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YLEISTÄ
OHJELMISTA
Tuotteemme yritystoimintaan -
Ohjelmamme - ovat verkossa.
Laajenevassa valikoimassa tarjolla
toisiaan tukevia ja samalla itse-
näisiä Ohjelmia. Kehitä ja kasvata
yritystoimintaa Ohjelmilla.

MetaMaX3 tarjoaa käytännössä
testatun liiketoimintakonseptin,
Ohjelmia verkossa, joita hyödyntäen
pienet ja keskisuuret yritykset voivat
kehittää liiketoimintaa, tuottaa
palveluita ja tuotteita päämääränä 
 parempi kannattavuus, enemmän
tulosta ja turvallisuutta.

Oman liiketoiminnan kehittämisen
lisäksi MetaMaX3 mahdollistaa myös
toisten yrittäjien ja yritysten auttami-
sen. Voit suositella MetaMaX3 ohjel-
mia ja ansaita arvostusta, saada enem-
män liiketoimintaa ja tuloja.
MetamaX3 Ohjelmat auttavat, neuvo-
vat ja ohjaavat sinua valitsemaasi
päämäärään.

ANSAITSET
ENEMMÄN

PRESENTED BY
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MetaMaX3 Alo itusohjelma
Aloitus-Ohjelma kertoo olennaisen
MetaMaX3 liiketoimintamallista ja
Ohjelmista. 
Saat suuntaviivat toiminnan kehittä-
miseen sekä työkalun, jonka avulla
voit verrata yrityksesi nykytilaa halua-
maasi ihannetilaan. Näet paljonko
matkaa on edessäsi tavoitetasoosi.
Kuilu todellisuuden ja ihannetilan
välillä on sitä, mihin panostaa
jatkossa entistä enemmän.

Ohjelmien 
taustal la  
MetaMaX3 on kehittynyt
kolmessa osoitteessa –
tiedosta, osaamisesta ja
kokemuksesta – yli 30 vuoden
aikana - yhdistävinä element-
teinä yrittäjyys, palvelu, tahto
kehittää, auttaa ja ratkaista.
Vuosien aikana kohdatut haas-
teet, kantapään kautta oppimi-
nen, onnistumiset, tarpeeseen
tehdyt toimintamallit ja työkalut
dokumentoitiin ja testattiin
käytännössä. Syntyi MetaMaX3
Ohjelmat, jotta sinä saavutat
haluamaasi helpommin ja
nopeammin.



SISÄLTÖ RATKAISEE
TEKNOLOGIA TUKEE
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MetaMaX3
VERKKOOHJELMAT
MetaMaX3 Ohjelmien opiskelu äly-
puhelimelta tai tietokoneelta – ei
liikaa kerralla -periaatteella. Et
ole sidottu aikaan ja paikkaan,
rytmität opiskelua itsellesi
sopivasti. 

Ohjelmien anti: videot, tehtävät ja
työkalut ovat siirrettävissä
suoraan työelämään. Turha
tekeminen, virheet ja erehdykset
vähenevät. Varmistat osaamisella
kannattavuuden ja jatkuvuuden.

MetaMaX3
Yritystoiminnan
päiv ittäminen
Menestystä tavoittelevan
Yrityksen on syytä huomioida
ympäristö, muuttuva maailma. 
Mitä osuvammin Yritys ennalta
kartoittaa tulevat muutokset ja
toimii tarvittavasti, niin sitä parem-
mat menestysmahdollisuudet Yritys
luo itselleen. Yritys muuttuu kan-
nattavammaksi oikeilla päätöksillä
ja teoilla. Tämä edellyttää valintoja
strategioiden välillä niin, että nyky-
päivän mahdollisuudet ja rajoi-
tukset tulevat huomioiduksi. Yrityk-
sen kannattaa pääsääntöisesti
suunnata virtauksen mukaisesti, ei
sitä vastaan. Muutosta vastaa
taistelua on syytä harkita huolella,
tuotteet ja palvelut on päivitettävä
niin, että voi olla virtauksessa
mukana.  Kunkin Yrityksen maalina
siintää oman yrityskohtaisen
reseptin luominen ja toteuttaminen
– siitä rakentuu ikioma brändi.

MetaMax3
Menestyksekäs
yr itystoiminta  Ohje lma
Menestyksekkään Yritystoimin-
nan peruskalliona olet sinä,
ydinrakenteenne ja osaamisenne. 
Kaikki Yrityksen suunniteltu, raken-
nettu pohja ja tähdätty toiminta
edellyttää vankkaa perustusta -
runkoa. Taloilla, rakennuksilla ja
autoillakin on runkoalustansa, joihin
lisätään muu valitun mallin ja
tarpeen mukaisesti - tapauskohtai-
sesti. Näin on vastaavasti myös
yritystoiminnassa – ainakin
menestyksekkäässä yritystoimin-
nassa. Menestyksekäs Yritystoiminta
-Ohjelma neuvoo miten voi huoleh-
tia perustasta, sekä myös mahdollis-
taa sen kehittämisen niin, yrityksen
tärkeimmät yksityiskohdat tulevat
huomioiduksi.



YHTEISTYÖSSÄ 
ON VOIMAA
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MetaMaX3
Verkoston kasvattaminen

MetaMaX3 
Henki löstön 
v i ihtyvyys  ja
työhyvinvoint i
Organisaation hyvinvointi
perustuu henkilöstön
motivaatioon. Työviihtyvyys ja
hyvinvointi mahdollistavat
menestyksen.
Henkilöstö suuntaa voimavaransa
kohti yhteisiä tavoitteita ja päämää-
rää saadessaan toimivat työkalut,
täyden tuen ja avun. Viihtyvyyttä ja
hyvinvointia mittaavat työsuhteiden
kesto, henkilöstön vaihtuvuus,
ajankäyttö, kuormitus, asiakastyy-
tyväisyys, laatu, tuottavuus ja
kannattavuus, Ohjelmasta löydät
työkalut henkilöstön viihtyvyyden ja
hyvinvoinnin kasvattamiseen. Luo
yritykseen voittavat puitteet, jossa
henkilöstön onnistumisen
edellytykset ovat tarjolla edustaen
huippuluokkaa. 

MetaMaX3 
Kannattava  l i iketoiminta
Kannattava Liiketoiminta Ohjelma
opastaa, miten toimit tehokkaam-
min ja saavutat enemmän.
Ennakoimalla, reagoimalla nopeasti
ja oikeilla valinnoilla pysyt parhaalla
tiellä. Poimimalla juuri sinun liike-
toimintaasi sopivat huomio- ja
kohennuskohteet voit räätälöidä
yritystoiminnasta kokonaisuuden,
joka etenee haluamaasi suuntaan.
Varmistat henkilöstösi hyvinvoinnin
ja turvaat liiketoiminnan
jatkuvuuden. 

TULOSSA SYKSYLLÄ 2022 :

Verkoston rakentamisen periaat-
teet. Yritystoiminta perustuu
kommunikaatioon ja kontakteihin.
Mitä suurempi verkosto, sitä enem-
män mahdollisuuksia. Ohjelma tar-
joaa tietoa, miten suurennat ja tuet
laajenevaa verkostoasi tavoitteena
kasvava yhteistyö. Osapuolten väli-
nen tiivis ja tehokas yhteys
mahdollistaa paljon.



"Olet  yr i tykses i  vo ima
johdat  s i t ten i tseäsi  ta i
henki löstöä,  yr i tystä" .
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MetaMaX3 L i iketoiminnan johtaminen Ohje lma
Liiketoiminnan johtaminen Ohjelmassa yrityksen toimintaa käsitellään
esihenkilöiden, johtajien ja yrittäjien näkökannalta. Johtaminen on usean
tekijän summa, joista jokainen tukeutuu luonnonlakeihin.

Johtajan onnistumisen mittarina on organisaation hyvinvointi, johon johtaja
suuntaa voimavaransa kommunikoiden, kouluttaen ja opastaen. Turhan tekemisen
vähentäminen ja avaintilanteiden käsittely vaativat niiden tunnistamista. Indikaat-
torit kertovat, mihin puuttua/mitä ja miten muuttaa, jotta halutut tavoitteet
saavutetaan. Johtajan käyttöön osoitetaan perustellusti täsmälliset työkalut
tiedolla johtamiseen ja tuloksen ohjaamiseen. Johtaja auttaa ymmärtämään sekä
omaksumaan ideoita. Hän luo ja rakentaa yksityiskohtia myöten yrityksestä
parhaan tuloksen mahdollistavan kokonaisuuden

MetaMaX3 
Pienyr ityksen
johtaminen
Tarvitset tietoa ja taitoa, 
miten johtaa itseäsi ja yri-
tystä, henkilöstöä. Mahdol-
listat johtajana/yrittäjänä
liiketoiminnan tehokkuudella
tuloksen.
Olet mahdollistaja, joka ratkoo
avaintilanteita, poistaa turhaa
tekemistä ja kehittää yritystä.
Työstäsi haastavan tekee se, että
apujoukkosi ovat pienemmät, selväs-
ti rajalliset. Sinun on onnistuttava
vahvasti rekrytoinneissa ja henkilös-
tön johtamisessa. Yksittäiset virheet
voivat käydä kalliiksi. Suuremmassa
yrityksessä ne saattavat jäädä piiloon.
Seuraamalla indikaattoreita, tunnus-
merkkejä ja perustamalla johtamisen 
synkronisoituun tietoon, kehität
yritystäsi ja siirryt kehitysvaiheesta
toiseen. Luot positiivisen kierteen ja
ohjaat toimintaa sekä tulosta halua-
maasi suuntaan kohti asettamaasi
päämäärää, ihannetilaa. 

MetaMaX3 
Laatu ,  organisaat io ,
henki löstö  Ohje lma
Henkilöstö, mukaan lukien
yrittäjä, on yrityksen suurin
voimavara. 
Saat työkaluja rekrytointiin ja
työnhakijahaastatteluun. Lisäksi
toimivat mallit henkilöstön
opastukseen ja perehdytykseen,
jossa keskeisiä asioita ovat toimen-
kuvat ja tehtävät sekä liiketoimin-
taprosessit. Opit tuottavan ja te-
hokkaan organisaation perus-
elementit – tutustut kommunikaa-
tion merkitykseen ja organisaation
johtamiseen. Saat toimintamallin,
joka perustuu laatuun, lopputulos-
ajatteluun ja arvontuottamiseen
sekä niiden merkitykseen
tehokkuuden, kannattavuuden ja
toiminnan jatkuvuuden kannalta.



YHDESSÄ OLEMME
VAHVEMPIA JA
MENESTYMME
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MetaMaX3 Mahdol l istavat  ja  ra jo ittavat  asenteet
Avainasemassa yrittäjän/henkilöstön asenteet. Ohjelma vie pohtimaan ja
auttaa tunnistamaan Yrityksen menestyksen mahdollistavia ja rajoittavia
asenteita.

Yrityksen toimintaan ja sen tulokseen vaikuttavat monet seikat, muun muassa
tiedostamattomat tekijät. Nämä voivat ruokkia negatiivisia ilmentymiä, mikä
lähes väistämättä heijastuu takaisin yritykseen. Asenteita on jokaisella,
yrityksen omistajalla, työntekijöillä, sidosryhmillä ja asiakkailla. Ohjelma mm.
käy läpi erilaisia tilanteita ja toimintoja, jotka kuvaavat esimerkinomaisesti,
miten toimia erilaisissa tilanteissa. Miten ennalta huomioida mahdollistavat ja
rajoittavat asenteet. Solmukohdat ja pullonkaulat tunnistetaan, analysoidaan
ja sitten valitaan toiminta niin, että yrittäjä/yritys mahdollistaa kehittymisen ja
menestymisen.

MetaMaX3 
1000:n  Taalan  
Brändi  Ohje lma
Henkilön, joka tavoittelee
menestystä, on tunnistetta-
va omat vahvuutensa suh-
teessa ympäristöönsä. Vah-
vuuksista kasvaa voima.
Vahva brändi rakentuu yksilöis-
tä, joista syntyy yritys. Yksilön
henkilökohtainen panos, brändi,
kasvavat yrityksen avaintekijöiksi. 
1 000:n Taalan Brändi Ohjelman
avulla opit kasvattamaan energiaa
ja voimaa, niin omaa kuin yrityksen.
Saat työkaluja vahvistaa sisäistä
moottoriasi – omaa voimakonettasi.
Kehittämällä henkilökohtaista
brändiä, pystyt tekemään asioista
todellisia ja vaikuttamaan tuloksiin
sekä ansaitsemaan enemmän. Sinä
olet yrityksesi paras brändi.

MetaMaX3 
Markkinoint i  ja  myynti
Yrityksen markkinointi ja myynti
Ohjelman tavoite on: tuotteen,
palvelun osumatarkkuuden kas-
vattaminen – onnistuminen edel-
lyttää kohderyhmän määrittelyä 
ja oikeaa tietoa valituista
asiakkaista.
Markkinoinnilla lisätään asiakasmää-
rää, se taas mahdollistaa kassavirran
kasvun. Markkinointistrategialla oh-
jataan tekemistä tiettyyn haluttuun
suuntaan. Markkinointisuunnitelma
kertoo, miten strategia toteutetaan.
Valittu suunnitelma paitsi ohjeistaa
myös pilkkoo havainnollisesti
tiedonjyvät ja valinnat hahmotetta-
viksi. Myynti seuraa strategiaa ja on
suunnitelman käytännön toteutusta.
Myynti on markkinoinnin siemenen
kukka, joka todentuu myyntitapah-
tumaksi ja rahaksi yritykselle.



TULOSSA KESÄLLÄ 2022 :
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MetaMaX3 
Vastuul l inen asiakaspalvelu
Vastuullinen asiakaspalvelu on mo-
nen asian summa. Työntekijöiden, yk-
silöiden henkilökohtainen kyky vaikut-
taa asiakastyytyväisyyteen ja osaltaan
toiminnan jatkuvuuteen. Palvelua ta-
pahtuu kaikkialla ja kaikessa liittyen
päivittäisiin toimintoihin, asiakaspal-
velu on merkittävässä roolissa. Vas-
tuullinen asiakaspalvelu Ohjelmalla
huolehdit, että asiakapalvelu ei ole
yrityksen akilleen kantapää. 

MetaMaX3 
Ideanmyynnin  
askeleet
Menestyksekäs liiketoimin-
ta perustuu työntekijöiden,
yksilöiden henkilökohtaiseen
kykyyn vaikuttaa asioiden ti-
laan ja lopputulokseen. Idean-
myyntiä tapahtuu siis kaikkialla 
ja kaikessa. Se liittyy päivittäisiin
askareisiin ja suurien päätösten
tekemiseen. Asiakaspalvelu, johta-
minen, vuorovaikutus, kommuni-
kaatio perustuvat oivalluksiin,
ymmärtämiseen, joita ilman asiat
heikkenevät ja katoavat. Vaikutta-
malla ideoiden läpimenoon käytän-
nön tasolla, herättämällä kiinnos-
tusta, luomalla yhteisymmärrystä,
saavutat enemmän haluamiasi
asioita, kasvatat onnistumisia ja
tuloksia. Ideamyynnin askeleet
Ohjelma pureutuu yksityiskohtiin,
jotka ovat tärkeitä isossa menesty-
vässä kokonaisuudessa – yrityksessä. 

MetaMaX3 
Poikkeust i la-Ohje lma
Poikkeustilaa käsittelevä * Ohjelma
kertoo, miten onnistut haastavissa
olosuhteissa entistä paremmin. Saat
täsmä-tietoa mihin panostaa ja
miten. Saat käytännön työkaluja, joita
hyödyntämällä ja soveltamalla sinulla
että yritykselläsi on paremmat mah-
dollisuudet tehdä kannattavaa liike-
toimintaa. Saavutat varmemmin as-
teittain asetetut tavoitteet. Suunnitte-
lemalla poikkeustilanteeseen sopivan
strategian ja toteuttamalla sen käytän-
nössä, viet projektit ja ohjelmat suun-
nitellusti eteenpäin. Pystyt pääsemään
asteittain ulos poikkeustilanteesta ja
palaat normaaliin. Opit luomaan posi-
tiivisen kierteen, jossa tilanteeseen 
 paras tieto, huippupalvelu ja johtami-
nen yhdessä keventävät  poikkeusti-
lanteen vaikutuksia. Vaikutat  yrityks-
esi maksuvalmiuteen ja tulokseen.

MetaMaX3 
Esihenki lön  työmaa Ohje lma
Esihenkilön työmaa Ohjelma vie
kentälle, siellä missä tapahtuu.
Tarvitset tietoa ja taitoa, miten
toimia ihmisten kanssa. Mahdollistat
monia asioita, olit sitten yrittäjä ja/tai
esihenkilö. Ratkot avaintilanteita,
ohjaat ja tuet, näytät.. .
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MetaMaX3 Ajanhal l innan työkalut  -  k i i re  kur i in  Ohje lma
Poissaolot ja vaihtuvuus, pula osaavasta henkilöstöstä, liian kireälle
mitoitetut työalueet kuormittavat henkilöstöä. Jaksamisesta on
muodostunut rakenteellinen ongelma.
Keskitymme tällä Ohjelmalla kiireen anatomiaan ja hallintaan – mistä kiire johtuu
ja mitä kiireelle voi tehdä. Saat vastauksia, miten tehdä lisää aikaa ja keventää
kuormitusta – niin henkistä kuin fyysistä. Ajanhallinnan työkalut – kiire kuriin
Ohjelma sisältää tietoa käytännön kiireestä, ratkaisuja ja toimintamalleja, jotka
tähtäävät henkilöstön työhyvinvoinnin kasvattamiseen. Tavoitteena on, että
esihenkilönä, johtajana, yrittäjänä pystyt itse vaikuttamaan omaan sekä
henkilöstösi.. .

MetaMaX3 
Hinnoitte lun  vaikutus  yr i tyksen 
e l inkaareen Ohje lma
Hinnoittelun vaikutus yrityksen elinkaareen Ohjelma
lähestyy yritystoimintaa tulojen ja kulujen, kustannusraken-
teen sekä hinnoittelun kautta. 
Opit kehittämään yrityksen kustannusrakennetta oikeaan
suuntaan, löydät piilokuluja ja säästökohteita, poistat turhaa
tekemistä. Reagoimalla nopeasti muutoksiin vaikutat tulokseen.
Teet budjetista käytännön työkalun, jossa oikea hinnoittelu,
tulojen ja kustannusten suhde mahdollistavat kannattavan ja
turvallisen liiketoiminnan. Olemalla askeleen edellä, et ole enää
maailmanlaajuisten muutosten armoilla. Pystyt vaikuttamaan
yrityksen elinkaaren laatuun ja pituuteen.

 K IRJAUDU JA  VALITSE
www.metamax3.fi - kartoita tilanteesi ja
valitse sopivimmat Ohjelmat - opiskele,
harjoittele, vie käytäntöön - nauti
tuloksista.

info@metamax3.fi MetaMaX3


