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Yritysstrategioiden kartalle on kaikessa hiljai-
suudessa piirretty uusi manner. Useat yritykset 
ovat jo kauan tutkineet tätä uutta temmellys-
kenttää ja muokanneet itseään sen oloihin so-
piviksi.
Vanhassa maailmassa yrityksen strategian lähtökohtana on johdon näkemys yrityksen nykytilasta ja stra-
tegian työkaluna toimii yritys itse.

Uusilla säännöillä toimivat yritykset ovat ottaneet käyttöön yritystä ympäröivän maailman resurssit. 
Yrityksen kokonaisstrategian lähtökohtana toimii muiden kuin johdon näkemys yrityksestä ja strategian 
työkaluna yrityksen ulkopuolinen maailma.

Oltiin sitten uudessa tai vanhassa maailmassa, yritys on saavuttanut visionsa vasta kun ympäröivä maa-
ilma on sitä mieltä. Jos ulkopuolinen maailma määrittää yrityksen nykyhetken, nopein tapa edetä visioon ei 
kuljekaan yrityksen sisällä, vaan sen ulkopuolella.

Kuinka yritys saa ympäröivän maailman viemään itsensä visioonsa? Yrityksen on annettava heille kaikki, 
mitä he haluavat.

Internet osoittaa suunnan
Vanhassa maailmassa yritykset pyrkivät ohjailemaan asiakkaiden mielikuvia ja toimintaa keinoilla jotka ovat 
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yksisuuntaisia - yrityksestä ulospäin. Uusilla säännöillä toimivat yritykset ovat kääntäneet virran kulkemaan 
toiseen suuntaan. Ne eivät pyri asiakkaan luo kertomaan itsestään, vaan asiakkaat tulevat niiden luo.

Uuden ajattelun omaksuneet yritykset pyrkivät antamaan asiakkailleen mahdollisimman paljon korva-
uksetta ja siten saamaan asiakkaat luokseen. Esimerkiksi Google antaa käyttäjilleen hallinnantunteen vai-
keasti hahmotettavaan internettiin. Habbo-hotelli ja MySpace antavat ihmisille mielenkiintoisen sosiaalisen 
ympäristön. Kaikki tämä ilmaiseksi ja sitoumuksetta.

Antamisstrategian omaksuneet yritykset on tietenkin helppo karsinoida web 2.0 -yrityksiksi, joilla on 
omat pelikenttänsä ja lakinsa.

Antamisen ensi aallossa ovatkin kulkeneet yritykset, jotka ovat pystyneet käyttämään verkostovai-
kutusta ja netin kustannustehokasta tapaa antaa. Mutta nämä uudet lait tulevat vaikuttamaan kaikkiin 
liiketoiminta-alueisin. Ja mitä vanhempi ja vakiintuneempi ala, sen suurempi muutos.

Antamisen vaikeus 
Antamisstrategian suurin haaste on lunastuksessa, eli asiakkaissa syntyneen liikkeen muuttamisessa lii-
ketoiminnaksi. Antaja saa aina vastalahjan, mutta usein sellaisessa muodossa, jonka muuttaminen rahaksi 
vaatii jatkorosesseja, kuten esimerkiksi mielikuvamuutos, suosittelu, verkostoituminen, ideat, kritiikki.

Antaminen on vaikeaa. Vanhoilla strategioilla toimiville yrityksille hyppy antamisstrategiaan on kaikkein 
vaikein. Henkiset muurit ovat korkeita. Miksi ihmeessä antaisimme jotain rahanarvoista ilmaiseksi?

Kysymyksen voi esittää toisinkin: Millä hinnalla saamme asiakkaan tulemaan luoksemme, keskustele-
maan kanssamme ja kehittämään yritystämme?

Strategy of Giving in a Nutshell.


