
Ennakkotehtävät 1

TuplaamoLive-kokonaisuus sisältää neljä eri ennakkotehtäväpakettia. Tämä on niistä ensim-
mäinen. Saat yhden paketin viikossa, aina maanantaisin. Osan tehtävien vastauksista pyydäm-
me sinua palauttamaan meille ja osa jää sinun työkaluksesi. 

Jokainen paketti sisältää tehtäviä, joiden tekemiseen kuluu aikaa noin kahdesta kolmeen 
tuntia. Osan tehtävistä olet luultavasti tehnyt itse jo aikaisemmin jossakin muussa yhteydessä. 
Älä silti jätä sellaistakaan tehtävää huomiotta. Palauta ainakin mieleesi se, mitä olet jo tehnyt 
aikaisemmin ja tarkista, että se on ajan tasalla.

Näillä tehtävillä on kaksi tarkoitusta. Toisaalta ne auttavat meitä viimeistelemään markkinoin-
tileirin yksityiskohdat ja toisaalta ne auttavat sinua pääsemään hyvään vauhtiin jo ennen kuin 
tulet TuplaamoLiveen.

Nyt siis pidemmittä puheitta tehtävien kimppuun.

Tehtävä 1

hin. Kirjoita ensin ison kuvan asiat ja täy-
dennä yksityiskohdat vasta sen jälkeen.
Kirjoita kuvaus tekstinkäsittelyohjelmassa-
si. Kopioi ja lähetä se sitten meille tehtävä-
sivulla olevalla lomakkeella:

https://tuplaajat.tuplaamo.fi/
tuplaamolive-2019/ennakko1

Kirjoita kuin istuisit koneesi ääressä huh-
tikuussa 2020 ja miettisit TuplaamoLiven 
antia sekä yrityksesi tilaa ja omaa elämääsi. 
Kerro mihin asioihin sait täydellisen ratkai-
sun TuplaamoLivestä. Miten TuplaamoLi-
ven opit ovat muuttaneet yritystäsi ja miten 
se muutos on vaikuttanut yksityiselämääsi. 
Ole mahdollisimman yksityiskohtainen, 
mutta älä silti jää jumiin yksittäisiin asioi-

Kirjoita vapaamuotoinen kuvaus unelmatilanteesta, johon  
toivoisit päätyväsi TuplaamoLiven myötä. (1h)

23.9.2019

https://tuplaajat.tuplaamo.fi/tuplaamolive-2019/ennakko1/


Tehtävä 2 

• Mikä saa heidät ostamaan sinulta edel-
leen?

• Mihin asioihin he etsivät tällä hetkellä rat-
kaisuja? Älä keskity tässä pelkästään niihin, 
joissa sinä autat asiakkaitasi tällä hetkellä, 
vaan hae isoa kuvaa.

• Mikä olisi heidän unelmatilanteensa sinun 
palveluusi liittyen? Esimerkiksi, jos olet osa 
isompaa ratkaisua, millainen kokonaisratkai-
su olisi heille täydellinen? Jos tuotteesi ei rat-
kaise hänen tilannettaan täydellisesti, miten 
sen pitäisi parantua, jotta se ratkaisisi?

Sinun ei tarvitse paljastaa yksittäisten 
haastateltavien vastauksia meille, mutta 
tee niistä yhteenveto ja palauta se tehtävä-
sivun lomakkeen kautta. Säilytä kuitenkin 
koko aineisto tulevia tehtäviä varten.

Tässä olivat siis ensimmäiset ennakkotehtävät. Palauta vastauksesi viimeistään ensi 
maanantaina klo 10.00. Samana päivänä saat myös seuraavat tehtävät.

Tämän tehtävän tarkoitus on auttaa sinua 
kolmella tavalla. Ensinnäkin se auttaa si-
nua terävöittämään palveluidesi myyntilu-
pauksia. Mitä paremmin tiedät miksi asiak-
kaat ostavat sinulta, sitä paremmin pystyt 
muotoilemaan viestisi houkuttelemaan 
myös muita vastaavia asiakkaita.

Toisekseen saat arvokasta tietoa siitä, mil-
laisia tuotteita sinun kannattaisi kenties 
kehittää jatkossa.

Kolmanneksi haastattelun tuottama tieto 
auttaa sinua asiakasprofiilien luomisessa. 
Kysy asiakkailtasi siis:

• Mitä he etsivät, kun törmäsivät sinuun 
ensimmäisen kerran? Millaisiin asioihin he 
etsivät tuolloin ratkaisuja?

• Mikä sai heidät alun perin ostamaan sinulta?

Haastattele 3-6 parasta asiakastasi (2h)
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Tehtävän 1 palautus osoitteessa: 

https://tuplaajat.tuplaamo.fi/tuplaamolive-2019/ennakko1

Osoita mahdolliset kysymykset Jukalle:

Jukka Lahti, puh. 040 500 92 83 
jukka@tuplaamo.fi

https://tuplaajat.tuplaamo.fi/tuplaamolive-2019/ennakko1/

