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HUOVILA SEPPO
Syntymäaika: 24.12.1950
Kansalaisuus: suomi
Siviilisääty: naimisissa, neljä lasta
Koulutus: Filosofian maisteri (kasvatustiede)
Asema: Oma yritys, Plusmore Oy /Igostream Oy/ Myynti-instituutti
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KOULUTUSTA JA KONSULTOINTIA

ERI ALOJEN OSAAMISTA

* asiakaspalveluvalmennus

Kaupan alat (tukku- ja vähittäiskauppa)

* myyntityövalmennus

* valokuvausala

* ryhmän toimintatehon parantaminen

* kello- ja kulta-ala

* henkilökunnan motivointi /kehityskeskustelut

* optiikka-ala

* ajankäytön hallinta

* kirja-ala

* strateginen suunnittelu

* kenkäala

* tuotteistus

* kodintekniikka-ala

* henkilöstösuunnittelu (tiedotus, koulutus, organisaatio)

* huoltamoala

* markkinointivalmennus

* pankkiala

* yrityksen taloushallinto-valmennus

* kiinteistönvälitys ja talohuolto

* ketjuvalmennus

* tietotekniikka-ala

* yrityksen rekrytointivalmennus

* sisustus-/huonekaluala

* työnopastusvalmennus

* viherkasviala

* työnhakuvalmennus

* alkoholin vähittäiskauppa

* yrityskohtaiset konsultoinnit ja analyysit

* vaateala

* Innovaatioseteli

* elintarvikeala

* Työ- ja elinkeinoministeriön sertifioima
yrityskonsultti vuodesta 1997

* apteekkiala

*Valittu 2009 Markkinointi-instituutin Vuoden
Kouluttajaksi.
* Rastorin kouluttajana vuodesta 2010

* kuntosaliala
* liikuntaopistoala
* luontomatkailuala
* hautaustoimistoala
* erotiikka-ala
* paikallislehtiala

* Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksen hyväksymä
kouluttaja vuodesta 2014

* rakennusala / valmistaloala

* Valittu Mäntsälän vuoden 2016 Yksinyrittäjäksi

* autojen ja auton varaosien vähittäiskauppa

* sisustus- kylpyhuoneala
* hoiva-ala / kodinhoitoala/ parturipalvelut

* TEKESin hyväksymä Innovaatiosetelin tuottaja
v. 2016
* Vuoden Yksinyrittäjä 2017 / Uudenmaan Yrittäjät

Lisäksi kunta-ala, valtionhallinto ja
ammattikorkeakoulut

TYÖKOKEMUSTA
mm
* Oma yritys Plusmore Oy/ PlusPro Ay /Develco,
henkilöstövalmennusta ja yrityskonsultointia vuodesta
1995
* Timanttiset-ketju: koulutusta ja markkinointia
1981-95
* Kultamaailma Oy: toimitusjohtaja, 5 myymälää,
liikevaihto 5 milj. eur 1989-1995
* Lahden Kellokeskus Oy: markkinointi- ja
myyntipäällikkö1983-1989
* K-Kenkähuone: kenkäkauppias 1981-1983
* Kesko Oy: henkilöstösuunnittelija (koulutus ja
tiedotus) 1978-1981
* Suomen Silmäoptikkojen Liitto ry: suunnittelija ja
kouluttaja 1976-1978
* Oikeusministeriö, koulutussuunnittelija 1975
* Finnair, matkustajaselvitysvirkailija 1972-1973
* Kieliharjoittelu Deutsche Post, Saksa 1971-72

VALMENNUS-/
KOULUTUSKOKEMUSTA, mm
* Fotokaupan liitto, konsultointi ja koulutus
* Info-ketju, myyjäkoulutus, konsultointi
* Expert-ketju, myyjäkoulutus
* Synsam-ketju, markkinointikoulutus
* Kultasydän-ketju, myyjäkoulutus
* Timanttiset-ketju, myyjäkoulutus
* K-kenkäkaupat, myyjäkoulutus
* Osuuspankki ja OP-kiinteistökeskus, asiakaspalvelu
*Kirjakauppojen Liitto ry, myyjäkoulutus, konsultointi
* Suomen Silmäoptikkojen Liitto ry, myyjäkoulutus
* Prioris työnäkö Oy, strategiavalmennus
* Geramico-sisustusketju, myyjäkoulutus, konsultointi
* Geotrack Oy, konsultointi
* Vihercembra Oy, myyjäkoulutus
*Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus, yrittäjäkoulutus
* Diakonia-ammattikorkeakoulu, yrittäjäkoulutus
* Adulta, mikrotukihenkilökoulutus
* Amiedu, yrittäjyys-, myyjäkoulutus
* Edupoli, ketjumarkkinointi
* Markkinointi-Instituutti, myyjä,-yrittäjyyskoulutus
* Rastor: myyjä,-yrittäjyyskoulutus
* EKK / Mäntsälän kunta, yrittäjyys-/myyjäkoulutus
* Mäntsälän Yrityskehitys (MYK), yrityskonsultointi
* Kelloseppäkoulu, erikoismyyjäkoulutus
* Honda Motor Europe, automyyjäkoulutus
* Atoy Automotive, yrittäjä-myyjäkoulutus
* Akson- kotihoivaketju
* Iitin Kunta, laatukoulutus
* Kurikan kunta, elinkeinoelämän kehittäminen
* Lohjan kunta, keskustan kehittäminen
* Ely(TE)-keskukset,/ yritykset: : n. 70 Analyysia, 30
Konsultointia, n. 50 Profiitti-analyysia, 40
Myyntiteho-konsultointia, 25 Palvelutuottokonsultointia, 25 PK-lts -konsultointia

KOULUTUS

SERTIFIOINNIT

*Helsingin Yliopisto, filosofian maisterin tutkinto
/pääaine kasvatustiede /koulutussuunnittelu, 1988
* useita valmennuksen, liikkeenhoidon
ym. kursseja 1999 - 2016
* Pkt-säätiö, Laadun Portaat, 1999
* Pkt-säätiö, Konsultointi tänään 1999
* Kesko, useita johtamistaidon, talouden kursseja sekä
kouluttaja- ja kauppiasvalmennuksia 1978-1983
* RUK 1971
* Lahden lyseo, ylioppilastutkinto 1970

* Ely-keskuksen sertifioima yrityskonsultti 2014
(Analyysi/Konsultointi)
*Tuotto+ ja PK-LTS –sertifioinnit 2010, Myyntitehosertifiointi 2009, Palvelutuotto-sertifiointi, Profiitti ja
Pro Start,
* DOOR, Consultative Selling-sertifiointi 2001
* Johtamisvoima, sertifiointi 1999
* MLP, DiSC-sertifiointi, 1998, Henkilökohtainen
Tehokkuus-sertifiointi 2010

Sotilasarvo

Reservin luutnantti, 2000

-YRITYKSELLESI SIIVET

LUOTTAMUSTOIMET
- Lions Club Mäntsälän presidentti kaudella 2016-2017
- Mäntsälän seurakunnan tiedotustyöryhmän puheenjohtaja vuodesta 2006 edelleen
- Mäntsälän Yrittäjät ry:n hallituksen jäsen (sihteeri) 1999-2008
- Mäntsälän elinkeinoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja 2007
- Kultamaailma Oy:n hallituksen jäsen 1991-1995
- Puustjärven Kello- ja Kultaliike Oy:n hallituksen puheenjohtaja 1992-1995
- Asunto-Oy Roobertin Kulman hallituksen puheenjohtaja 1994-1997

HARRASTUKSET YM.
Mäntsälän yrittäjien toiminnassa ja Lions-clubissa, Myyntikoulutus-kirjan teko, kirjoittelu paikallislehdissä,
rättisitikat, vanhat mopot

