elää jatkuvassa stressissä. Päivittäisiä ongelmia pidetään usein liian tärkeinä.
b) Yrittäjä on ensi sijassa ammattimies ilman kummempaa kehittämismenetelmien
tuntemusta, josta syystä hän joutuu luottamaan konsultin suosituksiin. Tämä tekee
hänestä epävarman,  ja hänen kehittämisintonsa loppuu pian.
Jotta molempien motivaatio säilyy ja saavutetaan pitkäjänteistä menestystä, kannattaa
käydä tämä kurssi huolellisesti läpi. Kurssin käytyään molemmat osapuolet  puhuvat
samaa kieltä ja ovat kehittämiskysymyksissä samalla tasolla. Kumpikin ymmärtää
kehitysmekanismin samalla tavalla. Materiaali aktivoi yrittäjää ratkaisemaan  ongelmansa
itse. Konsultti kokemuksineen on häntä tukemassa.

3. Menestystä kaipaavat työntekijät: Yrityksen kaikilla tasoilla noin 20 prosenttia
työntekijöistä näkee paljon vaivaa päästäkseen vuosien mittaan urallaan eteenpäin.
Mutta heidän strategiansa on väärä. On erehdys uskoa, että osaaminen ja ahkeruus
takaavat kehityksen ja menestyksen. Osaamista voidaan ostaa. Yritys tarvitsee
ongelmanratkaisijoita, jotka osaavat nähdä oleellisen ja erikoistua siihen. Yritys antaa
aina vain puitteet, työn merkitys on itse löydettävä. Tämä kurssi kertoo, miten luodaan
mahdollisuuksia, löydetään oma kehitystavoite ja hankitaan nopeasti ensimmäiset
menestyskokemukset – ilman ristiriitoja ympäristön kanssa.

Tähän tarpeeseen on erikseen kirjoitettu  oppimoduuli “työntekijä yrityksen
kehittäjänä “, sen saa tilata erillisenä.

Kohderyhmäkehittäjä perustuu seuraaviin periaatteisiin

Markkinat ovat rajattomat: Kysynnän puute on tänään pahin kasvun este. Vain kysyntä
aukossa voi kasvaa nopeasti ja varmasti. Yritykset eivät edes ymmärrä, että ne ovat
itse luoneet kysyntäongelmat. Niinpä ne eivät myöskään tiedä, miten ne voi ratkaista.
Kohderyhmäkehittäjä kertoo, mistä löytyy kasvualueet ja todistaa monin esimerkein,
että markkinat ovat rajattomat.

Luonnosta löytyy vastaus: Luonnon systeemit pyrkivät välttämään kilpailua. Kun
ravinto käy vähiin, etsitään uusi lokero. Kun sellainen löytyy, sopeutuu sekä  fysiologia
että käyttäytyminen. Erikoistuminen johtaa uusien lajien syntyyn. Se vähentää kilpailua
ja luonnon tasapaino säilyy.

Yritysten ongelma: Yritykset sitä vastoin eivät etsi vapaita lokeroita, ne kloonaavat
itseään keskenään samankaltaisiksi organisaatioiksi. Se vain kasvattaa kilpailua ja
heikentää tuottavuutta. Yritysten pitäisi olla ennen muuta ongelmien ratkaisukeskuksia
ja vähemmän myyntikeskeisiä
Tuotteet ovat vain välineitä, eivät yritystoiminnan tarkoitus. Se, jolla on paljon kilpailijoita,
tuottaa jotakin tarpeetonta. Tällaiset yritykset rajoittavat itse omaa kasvuaan.

Ongelman ratkaisu: Tyydyttämätön kysyntä muodostaa yritykselle oman ravintolokeron
(pääomanlähteen). Sen löytäminen ja siihen erikoistuminen on kasvun pääperiaate.
Samalla tavalla kuin elävässä luonnossa. Tämä kurssi opettaa yritykselle ja toimihenkilölle
miten löytää tyydyttämätöntä kysyntää. Sitä ei tarvitse etsiä, se tulee vastaan, kun
jätetään tuotetaso ja otetaan keskipisteeksi ihminen (kohderyhmä). Mistä löytyy
tyydyttämätöntä kysyntää?
Kilpailuiden tarjousten väliset aukot
Tydyttämättömät ongelmakentät tuotteiden taustalla
Kunkin yksittäisen kohderyhmän kehityksen esteet

Tarpeet ja kysyntä nousevat näkyviin: Yritykset tuntevat kohderyhmänsä vain
pintapuolisesti. Kohderyhmä on kuin ryhmä kiinalaisia. Kaikki näyttävät länsimaalaisista
samanlaisilta. Vasta kun oppii tuntemaan yhden. Samoin on kohderyhmän laita. Kun
tutustuu YHTEEN kohderyhmään, alkaa löytää tarpeita, ongelmia, impulsseja, ideoita
ja mahdollisuuksia. Tästä syystä on tärkeää, että yritys löytää itselleen oman
ihannekohderyhmän.

Toimi täsmälleen päinvastoin kuin kilpailijasi : Kaikki koettavat saada tuotteensa
myydyksi. Jatkuv asti kehitetään uusia myynti- ja markkinointikeinoja. Ne tuottavat vain
lyhyen ajan kysyntää. Kohderyhmäkehittäjä-menetelmä lähtee täsmälleen päinvastaiseen
suuntaan ja tuottaa kestävää ja luonnollista kysyntää. Keskipisteenä ei enää ole tuote
vaan ihannekohderyhmä ja sen polttava kehitysongelma. Vasta sitten sovelletaan
tuotetta.
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“Kehitä pääomanlähdettä, älä yritystä! “ Pääomanlähde ohjaa yritystä ja antaa
jatkuvasti innovaatioimpulsseja. Menestyksen ja kehityksen tarve on loputon.

Nopea läpimurto pienestä alusta: Keskittäminen lisää voimaa. Tämän päivän kehitys
tarjoaa jatkuvasti uusia mahdollisuuksia. Seuraus: Yhteiskunta ja sen mukana kaikki
kohderyhmät yksilöllistyvä. Erilaisten ryhmien määrä kasvaa ja koko pienenee. Keskity
aluksi yhteen pieneen kohderyhmään. Se tuottaa ensimmäisen halutun ongelmanratkaisun.
Laajentuminen kohti reunakohderyhmiä on sen jälkeen helpompaa.

Yrittäjällä pitää olla missio: Monelta yrittäjältä puuttuu missio (intohimo). He etsivät
jatkuvasti uusia mahdollisuuksia. Hyppiminen asiasta toiseen on tuottamatonta.
Menestyvät yrittäjät eivät aseta pääpainoa omalle voitolle, vaan missioonsa (hyötyä
tuottavaan elämäntehtäväänsä). Se on asia, johon he syventyvät jatkuvasti saavuttaen
suurta erikoisosaamista. Tämä tekee heistä yrittäjien suurta massaa menestyvämpiä.
Vasta missio antaa yritykselle ainutlaatuisen, kauas säteilevän profiilin ja kohderyhmän
luottamuksen. Löydä elämäntehtäväsi ja voit lopettaa sen suuren mahdollisuuden
etsimisen. Se syntyy luonnostaan, kantaa kauas ja varmistaa tulevaisuuden.

Kurssin sisältö
Edellä mainittu periaate on kehitetty menetelmäksi. Kehitysmenetelmä koostuu yksittäisistä
loogisista vaiheista. Jokaisessa vaiheessa on monia esimerkkejä, ideoita ja impulseja.

Moduulit 1A-2B: Näkökulman muutos avaa uusia mahdollisuuksia

Näkökulman muuttaminen tarkoittaa sitä, että keskeiseksi tavoitteeksi otetaan
pääomanlähteen kehittäminen.

Moduuli 1A ja 2A: Miten kohderyhmäkehittäjästä tulee vähäisellä riskillä kohderyhmänsä
paras ongelmanratkaisija.
Miten heikostakin tilanteesta päästään talouskasvuun
Miten löydetään ja määritellään ihannekohderyhmä pysyväksi tulonlähteeksi
Miten kohderyhmässä saadaan luonnollista ja pysyvää kysyntää
Tässä yksityiskohtaisesti kuvattu kehitys osoittaa, millä tavalla saadaan tuloksia jotka
ylittävät odotuksia.

Moduuli 1B ja 2B:  “Työntekijästä yrityksen kehittäjäksi “. Myös työntekijän pitää muuttaa
näkökulmaa ja kehittää työnsä  “menestystuotteeksi “. Esimerkkitapaus kertoo askel
askeleelta, miten työntekijä löytää niin sisältöä kuin motivaatiota työhönsä. Se kuitenkin
edellyttää murtautumista ulos jokapäiväisen työn raameista jossakin kohdin. Kerromme,
miten yrityksen avainongelman voi ratkaista työssään.  Oman työn osaaminen takaa
harvoin menestystä. Ratkaisevaa on, että osaa havaita olennaisen ja tuottaa siihen
ratkaisun. Yleensä sellaisesta seuraa uusi ja yksilöllinen työtehtävä.

Moduuli 3A ja 3B: Katseen kääntäminen muuttaa asennoitumista ja nostaa esille
aiemmin näkemättä jääneitä mahdollisuuksia. Kolme esimerkkiä kertoo yrittäjälle, millä
tavalla keskivertotyöntekijästäkin tulee innovatiivinen kehittäjä.
Moduulissa kerrotaan, miten yrittäjä ja työntekijä voivat kehittää yhtenäisen synergisen
iskuvoiman markkinoilla.

Moduulit 4A-9B:  Miten noustaan ylivertaiseen markkina-asemaan

 1. Periaate:  “Keskitä voimat markkinoiden tehokkaimpaan pisteeseen “. Nopeita tuloksia
pienellä riskillä, siis läpimurto markkinoilla tapahtuu aluksi rajatussa alueessa. Tätä
kutsutaan  “polttolasistrategiaksi “. Esimerkki: Auringon säteitä kootaan linssin avulla
ja ne polttavat paperiin pienen pyöreän reiän. Sen jälkeen tuli leviää koko paperiin.
Sama periaate säästää yritykseltä paljon energiaa ja rahaa.

2. Periaate:  “Ole ylivoimaisesti paras YHDESSÄ asiassa “. Kohderyhmän odotukset
pitää ylittää moninkertaisesti. Se onnistuu, kun ratkaistaan sen polttavin ongelma.
Investointi on yleensä vähäinen, koska pääasiassa riittää, että osataan nähdä olennainen.
Ongelman havaitseminen on jo puoli ratkaisua.

3. Periaate:   “Kehitä omaa pääomanlähdettä “. Kehitys riippuu siitä, miten se onnistuu
ratkaisemaan, ei oman, vaan pääomanlähteensä kehityksen esteitä. Pääomanlähde
on tarkoin määritelty kohderyhmä (ihannekohderyhmä), ja se toimii myös yrityksen
kehittämiskenttänä.
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Moduuli 4A ja 4B: Ensimmäinen kehittämisaskel
Vahvuudet ja potentiaali. Aluksi esitellään Kohderyhmä-kehittäjämenetelmä
kokonaisuudessaan kaikkine kehittämisaskelineen.
Moni yritys ei tunne omia erityisvahvuuksiaan tai uskoo, ettei sellaisia olekaan.  Toisilla
taas on useampia vahvuuksia eivätkä ne osaa päättää itselleen omaa suuntaa. Niin
nämä jäävät usein hyödyntämättä tehokkaasti.
Tässä askelessa kerätään kaikki vahvuudet ja verrataan niitä kilpailijoihin. Analyysin
pohjalta syntyy kompakti vahvuuspaketti (paras ongelmanratkaisukyky). Se muodostaa
kehittämisen lähtökohdan. Pienetkin vahvuudet voivat johtaa suuriin tuloksiin, kun niitä
käytetään taitavasti.

Moduuli 5A ja 5B: Toinen kehittämisaskel
Tutkitaan mahdollisuudet – tehdään markkinaraot näkyviksi Tässä askelessa selvitetään
vahvuuspaketin soveltamismahdollisuudet markkinoilla. Esiin nousee tyydyttämättömiä
tarpeita.
Tyydyttämättömiä tarpeita nykyisessä toimintakentässä
Tyydyttämättömiä tarpeita vaille huomiota jääneissä toimintakentissä
Tyydyttämättömiä tarpeita, jotka paljastuvat toimintakenttien pilkkomisesta.
Näin nousee näkyviin erityisiä ongelmanratkaisukenttiä, joilla on kilpailijoita vain vähän
tai ei ollenkaan.

Moduuli 6A ja 6B:  Kolmas kehittämisaskel
Tässä askelessa päätetään yrityksen kehittämisalue, ihannekohdareyhmä.  Yrityksen
korkein tavoite on omistaa ihannekohderyhmä  ts, pääomanlähde. Tämä moduuli kertoo
valaisevan esimerkin siitä, miten kohderyhmä voidaan paloitella pienempiin osiin, kunnes
löytyy ihannekohderymä. Sen kanssa on sitten merkittävästi helpompaa kehittää
ainutlaatuisia ja innovatiivisia ideoita. Se toimii yrityksen  “ulkoisena kehitysosastona”.
Tästä kohderyhmäkehittäjä käynnistää kasvuspiraalin. Kohderyhmäkehittäjä on aluksi
yksi henkilö, joka erikoistuu ihannekohderyhmään. Hänen tehtävänsä on kuvattu tarkasti
yhdessä moduulissa.

Moduuli 7A ja 7B: Neljäs kehittämisaskel
Ensimmäinen innovaatio: polttavimman ongelman ratkaiseminen. Tässä ei nyt puhuta
asiakaspalvelun parantamisesta, vaan oman pääomanlähteen konkreettisesta
kehittämisestä. Kerrotaan, miten kaikissa tilanteissa voidaan ongelmista eristää olennainen
– avain- tai polttavin ongelma. Ongelman ratkaisu on usein yksinkertainen, kun olennainen
on tiedossa. Kehittämistyön alussa kerätään ratkaisuelementtejä. Ratkaisuprojekti on
kehittämisen kiinnostavin osa, jossa yritys voi toteuttaa luovuuttaan. Tämän kehittämisen
voima on  “kiinteässä keskittymispisteessä “ - vain YHDESSÄ ongelmassa. Siihen
keskitetään kaikki ajatukset, ideat ja mahdollisuudet. Tällainen henkinen tiivistymisprosessi
kiihdyttää ideoiden ja mahdollisuuksien tuotantoa. Moduuli yhdeksän tarjoas lisäksi
menetelmiä luovuuden kasvattamiseksi. Usein polttavimman ongelman ratkaisu synnyttää
uuden liikeidean.
Yrityksen pitäisi etukäteen tietää, millaisia ongelmanratkaisuja asiakas tulevaisuudessa
välttämättä tarvitsee. Ja vieläpä jo ennen asiakasta. Ennen kuin ihannekohderyhmälle
voi kehittää kilpailuttoman huippusuorituksen, pitää kohderyhmäkehittäjän selvittää
ydinongelma, jonka ratkaisu vaikuttaa pitkään.

Moduuli 8A ja 8B:  Viides kehittämisaskel
Yhteistyömahdollisuudet. Yhteistyö on tehokas strateginen tekijä, jota harvoin osataan
hyödyntää kunnolla. Tässä moduulissa kerrotaan, millä perusteilla täydentävä kumppani
valitaan ja miten hänet motivoidaan yhteistyöhön. Tässä ei  ole kyse markkinoinnista,
vaan täydentävästä osaamisesta, jolla lisätään ratkaisun arvoa markkinoilla. Esimerkit
kertovat miten luodaan menestyvää yhteistyötä.

Moduuli 9A ja 9B : Kuudes  kehittämisaskel
Normaalista huippusuoritus. Kaikki yritykset tarvitsevat korvaamattoman huippusuorituksen
lyödäkseen kilpailijansa markkinoilla. Tässä moduulissa opitaan yksinkertainen ja
tehokas innovaatiomekanismi, miten yhdestä pienestä alusta kasvaa jotakin suurta,
miten  normituotteesta  rakennetaan järjestelmällisesti ainutlaatuinen huippusuoritus.
Menetelmää kannattaa käyttää erityisesi silloin, kun etsitään ratkaisua polttavimpaan
ongelmaan tai pohditaan, miten liikeidea voidaan uudistaa yhden ainoan asian pohjalta.
 Sen kanssa yritys saa terävän profiilin. Johdonmukaisesti sovellettuna tämä menetelmä
tuottaa markkinasegmentissä johtavan aseman.
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Moduulit 10A - 12B12

Nämä moduulit sisältävät täydentävää materiaalia, jonka avulla Kohderyhmäkehittäjä-
menetelmän vaikutus edelleen kasvaa. Tutustutaan psykologisiin vaikutuksiin. Yrittäjä
tarvitsee mielekkään elämäntehtävän, työntekijä mielekästä työtä ja asiakkaat haluavat
luottaa. Näistä kolmesta pitää syntyä synerginen ryhmä. Lisäksi tutustumme erilaiseen
taseeseen, jonka avulla yritystä voi johtaa.
 
Moduuli 10A ja 10B Yrittäjällä pitää olla missio
Tämä on huonosti tunnettu julkinen salaisuus. Yrityksen suurin menestystekijä on
yrittäjän hyötyä tuottava missio (elämäntehtävä). Kerrotaan miten yrittäjä löytää missionsa
ja miten se vaikuttaa työntekijöiden motivaatioon ja tuottavuuteen, asiakkaiden
luottamukseen ja yrityksen profiiliin.

Moduuli 11A ja 11B Vetovoimatase –yrityksen kompassi markkinoilla
Yrityksen arvoa ei määrää sen hallussa olevan pääoman, vaan sen markkinavetovoiman
suuruus. Sitä mitataan vetovoimataseella. Sillä mitataan kaikkia liiketoiminnan tärkeitä
parametreja määrävälein. Se kertoo jo etukäteen, mitkä pullonkaulat tulevat markkinoihin
vaikuttamaan. Vetovoimatase on myynnin ja johdon tehokas ohjausinstrumentti.

Moduuli 12A ja 12B Lisää esimerkkitapauksia
Lukija on moduuleissa tutustunut yli 60 esimerkkitapaukseen, joita on tarkasteltu aina
samoja Kohderyhmäkehittäjämenetelmän periaatteita noudattaen. Tässä moduulissa
käsitellään vielä seitsemää esimerkkiä eri aloilta. Nekin osoittavat jälleen, että harva
yritys kaatuu osaamisen tai mahdollisuuksien puutteeseen. Vain kehityksen tavoite
ratkaisee menestyksen suuruuden. Käyttämällä menetelmää johdonmukaisesti jokainen
yritys pystyy rakentamaan itselleen minimaalisella riskillä ainutlaatuisen aseman
markkinoilla.

Kannattaako Kohderyhmäkehittäjä-kurssiin sijoittaa? Olemme
vakuuttuneita siitä, että saat kurssin sijoittamasi rahat
moninkertaisesti takaisin. Niinpä investointi on kannattava.

Yrittäjä saa aukottomaan logiikkaan perustuvan kehittämismenetelmän. Hänen on
helppo asettaa siihenastinen toiminta kyseenalaiseksi ja määritellä strategiansa uudelleen.
Kehityksen esteet ja mahdollisuudet nousevat näkyviin, niitä eikä ideoita tarvitse enää
etsiä. Ne tulevat vastaan, kun yritys kulkee omassa kehityssuunnassaan kohti
tyydyttämätöntä kysyntää.

Menetelmä on lähes riskitön. Noudatettavan strategian puitteissa määritellään uusi
painopiste. Suosittelemme lämpimästi, että kaikki yrityksen työntekijät saavat luettavakseen
kurssin materiaalin. Sen tehtyään he haluavat osallistua yrityksen kehittämiseen. Yrittäjäja
työntekijät muodostavat yhteisen iskuvoiman ja saavuttavat yhdessä ainutlaatuisen
markkina-aseman.

Tämä kurssi on myös työntekijän uran todellinen turbo. Vaikeaa on löytää vastaavaa
materiaalia monina esimerkkejä sisältävää materiaalia, joka opastaa työntekijän lyhyessä
ajassa kehittymään kysytyksi ongelmanratkaisijaksi. Hän luo tulevaisuuteen varmuutta
tuovaa lisäarvoa sekä yritykselle että itselleen.

Jokaiseen moduuliin kuuluu kehittämismateriaali, sekin sisältää esimerkkejä, joiden
avulla on helpompi löytää oikeita vastauksia. Työntekijöiden on hyvä osallistua tähän
työhön. Ajatusten vaihto yrityksen sisällä tuottaa yrittäjälle uusia impulsseja.

Kurssin hankinnan jälkeen yrittäjän ei enää tarvitse sokeasti noudattaa pelkästään
ulkopuolisen neuvojansa ohjeita. Kurssimateriaalin tietojen avulla hänestä tulee yrityksensä
paras neuvoja. Jos vielä ulkopuolista asiantuntija-apua tarvitaan, on helpompaa yhdessä
löytää optimaalinen ratkaisu menetelmän avulla.
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bruno.lange@eks-instituutti.fi
www.kohderyhmakehittaja.fi
www.zielgruppenentwickler.eu
Bruno Lange  0400 811188

Tilaa kurssi jo tänään

Ryhtyisitkö omalle alallesi konsultiksi?

Kohderyhmäkehittäjä-menetelmä tarjoaa hyvät mahdollisuudet ryhtyä konsultiksi. Se
ei edellytä alakohtaisia erityistietoja. Alasi tuntemus on tietenkin eduksi, voit erikoistua
ja työsi on entistästä arvokkaampaa. Lukuisat käytännön esimerkit monilta eri aloilta
antavat tietoa ja älykäs materiaalia yritysten kehittämiseen. Luot itsellesi täydellisen
neuvontapaketin.

Tämä koskee erityisesti niitä, jotka haluavat erikoistua johonkin alaan, sillä alakohtaiset
ratkaisut ovat kysyttyjä.

Mikäli konsultointityö kiinnostaa, käy kurssi läpi ja ota sen jälkeen yhteyttä  minuun.

Helsinki 1.12.2019

Bruno Lange
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Itseopiskelukurssi - “Kohderyhmäkehittäjä”

Kehittämismateriaali - askel askeleelta
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Tehtävät  moduuli 1
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Tehtävät  moduuli 2
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Kun haluat, että koko henkilökunta auttaa
kehittämään yritystä, antamaan ideoita ja
 luomaan lisäarvoa, heiden pitää lukea,
millä tavalla tehd ään yritys ja työpaikat
tulevaisuus-kykyisiksi

yli 60 esimerkkitapausta
kehitämismenetelmä ja

työmateriaalit

- nopein tie taloudelliseen kasvuun
- aukko-orientoitu toiminta
- kauaskantoinen kehittämissuunta
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Painetussa muodossa
12  opimoduulia
11 kehittämismoduulita

e-learning:
24  opimoduulia
11 kehittämismoduulita

Tavoitetaulu on työmatriisi,
sen voi käyttää missä tahansa:

- on arvokas apu strategian suunnittelussa
- voidaan käyttää kehitysworkshopeissa
- se sopii yritysneuvojan perustyökaluksi
- auttaa kehittämään ja uudistamaan yritysideoita.
- paljastaa näkyviin markkinarakoja,
   joissa on luonnollista kysyntää
- löytää toiminnan pullonkaulat ja osoittaa
  optimaalisen innovaatiotien
- auttaa yrityksen markkinavaikutuksen arvioinnissa
- se tarjoaa luotettavaa päätöksenteon apua rahoittajille.
- voidaan käyttää opinnoissa

Toimintaohjelma (To Do)

Prioriteetti

Vaihe 4: Polttavat ongelmat

Kohderyhmän polttavat
ongelmat, ulkoiset
pullonkaulat

100500

Kohderyhmän polttavin ongelma

Arviointi

- omasta mielestä
- kohderyhmän
  näkökulmasta

Ensimmäinen pieni askel

A   B   C

Toimenpide Kuka
hoita
a

Koska
valmis

OK

Vaihe 3: Lupaavin osakohderyhmä

Kohderyhmä, kanta-asiakkaat,
ihanteellinen kohderyhmä

Osakohderyhmät
(kohderyhmäerittely)

100500

Arviointi

- suurin kysyntä
- parhaat kontaktit

Vaihe 6: Yhteistyöstrategia

Yhteistyökumppanit
(minimiryhmä)

Optimaaliset yhteistyö-
kumppanit

Vaihe 7: Pysyvä perustarve

Profiloituminen kohderyhmän parhaaksi
ongelmanratkaisijaksi, kestävä
yritystavoite

Pysyvä perustarve

Lupaavin osakohderyhmä

Vaihe 1: Lähtötilanne
Rakenne,
raamiehdotukset

Tarjonta,
ohjelmat

Riippuvuudet,
hankkijat

Ongelmat, sisäiset
pullonkaulat

Arviointi

Pääoma

Henkilökunta

Materiaali

Osaaminen

Markkinat/kysyntä

Muut

Tärkeimmät kilpailijat Arviointi

100500

100500

Vaihe 1: Erityiset vahvuudet

Ominaisuudet, vahvuudet,
kyvyt, tuotteet, palvelut,
ongelmanratkaisukokemukset,
suhteet ja imago

Arviointi:
missä paras?
- verrattuna
  kilpailijoihin
- kohderyhmän
  näkökulmasta

Lupaavimmat vahvuudet

Vaihe 2: Toimintakentät

Hyödyn tarjoaminen -
mitä ongelmia osataan
ratkaista?

Seuraava innovaatioaskel

Lupaavin toimintakenttä

Vaihe 5: Innovatiostrategia

100500100500

Arviointi:

- markkina-asema
- henkilökohtaiset
  taipumukset

100500

Innovaatio-pullonkaulat Arviointi
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