
CELERIT KAUPALLISTAJA HANNIBAL™
- SYÖ KILPAILIJASI ENNEN KUIN HE SYÖVÄT SINUT -

Mikä on Celerit Kaupallistaja 
Hannibal™?

Kaupallistamispalvelumme on kehitetty 
asiakkaan tarpeeseen saada palvelu 
mahdollisimman nopeasti myyntitiskille. 
Kaupallistaja Hannibal -paketin avulla ideasi 
kaupallistetaan muotoon, jossa sen myynti 
on helppoa ja loppuasiakkaan 
tavoittaminen prioriteetilla numero yksi.

Olemme koonneet kaupallistamispaket-
tiimme olennaiset materiaalit, joiden avulla 
voit aloittaa palvelun myynnin nopealla 
aikataululla. Tarvittavien asiakasmateriaalien 
lisäksi paketti tukee palvelun markkinointia. 
Tavoitteemme on tehdä ideastasi ja palve-
lustasi kaupallinen tuote, jolla on vahvat 
mahdollisuudet nousta markkinajohtajaksi.

Mitä Celerit Kaupallistaja 
Hannibal™ tekee käytännössä?

Kaupallistaja Hannibal ei perinteisten 
tuotteistusprojektien tavoin jää paikalleen 
polkemaan, vaan projekti etenee täsmäl-
lisellä aikataululla.

1. Projekti starttaa alkupalaverilla, jossa 
keräämme tarvitsemamme tiedot palvelun 
analyysia varten. 

2. Määrittelemme palvelun ja esittelemme 
teille analyysin tulokset sekä suunnitelman 
palvelun kaupallistamisesta. 

3. Toteutamme ideat, joilla on teidän hy-
väksyntänne - toisin sanoen materiaalien 
tekovaihe.

4. Kaksi viikkoa alkupalaverista on kulunut 
ja voitte aloittaa palvelun myynnin uusilla 
materiaaleilla.



Mitä projektista konkreettisesti jää käteen?

Kaupallistamispaketti sisältää seuraavat komponentit:

 • Analyysi palvelusta ja sen markkinatilanteesta
 • Selkeä palvelukuvaus sisältäen graafisen suunnittelijan luoman visuaalisen  
   ilmeen
 • Visuaalisesti houkutteleva myynnin esitysmateriaali 
 • Poikkeava ja huomiota herättävä esite sisältäen visuaalisen ilmeen
 • Kuvaus palvelusta web-sivustolle

Miksi valitsisin Celerit Kaupallistaja Hannibalin™?

Celerit Kaupallistaja Hannibal™ ei ole yhden miehen uroteko. Palvelun taustalle on 
hitsattu yhteen eri alojen ammattilaisten osaaminen. Meillä on yli 10 vuoden kokemus 
erilaisista tuotekehitys-, tuotteistus- ja kaupallistamisprojekteista, joten tiedämme 
mitä olemme tekemässä. Omaa osaamistamme olemme vahvistaneet ottamalla 
tiimimme mukaan graafisen suunnittelijan. Vaikka yrityksissä usein on tuotteis-
tusosaamista, palvelumme ehdoton valttikortti on se, että toteutamme projektin 
monen ihmisen voimin nopealla aikataululla ja yrityksenne henkilöstön kannalta 
mahdollisimman vähällä vaivalla. Celerit Kaupallistaja Hannibalilla™ on kiinteä hinta, 
joten ikäviä yllätyksiä laskun saapuessa ei tule. Palvelumme on mahdollista toteuttaa 

kielenkääntäjämme käsissä englanniksi.

Haluatteko lisätietoa?

Jos haluatte tilata Kaupallistaja Hannibalin tai teille herää kysymyksiä palvelusta,
ottakaa yhteyttä tuotteistustiimimme vastaavaan Katja Järveen puhelimitse 044 
2703007. Tuotteistustiimimme tavoittaa myös sähköpostitse tuotteistus@celerit.fi.

Lisätietoa Kaupallistaja Hannibalista sekä muista kaupallisista palveluistamme löytyy 
kotisivuiltamme www.celerit.fi.


