ASKELEET ELÄMYKSELLISEEN
ASIAKASKOKEMUKSEEN!
Hyvä johtaja – oletko tiennyt, että me Seinäjoen
ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuksessa suunnittelemme ja
toteutamme yrityksenne koulutuspäivät tarpeittenne mukaan?
Yhteistyössä
SeAMK täydennyskoulutus ja
FT Marjo Kamila

Oletko jo tutustunut palvelumuotoiluun?
 Palvelumuotoilun keskeisenä tavoitteena on palvelukokemuksen asiakaslähtöinen suunnittelu.
 Lähtökohta on, että palvelun on vastattava sekä asiakkaiden tarpeita että palvelun tarjoajan
liiketoiminnallisia tavoitteita.
 Sitä voidaan hyödyttää olemassa olevan palvelun parantamiseen, uuden kehittämiseen tai jopa uuden
liiketoimintamallin luomiseen.

Mielellämme tutustutamme yrityksenne tähän suosittuun ja ajankohtaiseen menetelmään.

Valitse sopivin koulutus!
1. Palvelumuotoilun kahden tunnin luento

2. Palvelumuotoilun puolipäivä

SISÄLTÖ:

SISÄLTÖ:
• Työpajassa sovelletaan palvelumuotoilun
työkaluja ja menetelmiä asiakaskokemuksenne
ja/tai yrityksenne sisäisen toiminnan
kehittämiseen.
• Koulutus aloitetaan aiheen alustuksella, jota
seuraa ohjattu työpaja.
• Työpajassa kehitetään palvelumuotoilun
menetelmillä juuri sitä tarvetta ja haastetta, joka
on yrityksessänne oleellisinta juuri nyt.
• Puolipäiväisen koulutuksen ja työpajan kesto on
neljä tuntia.
• Hinta: 1285 € (+alv).

• Johdanto palvelumuotoiluun ja sen tarkoitukseen.

• Asiakaskokemus on mielikuvakokemus. Mistä
seikoista asiakkaan mielikuvat oikeastaan syntyvät?
• Kohtaavatko yrityksen ja asiakkaan arvot
käytännössä?
• Asiakaskeskeisyyden tasot ja asiakkaan odotusten
ylittäminen.
• Hinta: 864 € (+alv).

Valitse sopivin koulutus!
3. Palvelumuotoilun projekti
• Onko yrityksellänne isompi kehittämistarve,
jonka työstämiseen tarvitaan useampi puolitai kokopäivä?

• Koskeeko kehittäminen asiakaskokemuksen
parantamista ja/tai organisaation sisäisen
toiminnan kehittämistä?
• Palvelumuotoilussa kehittämiseen voivat
osallistua myös asiakkaat. Olisiko tämä
mahdollista myös teidän organisaatiossanne?
• Hinta määräytyy projektin pituuden ja
laajuuden mukaan.

Haluatteko tavata kouluttajan
kasvotusten ennen kuin teette
koulutuspäätöksenne?
Sovitaan treffit ja kartoitetaan
yrityksenne kehittämistarpeet ja haasteet.
Tavoitteena on, että koulutus
räätälöidään juuri teidän yrityksenne
tarpeisiin. Näin saatte siitä
parhaimman mahdollisen hyödyn.

Kouluttajamme
 FT Marjo Kamila on kokenut palvelumuotoilun
kouluttaja ja pedagogi, jonka koulutukset ovat
innostavia ja käytännönläheisiä.

 Hänen intohimonaan on auttaa yrityksiä ja
organisaatioita saavuttamaan entistä parempia
asiakaskokemuksia.
 Kamilan koulutukset ovat aina räätälöityjä kunkin
yrityksen tarpeisiin.
 Kamila toimii myös Lapin avoimen yliopiston
palvelumuotoilun kouluttajana ympäri maata.
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