Vuoden 2020 Myyntihenkilö, Marko Hiljanen
Päijät-Hämeen myynnin ja markkinoinnin
ammattilaiset ry:n hallitus on valinnut vuoden 2020
Myyntihenkilöksi Marko Hiljasen. Marko on 54vuotias ”saippuakauppias”, reservin yliluutnantti ja
syntyjään Lahdesta. Hän on suorittanut Yokauppateknikko tutkinnon Markkinointi-Instituutissa
Helsingissä vuonna 1990. Sen lisäksi hän on suorittanut
lukuisia kursseja viimeisimpinä mm: Digitaalinen
markkinointi ja myynti F.E.C./Talentgate Oy;
Yrittäjyyskoulutus/Koulutuskeskus Salpaus; Seuraavan
sukupolven myynti/ Equivalentor; Key Account
Management/ Nordic 4Sight Communities (N4C).
Vuoden 2020 myyntihenkilö Marko Hiljanen ja pj. Sari Luomalahti

Myyntityöt hän kertoo aloittaneensa jo vuonna 1987 armeijan jälkeen alkaen ensin
Lahden Sähkö ja Kone Oy:n myymälässä viihde-elektroniikkatuotteiden myyjänä.
Silloin kyseisen myymälän esihenkilönä toimi myymäläpäällikkö Matti Moilanen ja
kaikkien myymälöiden vastuuhenkilönä myyntipäällikkö Ossi Lempinen, meidän
nykyinen seniorien puheenjohtaja. Sittemmin olen ollut tekemisissä yli 30 vuotta
kemikaalien ja hygieniaan liittyvien laitteiden kanssa mm. CC-Company Teknokemia
Ltd, Orion Yhtymä Oyj/Noiro/Farmos, KiiltoClean Oy, Kristall Pro Clean Oy. Tällä
hetkellä vastaan juuri aukeavan Clean Key Oy:n Lahden alueen toimipisteestä.
SMKJ:hin, sittemmin MMA:han Marko on liittynyt v. 1991, joten hänelle myönnettiin
liittoansiomerkki 25 v. vuonna 2016. Hän on pyrkinyt aktiivisasti osallistumaan
mahdollisuuksiensa mukaan kokouksiin, tapaamisiin sekä erilaisiin koulutuksiin. Tällä
hetkellä hän on jo toista kautta mukana yhdistyksemme hallituksessa vastaten
tiedotuksesta ja nyt myös taloudesta.
Markon sanoin: ”Myyjiä tarvitaan aina. Jos et usko, niin katso ympärillesi. Kaikki mitä
näet on joku sinne myynyt. Mielestäni käytettävissämme olevat jäsenedut antavat
hyvin vastinetta yhdistyksemme jäsenmaksulle. Tänä vuonna minut huomioitiin
vuoden 2020 myyntihenkilönä, kiitos huomionosoituksesta!”
Markon perheeseen kuuluu vaimo Anne, aikuiset jo kotoa omilleen muuttaneet
lapset Henri ja Noora, sekä villakoira Vilma. Harrastuksina voidaan mainita
arkiliikunta omalla mökillä ja luonnossa liikkuminen perheen kanssa, Päijänteellä

kalastus ja veneily sekä uinti – talvisin uimahallissa järjestötoiminnan lisäksi. Tämän
järjestön lisäksi hän on toiminut myös vuonna 1985 perustetun HHB-sukuseura ry:n
hallituksessa vuodesta 2008 alkanen ja sen puheenjohtajana 2014 alkaen ja pesti
jatkuu edelleen.
Markon motto on: ”Lähestymällä asioita positiiviselle ja rakentavalla asenteella
saamme aikaan parempia tuloksia!”

Onnittelut Markolle!
”Minä Itte”!

