
Messuilla ollaan, jollei kokonaan irti arjesta, 
hyvin erilaisessa ympäristössä.  

Hyödynnä mahdollisuus päästä asiakkaasi 
kanssa sellaiseen vuoropuheluun,  

jota muualla ei voi kokea.
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OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.

OLE LUOVA
SIDO OSASTOSI teema 

messujen pääteemaan. 
Tee se luovasti omista 

lähtökohdistasi. Saat messuista 
enemmän irti ja omalle 

messukampanjallesi samalla 
helpommin ja paremmin 

näkyvyyttä. 

OTA OPPIA
TEE KILPAILIJASEURANTAA. Käy 
kurkkaamassa, miten naapuri 

toimii ja ota siitä sopivasti 
opiksi. Messuilla on hyvä 

olla kasvokkain viestinnässä 
hieman kilpailijaa taitavampi. 

Mieti, miten messuvierasta 
kannattaa lähestyä.

OLE AITO JA AVOIN 
KANNA MESSUASUSI siten, että 

olet aidosti sinut sen kanssa. 
Osoita, että asiakas on sinulle 

tärkeä. Nyökkää ja hymyile 
heti, kun saat asiakkaaseen 
katsekontaktin. Huomioi ja 

reagoi. Ole oma itsesi. 

OLE ETURIVISSÄ 
OSASTOLLA yhtä aikaa

esiinnytään sekä kohdataan
tuttuja ja tuntemattomia.

Muista, että asiakas kuulee,
näkee ja huomaa kaiken. 

Iloinen asenne houkuttelee.
Älä lähetä osastolle ihmistä,

joka ei sinne halua.

KUUNTELE  
ÄLÄ ALA myymään, ennen 
kuin tiedät, mikä asiakasta 
kiinnostaa. Sido tuote tai 
palvelu asiakkaan arkeen 
kysymällä jotakin hänelle 
tuttua, esimerkiksi ”Mitä 

järjestelmää olette tähän 
saakka käyttäneet?”.

ASENNE AUTTAA 
HYVÄÄ OSASTOTYÖSKENTELYÄ 

leimaa hyväntuulisuus – sopiva 
sekoitus ammatillisuutta 

ja omaa persoonaa. 
Messuosastolla et voi olla 

huolestunut isä tai väsähtänyt 
tiiminvetäjä.

PIDÄ TAUKOJA 
MESSUTYÖ on intensiivistä, 
kohtaat kymmeniä ihmisiä 

tunnissa. Älä säästä 
osastohenkilökunnan 

määrässä. Jo parin tunnin 
osastovuoron jälkeen 

hymyileminen käy työstä. 
Tauota ja kierrätä väkeä.

JAA KOKEMUKSIA 
OPETTELE LUKEMAAN tilanteita 

ja ihmisiä. Jos osastolla 
esitellään palvelua, mikään 

ei ole niin tehokasta, kuin 
käyttää uutta palvelua 

yhdessä asiakkaan kanssa. 
Jakakaa yhdessä myönteisiä 

kokemuksia.

OPI PALAUTTEESTA 
PIDÄ PALAUTEKOKOUS pian 

messujen jälkeen. Käykää läpi 
onnistumiset ja mahdolliset 

kehityskohteet. Oppikaa 
ottamaan vastaan palautetta. 

Samalla messuista tulee 
oppimiskokemus koko tiimille.

TARVITSETKO MESSUVALMENNUSTA?

K A S V OK K A IN 29


