Pedab NextStep
nopea tie uuteen bisnekseen

Haluatko kasvaa nopeammin kuin markkina?
Osaatko lukea ajan merkkejä ja uusiutua?
Entä, mistä löydät aikaa uuden kehittämiseksi?

Asiakkaiden tarpeet muuttuvat, kilpailijoiden ratkaisut kehittyvät ja teknologia
edistyy kaiken aikaa. Menestyäkseen täytyy olla proaktiivinen ja kehityksen
aallonharjalla. Jatkuva tuote- ja palvelukehitys jää kuitenkin usein päivittäisen
asiakastyön jalkoihin – mitä avuksi?
Varmistetaan yhdessä paikka edelläkävijöiden joukkoon.

Pedab finds your next business

UUSIIN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIIN
• Nopeasti!
• Joustavasti!
• Kustannustehokkaasti!

Tavoitteenamme Pedabissa on auttaa kumppaneitamme menestymään jatkuvan kehityksen
ja innovatiiviseen ajattelun avulla. Tunnuslauseemme “Finds Your Next Business” on lupaus,
jonka otamme vakavasti. Olemme kehittäneet palvelun, jonka avulla kumppanimme pääsevät
kiinni uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin nopeasti, joustavasti ja kustannustehokkaasti.
Pedab NextStep on käytännön konseptointiapua palvelu- ja tuotekehitykseen. Työskentelemme
yhdessä niiden organisaationne avainhenkilöiden kanssa, jotka tuntevat asiakkaidenne tarpeet,
ratkaisunne, erottavat tekijänne, sekä muut tuotteistetun palvelun rakentamiseen tarvittavat
asiat. Yhdessä varmistamme uuden palvelun toteutettavuuden, kaupallisen kannattavuuden
sekä asiakashyödyn. Lyhyiden tehotyöpajojen avulla pääsemme konkreettiseen konseptointiin
neljän-kuuden kalenteriviikon aikana.

Mikä on lopputulos?
Pedab NextStepin aikana luodaan teille paketoitu palvelu, joka on helppo mieltää, myydä ja ostaa!
Lopputuloksena teillä on:

1.

Tuote, jolla on nimi, tarina ja erottavat tekijät
Nimen keksiminen tuotteelle tai palvelulle on tärkeää sen tunnetuksi tekemisessä ja myymisessä.
Tarina tekee tuotteesta mielenkiintoisen, ja erottavat tekijät kertovat sen ainutlaatuisuudesta.

2.

Tuote, jonka sisältö on selkeästi määritelty ja vastaa asiakastarvetta

3.

Tuote, jolla on toimitusaika ja hinta

Kokonaisuudelle määritellään selkeä sisältö, jotta asiakkaan ei tarvitse arvuutella mitä hän saa,
vaan hän saa juuri sen, mitä tilaa. Nostetaan kokonaisuuden hyödyt asiakkaalle näkyviksi ja
varmistetaan, että se tuo helpotusta hänen haasteisiinsa.

Määritellään tuotteelle selkeä toimitusaika ja hinta. Asiakkaan on helpompi ostaa, kun ostamisen
esteet on poistettu selkeällä kokonaisuudella.

Hyödynnä asiantuntija-apua kehittämistyön tueksi
Pedab NextStepin lopputuloksena on valitsemanne osa-alueen tuotteistettu palvelu, joka
koostuu myyntimateriaalista, tarjouspohjasta, webbisisällöstä, soittotarinasta ja ensimmäisestä
kampanjasta. Materiaalin avulla myyjänne voivat alkaa heti kontaktoimaan asiakkaita ja
etsimään uusia myyntihankkeita.
Ilman jatkuvaa tuotekehitystä ja palvelujen uudelleen muotoilua ei digimyllerryksessä enää
pärjää. Innovatiivisuus ei kuitenkaan synny itsestään tai käskyttämällä, vaan siihen on
panostettava määrätietoisesti. Pedab on tässä apunasi – hyödynnä pitkä kokemuksemme
kumppanuuksien ja liiketoimintamahdollisuuksien rakentajana!
Pedab NextStep -palvelun hinta 7.900,– (+ ALV)

Ota seuraava askel kohti myyntimenestystä jo tänään! Kokenut tiimimme
auttaa mielellään - ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan miten!
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