
Avaa ovi  onnistuneeseen palveluun

Seminaarin juontaa Rajaton-lauluyhtyeen jylhä basso Jussi Chydenius. 

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Tervetuloa

Toimitusjohtaja Kim Mäki, Mercuri International Oy

Yritysjohdon näkemyksiä palvelusta
Toimitusjohtaja Heikki Rotko, MTV Oy
Mediamaailma on ollut viime vuodet melkoisessa myllerryksessä ja muutos-
virta näyttää jatkuvan. Mediamaailmassa pitkään vaikuttanut toimitusjohtaja 
Heikki Rotko kertoo meille mihin suuntaan sähköinen media on kehitty-
mässä, millaisten kysymysten parissa tulevaisuudessa painitaan ja millaisia 
odotuksia muutokset tuovat niin johtamiselle kuin palveluillekin. 

Kulttuurivallankumous palveluissa

Tulevaisuudentutkija Ilkka Halava 

Työelämä Suomessa muuttuu väistämättä ja radikaalisti. Myös pal-
velutehtävät kokevat suuria muutoksia. Omassa elämässään merki-
tyksellisyyttä tavoittelevien kuluttajakansalaisten esiinmarssin myötä 
perinteinen työn eetos horjuu. Jotta työntekijät saadaan jatkossa 
sitoutettua, pitää johdon kiinnittää aiempaa enemmän huomiota 
työkulttuuriin ja mahdollistaa työn mielekkyys. Näin toteaa Ilkka 
Halava, josta asiakkaat ovat sanoneet, että hänen esityksensä on 
hieno yhdistelmä laaja-alaista ammattitaitoa, näkemyksellisyyttä, 
yllättäviä näkökulmia, loistavaa huumoria ja vahvaa uusajattelua.
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Avaa ovi onnistuneeseen palveluun 

Asiakkaan odotukset ylittävä palvelu avaa uusia ovia yhteistyölle ja menestymiselle. Hyvä palvelu on taito, joka syntyy avoimesta, aidosta 

kanssakäymisestä asiakkaan kanssa ja palveluhenkilön luovasta otteesta omaan työhönsä.

 Itseään ja työtään arvostava asiakaspalvelija kuuntelee asiakastaan ja ratkaisee hänen tarpeitaan. Hänestä huokuu positiivinen 

sydämellisyys. Tällainen asenne rakentaa myös työyhteisöön innostavaa ja työviihtyvyyttä lisäävää ilmapiiriä. Ne avaavat ovia menestykseen ja 

takaavat laadukkaan palvelun.

 Mercurin Palvelu Polttopisteessä -seminaarissa saamme tarkastella palvelutyötämme, asiakkaiden odotuksia ja työvirettämme uusista 

näkökulmista mielenkiintoisten luennoitsijoiden johdattelemina. Seminaari on aina voimaannuttava päivä, josta voimme ammentaa eväitä, 

ideoita ja osaamista omaksi ja asiakkaittemme parhaaksi.  

 Tule hakemaan avaimia entistäkin parempaan palveluun -  opi, ajattele, koe, ylläty, vaikutu, tunne, innostu, iloitse ja viihdy!

Mercurin Palvelu Polttopisteessä -seminaari
Hilton Helsinki Kalastajatorppa 8.2.2013



Työnilo – pää(n)asia 

Professori Marja-Liisa Manka, Tampereen yliopisto

Miksi katse työniloon? Työntekijän kannalta ilo lisää terveyttä ja hyvinvointia, se on kuitenkin jokaisen 
päänasia eli kukaan ei ulkopuolelta voi sitä toiselle ammentaa. Työnantajan kannalta työnilo kasvattaa 
pääomaa, koska hyvinvoivat ihmiset ovat luovia ja tuloksellisia. FT,  YTM Marja-Liisa Manka on toiminut 
työhyvinvoinnin professorina Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa jo vuosia ja hän käsittelee 
esityksessään myönteisyyttä voimavarana ja antaa kuulijoille työnilon reseptiikkaa.

Lounas

Ihastuttavat, vihastuttavat tunteet palvelutyössäni

PsT, LitM Marja Kokkonen,  Jyväskylän yliopisto 

Moni ilmiö, kuten tunnetyöläisyys, on todettu ensimmäisenä juuri palvelutyötä tekevillä. Erityisesti 
hymyilyn ja muun tunneviestinnän merkitystä palvelukokemukselle ja asiakkaan kokemalle aitou-
delle on kovasti tutkittu psykologiassa.  Tunteet ovat työelämän kannalta hyviä renkejä, mutta 
huonoja isäntiä: ne ovat yhtäältä voimavaroja, toisaalta niissä on omat hankaluutensa työpaikan 
ihmissuhteiden, asiakassuhteiden ja työhyvinvoinnin näkökulmista.  PsT Marja Kokkonen kertoo 
meille, kuinka tunteet liittyvät työn imuun ja tunnetyöläisyyteen. 

Minä ja palveluviestini 

Näyttelijä Outi Mäenpää

Vuorovaikutustilanteiden lukutaito, erityisesti palvelutilanteissa avaa uusia näköaloja luovien 
ratkaisumallien löytämiseen. Ihminen ei voi muuttaa toista ihmistä, eikä muokata hänen 
viestintäänsä, mutta hän voi muuttaa omaa tapaansa reagoida ja viestiä. Sen seurauksena 
ympärillä olevien ihmisten käyttäytyminen muuttuu. Pelkkä hyvä tahto ei riitä vuoro-
vaikutus- ja viestintähaasteita ratkottaessa, asialle täytyy tehdä jotain, ja sille voi tehdä 
- konkreettisesti! Näyttelijä Outi Mäenpää on pitkään kouluttanut viestintätaitoja. Tule 
kuulemaan ja löytämään avaimia viestinnän positiiviseen muutokseen. 

Päiväkahvin aika

Tarinoita taskusta, kohtauksia palvelusta
Iloa ilmaan, kannat kattoon

Improvisaatioteatteri Stella Polariksen taiteilijaryhmä 

Näyttelijät Teijo Eloranta ja Outi Mäenpää sekä muusikko Jouni Kannisto luovat 
esityksen, jossa yleisöllä on mahdollisuus antaa näyttelijöille kohtausten lähtö-
kohdiksi sanoja, tyylilajeja, tapahtumapaikkoja, tai vaikkapa ammatteja. Näiden 
pohjalta näyttelijät improvisoivat lyhyitä kohtauksia, lauluja, runoja, tarinoita, 
jotka liittyvät mm. asiakkaan kohtaamiseen, sekä kaikkeen mahdolliseen maan 
ja taivaan välillä. Esitys on takuuvarmasti hulvaton, hauska ja viihdyttävä.

Sävelten siivin, muusikko Jussi Chydenius

Seurusteluhetki pikku herkkuja maistellen 
ja kollegoiden kanssa ajatuksia vaihtaen.
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Osallistumismaksu on 490 euroa + alv, sisältäen kahvit, lounaan 
sekä herkkupöydän antimet juomineen päivän päätteeksi.

Ilmoittaudu bookings@mercuri.fi 
tai puhelimitse 09 681 681/myyntineuvottelijat

Muutokset mahdollisia.


