
Rakennusteollisuus –
Kulttuuri rakentaa kilpailuetua

Haaste ja tavoite
Globaali rakennusteollisuusyritys oli uuden edes-
sä. Suurten yritysjärjestelyjen johdosta yrityksen 
nimi, organisaatio ja omistuspohjakin vaihtui. Yri-
tyksellä oli mahdollisuus rakentaa strategiansa ja 
yrityskulttuurinsa uudestaan keskittymällä asia-
kasarvon luomiseen ja arvon kääntämiseen kas-
savirraksi. Erityisesti haluttiin korostaa kaikkien 
asiakasrajapinnassa joka päivä työskentelevien 
henkilöiden roolia arvon luomisessa.

Kilpailuetuanalyysi
Kilpailuetuanalyysi paljasti, että yritys oli vuosia in-
vestoinut asioihin, jotka eivät luoneet asiakkaiden 
näkökulmasta arvoa. Se myös herätti koko orga-
nisaation huomaamaan, mitkä asiat asiakkaan ar-
voketjussa luovat luottamusta, ja kuinka yrityksen 
omassa arvoketjussa tarvitaan kaikkien sitoutu-
minen palvelun tuottamiseen. Uudistetun yrityk-
sen strategia sidottiin asiakasarvon elementteihin 
ja koko organisaatio laati pelisäännöt kilpailuedun 
rakentamiseksi.

Case stories

Tulokset
Organisaatiolla on pelisäännöt, joilla varmistetaan 
kulttuurin ja arvon kehittyminen. Jokainen uusi 
työntekijä perehtyy pelisääntöihin konkreettisten 
tehtävien ja haastavien tilanteiden ratkaisujen 
avulla. Yrityksessä strategia ja asiakkaan arvon 
elementit ovat jokaisen työpakissa joka päivä.

Ihminen sitoutuu siihen, minkä 
hän ymmärtää. Kun jokainen 
ymmärtää oma roolinsa 
arvon luomisessa, ja pystyy 
luottamaan ihmisiin ympärillään, 
rakennamme kestävää arvoa.

Oletko vastaavan haasteen edessä?

1. Tiedätkö, mikä erottaa sinut markkinassasi?
2. Miksi asiakkaasi ostavat?
3. Millä asioila on aidosti merkitystä asiakkaillesi?

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!

Pia Rautakorpi
+358 400 505477
pia@arvova.com

®



Case stories
Globaali B2B Saas – 
Markkina ratkaisee kilpailuedun

Haaste ja tavoite
Globaali B2B Saas -yritys oli laajentunut kiitettä-
västi useilla eri markkinoilla. Markkinakohtaiset 
erot olivat kuitenkin suuria ja puuttui selkeä stra-
teginen asiakassegmentointi. Yhtiö halusi varmis-
taa kasvun ja kannattavuuden myös tulevaisuu-
dessa.

Kilpailuetuanalyysi
Kilpailuetuanalyysi toi uutta konkreettista tietoa 
yritykselle markkinakohtaisista eroista asiakkai-
den valintamotiivien painoarvoissa. Asiakkaat 
USA:ssa arvostivat eri painoarvoilla asioita kuin 
esimerkiksi asiakkaat Saksassa. Kilpailuetuana-
lyysi kirkasti näkemystä myös eri asiakassegment-
tien- ja päätöksentekijöiden arvon kokemuksesta. 
Yhtiö selkeytti strategiaansa, loi strategisen asia-
kassegmentoinnin ja määritteli markkinakohtai-
sesti toimenpiteet, joilla asiakkaan kokemus ar-
vosta nousi.

Tulokset
Yhtiön kasvu jatkui ja kannattavuus parani merkit-
tävästi. Nettovelaton yhtiö listautui pörssiin, josta 
kansainvälinen suurempi toimija osti sen korkealla 
valuaatiolla osaksi omaa konserniaan.

Asiakas ja markkina ratkaisevat 
yrityksen kilpailuedun. 
Pystymme kohdentamaan 
investoinnit tarkemmin ja 
tuottavammin, kun olemme 
tunnistaneet asiakkaan 
kokemuksen kilpailuedusta.

Oletko vastaavan haasteen edessä?

1. Tiedätkö, mikä erottaa sinut markkinassasi?
2. Miksi asiakkaasi ostavat?
3. Millä asioila on aidosti merkitystä asiakkaillesi?

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!

Pia Rautakorpi
+358 400 505477
pia@arvova.com
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Vakuutusyhtiö – 
Hinta kertoo arvosta

Haaste ja tavoite
Vakuutusyhtiö halusi tarkentaa strategiaansa 
tiukkaan säädellyssä B2B–liiketoiminnassa, jossa 
vakuutuksenottaja ei itse ollut edunsaaja. Yhtiö 
halusi markkinajohtajaksi.

Kilpailuetuanalyysi
Kilpailuetuanalyysin tuloksista arvokkain löytö oli, 
kuinka hintasäännellyssä markkinassa asiakkaat 
kokivat edelleen hintaan liittyvien motiivien nou-
sevan tärkeimpien valintakriteereiden joukkoon. 
Vakuutusyhtiö pystyi uudistamaan strategiansa ja 
rakentamaan tarjontansa siten, että asiakkaan ko-
kemus arvosta nousi tuntuvasti.

Tulokset
Vakuutusyhtiö nousi omassa tiukassa markkinas-
saan markkinajohtajaksi.

Asiakkaalle hinnalla on aina 
suhde arvoon, jonka hän kokee 
saavansa. Niinpä meidänkään 
ei pitäisi koskaan ajatella hintaa 
absoluuttisena määreenä.
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Arvoa luova strategia
Arvoa luova strategia tekee 
asiakasarvon virtauksesta 
läpinäkyvää. Sen avulla 
organisaatiossa jokaisen on 
mahdollista löytää oma roolinsa 
asiakasarvon rakentamisessa.

Mitattava kilpailuetu
Autamme B2B -yrityksiä 
tunnistamaan asiakasarvon 
lähteet ja mittaamaan 
kilpailuedun kehittymistä 
markkinassa ja valituissa 
asiakassegmenteissä.

Asiakasarvon mittaaminen
Asiakasarvon mittaristo 
auttaa jokaista B2B-yritystä 
parantamaan kannattavuuttaan, 
kasvattamaan investointiensa 
tuottoja ja kehittämään 
kilpailukykyään.

Asiakasarvon auditoinnit
Asiakasarvon auditointi antaa 
realistisen näkymän yrityksen ja 
sen organisaation kyvykkyyteen 
luoda vahvaa kilpailuetua 
markkinassa.

Valmennukset ja KeyNote
Valmennamme 
hallituksia, johtoryhmiä ja 
liiketoimintajohtoa strategisen 
asiakasarvon luomisessa, 
mittaamisessa ja johtamisessa.

Palvelut

Arvova auttaa sinua kääntämään 
asiakasarvon kassavirraksi, 
selvittämään arvon tuottamisen 
pahimmat pullonkaulat ja 
suuntaamaan investoinnit oikein.
Pia Rautakorpi
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