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SÄHKÖTALO
• Perheyritys kolmannessa polvessa
• Perustettu vuonna 1969
• 30 työntekijää, joista reilu 20 

sähköasentajia
• Liikevaihto 3,5 milj. €, josta myymälä 

30% ja loput asennustoimintaa
• Laatu, palvelu, oikea hinta, Suomi





 

• Aputoiminimi, lanseeraus syksyllä
• Tuotemerkki omille tuotteille
• Valmistus + maahantuonti
• Julkiset tilat, teollisuus, koti ja mökki
• Valaisimet, valonlähteet, 

sähkötarvikkeet, turvatuotteet



SÄHKÖTALON  palvelut
• Sähkötyöt, antennityöt ja dataverkot
• Sähkö- ja valaistussuunnittelu 
• Tarvike- ja valaisinmyynti
• Nettikauppa + myymälä, B2B + B2C
• Ilmalämpöpumput, myynti / 

asennus / huolto
• Aurinkosähkö ja sähköauton lataus!



Myymisen työkalut vision toteuttajana
• Lämpöpumput demottavana
• Aurinkosähkö + sähköauton lataus
– 22kW 3~ aurinkojärjestelmä + latauspisteet

• Mobiiliohjattavat ratkaisut, ohjaus + seuranta
• Demonurkka

• Valaistus, äänentoisto, kuva, turvatekniikka
• Selkeämmät prosessit ja myynti
• Asiakaskokemuksen parantaminen ja 

mittaaminen
• Tämän päivän tapa myydä markkinoida!





ESIMERKIN VOIMA !!!
• On tärkeää, että näytetään esimerkkiä uusien 

ratkaisuiden hankinnoissa ja aktiivisessa 
käytössä + henkilökunnan koulutus!

• Jos emme itse käytä ja demoa uusimpia 
ratkaisuita, kuinka voimme myydä niitä 
uskottavasti asiakkaillemme?

• Olisin voinut maksaa asuntolainani pois, mutta 
hankin sähköauton, latauspisteet sekä kunnon 
aurinkopaneelijärjestelmän...



Aurinkosähköjärjestelmä lippaan



Aurinkosähkö ja sähköauton lataus
• 22kW 3~ aurinkosähköjärjestelmä
• 86 aurinkopaneelia kahteen vaakariviin (43 

paneelia pystyssä / rivi)
• Lataa reaaliaikaisesti semi-fast AC 

-latausasemaa optimaalisella kelillä
• Invertteri syöttää suoraan sähköverkkoon, 

ylijäämä myydään, nettomittarointia 
odotellessa

• Asiakkaillemme lataus täysin ilmaista
• Eri latausstandardit ja usempi latauspiste



Tesla demo-/mainosautoksi



MUISTAKAA 
ESIMERKIN VOIMA

VISIONNE 
TOTEUTTAMISESSA



KIITOS!
Uudistetun myymälän avajaiset 

Järvenpäässä la 23.5.2015 klo 9 – 14, 
TERVETULOA!
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