
1

DigiKulmia 
PK-yrityksille
Hyvä asiakaskokemus kirjallisissa kanavissa 
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Kulmian ammattilainen ja digitaalisuus yhdessä  

Kulmian ammattilainen
• Aloitus-  ja 

päätöspalaverit 
avainhenkilöiden 
kanssa

• Valmennuspajojen 
vetäminen
(3 h ja 2 h) 

• Keskustelujen 
kommentointi 

Digitaalisuus
• Etätyökalujen käyttö 
• Digitaalinen osallistamisalusta
• Videot
• Välitehtävät digitaalisin 

työkaluin 
• Keskustelu työpajojen välissä 
• Itsearvioinnit ja tentit
• 24/7 – voit tehdä asioita 

haluamaasi aikaan
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DigiKulma: Hyvä asiakaskokemus kirjallisissa 
kanavissa 3.950 € + alv / max 15 osallistujaa

Aiheet
• Hyvän kirjallisen viestinnän 

peruselementit
• Kuinka parannan henkilökohtaista 

kirjallista viestintää?
• Hyvä vuorovaikutus kirjallisissa 

kanavissa
• Miten viestiä eri kirjallisissa 

kanavissa: sähköposti, tiketit, chat, 
some

Hyödyt
• Osallistujat saavat konkreettisia 

vinkkejä ja työkaluja kirjallisen 
asiakaskokemuksen kehittämiseen

Kulmian ammattilainen 
valmentajana
Ennakkotehtävä

Valmennuspaja 1 (2 h)
• Näkökulmia
• Keskustelua 
• Osallistamista 
• Sovittuja toimenpiteitä
Valmennuspaja 2 (2 h)
• Onnistumiset ja kehitettävät 
• Keskustelua 
• Osallistamista 
• Sovittuja toimenpiteitä
Seuranta ja jatko (1 h)
• Avainhenkilöiden kanssa

Digi ja Kulmian 
ammattilainen 
yhdessä
• Ennakkotehtävä: 

toimittaa oman 
organisaation 
asiakasviesti-esimerkke
jä

• Tehtävät: analysoida 
omia viestejä

• Oma suunnitelma
• Sovitut tehtävät
• Itseopiskelut 
• Tehtävät yksin ja 

ryhmässä
• Oppimiskokemukset

• Palaute 

Digitaaliset
työkalut
• HowSpace -alusta
• Teams
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Kulmian valmentajat apunasi

Tapani Pöllänen
Vahva kokemus myynnin 
valmentamisesta
johdolle, esimiehille ja 
henkilöstölle. 
Asiakkaan sanoin: ”Läsnä ja 
energinen.”

Jan Kajander
Pitkä kokemus yritysten 
myynnin kehittämisestä 
yhdessä johdon ja myyjien 
kanssa. Asiakkaan sanoin: 
”Käytännönläheinen ja asiat 
arkeen vievä." 

Kalle Lappalainen
Vahva tausta johtamisen 
kehittämisestä ja 
digitaalisesta oppimisesta.
Asiakkaan sanoin: "Moderni 
vanhan liiton mies".

Tomi Viitala 
Vahva kokemus 
esihenkilöiden ja myynnin 
valmentamisesta. 
Asiakkaan sanoin: ”Hyvä, 
selkeäsanainen valmentaja. 
Innostava!"

Tuuli Harju  
Pitkä ja monipuolinen kokemus 
myynnin ja sen johtamisen 
valmentamisesta. Asiakkaan 
sanoin: "Innostaa viemään 
asiat arkeen – ja auttaa myös 
pitämään ne siellä!" 

Saara Kinnunen
Vahva kokemus 
asiakaskohtaamisten 
tutkimisesta ja 
valmentamisesta.
Asiakkaan sanoin: ”Reipas, 
selkeä ja käytännönläheinen.”

tomi.viitala@kulmia.fi
+358 400 419 773

tuuli.harju@kulmia.fi
+358 400 512 757

saara kinnunen@kulmia.fi
+358 44 749 2061 

kalle.lappalainen@kulmia.fi
+358 40 513 0616

jan.kajander@kulmia.fi
+358 40 562 7388

tapani.pollanen@kulmia.fi
+358 50 404 6263


