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Erotu ja kasva!

BMN Brand Management Network on erikoistunut 
kasvun aikaansaamiseen.

Toimintamme perustuu verkostoon, jossa kokeneet 
asiantuntijat ovat käytössäsi kustannustehokkaasti. PK -

yrityksille olemme kehittäneet korkealaatuisen ja 
kustannustehokkaan 4fields – työkalun. 

Kaikilla myynnin, markkinoinnin, viestinnän ja 
tutkimuksen asiantuntijoillamme on yli 20 vuoden 

kokemus omalta erikoisalueeltaan.



Toimialakokemus mm.
-Kalustevalmistus
-Metalliteollisuus
-Terveydenhoito
-Yhteisöt , säätiöt ja palvelut
-Vapaa-aika ja palvelut
-Veneenvalmistus
-Muoviteollisuus
-IT ja palvelut
-Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus ja kauppa
-Kosmetiikkatuotteiden valmistus ja kauppa
-Erikoistavarakauppa
-Vanhustenhuolto ja palvelut
-Vähittäiskauppa, tukkukauppa ja horeca
-Hyvinvointi & terveys
-FMCG (Fast Moving Consumer Goods)



Identiteetti ja mielikuva

Kysymyksiä?



Myytkö tuotetta tai palvelua, jonka tiedät 
olevan erinomainen, mutta haasteenasi 

on, että tarpeeksi moni asiakas ei sitä 
tiedä ? 



Miten erottaudut kilpailijoistasi tällä 
hetkellä?



Liiketoiminnan kehittäminen yhdessä 
asiakkaan kanssa

Tuote-, palvelu- ja 
yritysidentiteetin sekä 

mielikuvan rakentaminen



Missä ovat markkinat?

 Markkinat eivät ole siellä missä niiden ennen 
luultiin olevan…

 Pelkästään tuote tai palvelu ja tekniset 
tuoteominaisuudet eivät enää riitä takaamaan 
asemaa markkinoilla.

 Markkinat ovat ihmisten mielessä.



Identiteetti

 Identiteetti kertoo sen mitä 
yrityksemme, tuotteemme tai 
palvelumme edustaa.

 2 osaa : 

- lausuttava ja kirjoitettava 

- subjektiivinen, vaikeammin määriteltävä



Signaalit
 Jokaisella on henkilökohtainen käsitys/näkemys: 

toinen tuote on parempi kuin toinen.

 Ihmisen päähän ei voida väkipakolla syöttää 
mitään.

 Ainoa mitä voimme tehdä on lähettää
signaaleja, jotka muovaavat ihmisten käsityksiä 
haluttuun suuntaan.



Signaalit rakentavat mielikuvan

Identiteetti

Lähettäjän
näkemys

Mielikuva
(imago)

Vastaanottajan 
näkemys

signaaleja



Miksi identiteetti on tärkeä?
 Kovasti kilpailluilla markkinoilla, joilla myös 

hinnan merkitys korostuu, erilaistuminen on 
vaikeaa..

 Identiteetti työkaluna on tärkeä, koska se luo 

perustan tuotteen tai palvelun 
erilaistamiseen ja positiivisen mielikuvan 

muodostumiseen asiakkaiden keskuudessa.



Liiketoiminnan kehittäminen 
yhdessä asiakkaan kanssa

4 fields - malli
PK - yritysten identiteetin hallintaan 



Viestin perille vieminen

*tavoite

*kohderyhmä

*kanavien valinta

4 fields

Missä olemme nyt?

tutkimus
Tavoitteemme?

IDENTI-

TEETTI

”Adjektiivit”



Yritysesimerkki 
veneenvalmistus -ja myynti



Merkki A v. 2002
-> visuaalinen ilme









Merkki A v. 2004
moderni, korkealaatuinen, nuorekas, 

tyylikäs, turvallinen











BMN – Erotu ja kasva!

- Identiteetin ja markkinoinnin kehittäminen

- Myynnin kehittäminen ja myyntivalmennus

- Palveluliiketoiminnan kehittäminen

- Asiakasymmärrys ja tutkimus

Yhteys- ja lisätiedot :
BMN/Jari Skyttä  

puh. 045-2793450 
www.bmn.fi


