ENEMMÄN IRTI MESSUISTA - VERKKOKURSSI
Kuka on kurssin tekijä
Seppo Metsälä, ekonomi ja vientimarkkinoija Lahdesta on ollut mukana yli 30 vuotta
messutoiminnassa sekä osastojen rakentajan roolisssa että vientinäyttelyjen valvojana. Pyöritimme
Arvelin Oy - Consta Group yritystä, joka yhteisyrityksineen oli Skandinavian suurin
messurakentaja. Parhaaseen aikaan olivat yhteisyrityksemme Moskovassa, ZAO ExpoConsta,
Virossa ja Kiovassa. Ja pari vuotta pyöri Consta Modular Systems rakennekauppa myös USA:ssa.
Rakensimme kansainvälisen alihankkijaverkoston, joka kattoi kaikki mantereet. Vuonna 2005
teimme yrityskaupan Eestin Näyttelykeskuksen kanssa, joka osti Consta Groupin osakkeet ja sai
myös haltuunsa yhteisyritystemme osuudet.
Sen jälkeen lanseerasin Infrapunalämmitteisiä saunoja Suomeen ollen mukana näytteilleasettajana
ja luennoitsijana yli 70 messuilla noin 7 vuoden aikana. Nyt keskitymme verkkokauppaan ja kaikki
tarjontamme löytyy osoitteesta: www.saunakeskus.fi

Pyöritän toimintaa talvisin Portugalista käsin ja kesäisin matkustellen eri puolilla palloa. Kun haluat
tietää lisää nettimarkkinoinnista ja E-mail markkinoinnista, pistä s-postia osoitteella:
seppo@saunakeskus.fi tai soita Suomen numerooni: 040 312 3221.
Parasta menestystä messuille niin teille kuin asiakkaillenne.
Seppo Metsälä

Lausuntoja kurssin käyneiltä
Esa Parikka - www.yritysvalmennus.com

Olen yritysvalmentaja Esa Parikka. Sain tutustua Sepon kurssiin jo ennakolta ja voin todeta
seuraavaa. Kurssiin on sisällytetty varsin laajasti Sepon pitkä kokemus messumarkkinoinnista.
Aiemmista kursseista on poimittu paras aineisto ja sitä on täydennetty nykyaikaisilla
nettimarkkinointimenetelmillä. Kurssi kannattaa ottaa jokaisen messuille osallistuvan käytännön
työkaluksi, jotta kaikista messuosallistumisista saadaan paras hyöty niin kotimaassa kuin
ulkomaisilla messuilla.
Leo Siekkeli - Boogeyman
Olemme tehneet Sepon kanssa yhteistyötä jo yli 20 vuotta. Hän osaa käyttää messuja
markkinoinnin välineenä ja myös kouluttaa sitä muille. Jo 80-luvulta peräisin olleet taidot eivät ole
päässeet ruostumaan vaan ne on tässä kurssissa pistetty parhaaseen käyttöön. Tulemme
suosittelemaan kurssia kaikille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme käyttöön aina ennen
messuille lähtöä. Myös messujen jälkihoitoon annetaan kurssissa nykyaikaiset menetelmät, joita
suosittelemme.

Myy kurssia edelleen asiakkaillesi - saat helposti lisätuloja
Kun olet perehtynyt kurssimateriaaliin, olet varmasti vakuuttunut, että tästä on asiakkaillesi paljon
hyötyä. Voit nyt tulla mukaan suosittelumarkkinointiin ja kun sovimme asiasta, teemme Sinulle
oman MARKKINOINTILINKIN, jota voit käyttää verkkosivuillanne, tarjoustenne liitteenä ja
henkilökohtaisen myynnin tukena. Nostamme kurssin hinnan 1.1.2016 alkaen 97 Euroon, sis. alv
24 %.. Maksamme siitä 37 Euron myyntipalkkion jokaisesta suosituksestanne ostetusta kurssista.
Lähetä minulle sähköposti, kun olet tutustunut kurssimateriaaliin ja haluat ottaa sen teille myyntiin.
S-postini on: seppo@saunakeskus.fi tai Skype on myös hyvä vaihtoehto: saunaseppo.
Yhteistyöterveisin
Seppo Metsälä

040 312 3221

