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VUONNA 2020 AINOA PYSYVÄ ASIA ON MUUTOS.

Myyntiedustajat ovat jo omaksuneet virtuaaliset 
teknologiat asiakasvuorovaikutuksessa: 

ETÄTYÖSKENTELY SAATTAA TOSIASIASSA 
PARANTAA TEHOKKUUTTA...

56%

Etänä työskentelevistä:

…kuin ennen nykytilanteen pakottamaa etätyöskentelyä

44%

MYYNTI OLI JO EHTINYT LÖYTÄÄ
 VIRTUAALISEN MUOTONSA...

…JA YRITYKSET
SÄÄSTÄVÄT RAHAA…

- keskimääräinen säästö amerikkalaiselle yritykselle
puolet ajasta etänä työskentelevästä työntekijästä 

$11,315 

11 päivää vuodessa

$107bn – verkko-oppimisen markkina vuonna 2015 

$325bn – ennustettu arvo vuonna 2025... 

harkitsee kouluttavansa työntekijöitään
uusiin työtehtäviin

luo uusia tuotteita ja palveluja

ei näe siitä olevan hyötyä

JOUSTAVUUS JA SOPEUTUMIS- 
KYKY OVAT AVAINSANOJA... 

LASI PUOLIKSI TÄYNNÄ? MITEN

VERKKO-OPPIMISESTA
ON MYÖS TULOSSA 
UUSI NORMAALI

…MUTTA KAIKKI EIVÄT PYSY
VAUHDISSA MUKANA...

keskimäärin 11 päivää työmatkassa

organisaatioista on havainnut uusia työskentely-
tapoja, joita aiotaan mahdollisesti soveltaa 
myös tulevaisuudessa

organisaatioista on havainnut uusia  
prosesseja, joita  aiotaan mahdollisesti soveltaa 
myös tulevaisuudessa 

 

raportoi innovaatioista, joita tullaan mahdollisesti 
hyödyntämään myös tulevaisuudessa 

73%

44%

76%

22%

13%

34%

8%

Ison-Britannian toimistotyöntekijöistä sai 
työskennellä etänä ennen vuoden 2020 kriisiä 

18%

uskoi, että heidän työnantajallaan on hyvä   
teknologinen infrastruktuuri, joka mahdollistaa
tuottavan etätyöskentelyn 

41%

 mercuri.fi

...KUN TAAS TYÖNTEKIJÄT 
SAAVAT ENEMMÄN*

– keskimääräinen säästö amerikkalaiselle
työntekijälle, joka työskentelee puolet viikosta etänä

$2,500 -$4,000

12%

* Perustuu 2,5 päivään per viikko. Ensisijaiset säästöt tulevat
tuottavuuden lisääntymisestä, alhaisemmista kiinteistökuluista, 
henkilökunnan poissaolojen/vaihtuvuuden vähenemisestä,
paremmasta katastrofivalmiudesta. 

1. Salesforce ‘State of Sales’ -raportti, 3. painos

2. econsultancyn/marketing weekin tutkimukset, maaliskuu 2020

3. Global Workplace Analytics

4. Tyto PR

5. Future Workplace -tutkimus (julk. Forbesissa) 

6. Research and Markets (julk. Forbesissa) 

UUSI NORMAALI?

Etätyöllä on tässä iso rooli. 
Kokosimme infograafiin muutamia mielenkiintoisia 

lukuja ennen kriisin puhkeamista ja sen ajalta...

KASVUA VUOSIEN 2015-2018 AIKANA

“Monista virtuaalisen myynnin kasvua lisänneistä 
tekijöistä nousevat esiin ostajien ostotottumukset. 
Ostajat toimivat digitaalisuuden ehdoilla, eivätkä he 
koe tarvetta kasvokkain tapahtuvaan kommunikointiin”

on yhtä tehokkaita / tehokkaampia

on vähemmän tehokkaita

...VÄHEMMÄN AIKAA LIIKENTEESSÄ 
TARKOITTAA ENEMMÄN AIKAA TÖISSÄ

Puolet viikosta etänä työskentelevät säästävät vuodessa

VOISI HYÖDYTTÄÄ LIIKETOIMINTAA?

Mercuri International tarjoaa joka vuosi yrityksille yli 50 maassa mahdollisuuksia saavuttaa myynnin 
huippuosaamisen. Palvelemme asiakkaitamme sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti tarjoamalla heille 
räätälöityjä ratkaisuja ja alan asiantuntemusta.  Kasvatamme voittoa ihmisten avulla tarjoamalla työkaluja ja 

prosesseja vastaamaan erilaisiin myyntihaasteisiin.

PAKOLLINEN ETÄTYÖSKENTELY

arvioi uudelleen tämänhetkisiä liiketoimintatapoja  


