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Tilitoimistoala murroksessa! Taloushallinta Uniikki – Erilainen. Ammattitaitoinen. Rohkea.
Tilitoimistoala on suuressa murroksessa. Kirjanpitäjän työ on ollut jo pitkään päättyvien töiden listalla, ja se onkin
totta, jos miellämme kirjanpitäjän työn olevan tallentajan työtä. Sähköisen taloushallinnon myötä tallentajien työtä ei
enää tarvita, mutta todellisten ammattilaisten työ on täynnä mahdollisuuksia.
Talouden ammattilaisten työtä määrittelee vahvasti monet lait eikä niiden osaamisesta voi tinkiä. Taloushallinta
Uniikki haluaa olla oman alansa edelläkävijä ja näyttää sen erilaisten toimintojensa kautta.
Useimpien yrittäjien mielestä numerot ovat tylsiä, kamalia ja pelottavia. Taloushallinta Uniikin missio on tehdä
numeroista yrittäjien ystäviä ja auttaa heitä yritystoimintaa säätelevien lakien kanssa sekä opastaa miten ikävästä
taloushallinnosta voi tulla helppoa ja hauskaa talouden hallintaa.
Kun talous on hallinnassa, tulee hyvä ja rauhallinen olo, eikä siitä tarvitse ahdistua. Huonot numerot voidaan muuttaa
paremmiksi pitkäjänteisellä seurannalla ja oikeilla päätöksillä. Me haluamme osoittaa, että päästäkseen eteenpäin on
tehtävä asioita toisin ja otettava riskejä. Meillä on halu tulla näkyväksi ja osoittaa olevamme massasta erottuva
tilitoimisto, kertoo Uniikin toimitusjohtaja Sanna Mikkola.
Kevään aikana Taloushallinta Uniikki on tehnyt uuden konseptinsa todeksi laajentamalla toimitiloja Helsingin
Appitalon katutasoon ja palkkaamalla lisää ammattitaitoista henkilöstöä. Myös markkinointiin ja viestintään on
panostettu uudella, raikkaalla ja rohkealla otteella. Näistä esimerkkinä ovat uudistuneet nettisivut, ensimmäisenä
taloushallinta-alan yrityksenä Zappar mobiiliaplikaation hyödyntäminen sekä kolme videota, joiden teemat ovat erilainen, ammattitaitoinen ja rohkea.
#ERILAINEN – Video 1 https://www.youtube.com/watch?v=JMF0GyPmpuU
Taloushallinta Uniikki on konseptoinut ja tuottanut sisustusalan ammattilaisten kanssa Kasvun paikka –tilan, jonka
tarkoituksena on tukea yritysten erilaista kasvua ja toimintoja. Tila on Uniikin omien toimintojen lisäksi muiden
yritysten toimi- ja kohtaamispaikka sekä sitä voi vuokrata erilaisiin koulutus- ja tapahtumakäyttöön.
Kasvun paikka tarkoittaa paitsi yrityksen konkreettista kasvua – liikevaihtoa, kokoa, tuottoa – myös henkistä kasvua
esim. suhtautumisessa numeroihin ja taloushallintoon.
Uudenlainen tilitoimiston tila on ilmava, valoisa ja muunneltava. Kaikki yksityiskohdat on mietitty tarkkaan
palvelemaan niin tilitoimiston kuin asiakkaidenkin toimintoja. Yhtenä tilan tarkoituksen on, että sisään tuleva yrittäjä
numeropelkoineen rauhoittuu ja rentoutuu. Kun tilassa, missä puhumme kovia asioita, on rauhallinen tunnelma,
toivomme asiasta tulevan piirun verran mukavampi ja siedettävämpi. Ja kun tämä toistuu, niin sitten onkin jo
myöhemmin aivan luonnollista ja helppoa puhua numeroista, tarkentaa Mikkola.
Tällä tilalla haluamme osoittaa, että olemme näkyviä, rohkeita, osaavia ja ennen kaikkea yritysten menestyksen eteen
ajattelevia Uniikkeja leidejä.
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