
Yrityspalvelusetelin palvelukuvaus



Olemme kasvu- ja kehityskumppani sinulle, joka haluat enemmän ja helpommalla. Tehtävämme on kirkastaa asiakkaidemme merkitys ja auttaa 
ulottamaan se johdonmukaisesti kaikkeen tekemiseen. Teemme sen tarjoamalla markkinointi-, viestintä- ja digipalvelut yhtenä strategisesti 
johdettuna kokonaisuutena.

Yhteistyön alussa määrittelemme mitä asiakkaan bisnes on nyt ja minne halutaan päästä. Tähän kuuluvat brändihierarkia ja identiteetti, analyysit 
markkinasta, asiakkaista ja kohderyhmistä, ostopolusta sekä tavoiteposition määrittäminen.

Vaikutuksia mittaamme yrityksen/brändin tunnettuudella, tuotteiden/palveluiden myynti ja/tai tunnettuus luvuin sekä taktisen 
markkinoinnin/digimarkkinoinnin mittarein.

Mukanasi on sinulle tuttu tiimi joka huolehtii tarpeistasi ammattitaidolla, pysyen sovitussa aikatulussa ja budjetissa.



Lopputulos
Brändikirja, johon on 
tiivistetty brändin kasvua 
voimistavat ainutlaatuiset 
kilpailutekijät. Pidemmän 
aikavälin strategiset 
suunnitelmat valmiina.

1 - Kasvupohja

● Auditointi ja analyysi

● Hakusanatutkimus

● Asiakasymmärrys

● Kilpailuetujen kirkastus

● Positiointi

● Strategiset oivallukset

Lopputulos
Dokumentit, analyysi ja 
oivallukset nykytilasta, 
markkinasta, 
kohderyhmistä, 
tavoitteista ja 
kasvustrategiasta.

Lopputulos
Kasvua tuottavat 
toimenpiteet suunniteltu ja 
toteutettu markkinoille 
vientiin saakka. Tärkeimmät 
materiaalit ja 
verkkopalvelut ovat 
valmiina kasvun 
kiihdyttämistä varten.

Lopputulos
Koko markkinointiviestinnän, 
kasvuhakkeroinnin ja 
digitaalisuuden keinovalikoima 
käytössä jatkuvana palveluna. 
Kasvutiimisi toteuttaa viikkotasolla 
kasvua kiihdyttäviä tekoja nopeasti 
reagoiden. Asiakasdata ja -ymmärrys 
karttuu. Kasvua rakennetaan hallitusti.

3 - Kasvun luonti

● Markkinointiviestinnän 
strateginen suunnittelu

● Verkkopalveluiden 
suunnittelu ja toteutus

● Hakukoneoptimoitu 
sisällöntuotanto

● Luova kampanjasuunnittelu

● Markkinoinnin automaatioiden 
rakentaminen

4 - Kasvun kiihdyttäminen

● Brändin jalkautus

● Myyntimateriaalit

● Sisäinen ja ulkoinen viestintä

● Digimainonnan ylläpito ja optimointi

● Sosiaalisen median hyödyntäminen

● Sisältömarkkinointi

● Videot ja valokuvaukset

● Verkkopalveluiden ylläpito ja kehitys

● Datan keräys ja analysointi

● Markkinoinnin automaation ylläpito

● Konsultointi ja koulutus

2 - Kasvuvoima
● Brändistrategia

● Tuotteistus

● Pääviestit, konsepti  ja 
asiakaslupaukset

● Brändi-ilme

● Palvelumuotoilu

● Verkkopalveluiden 
kehitysroadmap





Tarjoamme pakettitarjouksena kahden 
asiakasreferenssivideon tuotantoa. 
Panostamme laatuun ja se näkyy 
asiakasreferenssivideoissa mm. 
kuvituskuvissa, jotka ovat isossa roolissa 
mielekiintoisissa videototeutuksissa.

Suunnitellaan yrityksen tarinaan kytkeytyvä 
ilmeen päivitys: logo ja/tai merkki eri 
variaatioineen, tarinaa tukeva kuvatyyli, 
typografia ja värimaailma. Visuaalisen ilmeen 
esimerkitys. Sisältää kevyen graafisen 
ohjeiston.

Tarjoamme helposti päivitettävää 
WordPress-pohjaista verkkosivustoa, joka 
koostuu ennalta määrätyistä 
sisältömoduleista, joiden avulla yrityksesi voi 
helposti räätälöidä eri sivuja tarpeensa 
mukaan.

SEO-analyysi, sisältö- linkki- ja tekninen 
auditointi kaikki samassa myyntiä lisäävässä 
paketissa! 

Kuukauden kestävä 
digimarkkinointi-kampanja kahdessa 
valitussa kanavassa. 



Tarjoamme pakettitarjouksena kahden 
asiakasreferenssivideon tuotantoa. Panostamme 
laatuun ja se näkyy asiakasreferenssivideoissa 
mm. kuvituskuvissa, jotka ovat isossa roolissa 
mielekiintoisissa videototeutuksissa.

Tuotettavat materiaalit
Sovitun tuotannon mukaiset videot jotka toimitetaan videotiedostona 
sovitussa tiedostomuodossa. Mahdolliset lyhyemmät sosiaalisen 
median leikkaukset erikseen.

Kustannuksiin sisältyy
Tuotannon suunnittelu, tuottajan työ, kuvauspäivät, referenssivideoon 
tarvittava kalusto (kamera, valot, äänitallennus). Materiaalin leikkaus, 
värimäärittely ja äänen jälkikäsittely.

Kustannuksiin ei sisälly
Mahdolliset esiintyjä ja lokaatiokustannukset. Mahdolliset 
musiikkilisenssit ja muut kolmansien osapuolien lisenssihankinnat 
(kuvat, fontit yms). Spiikeripalkkiot ja oikeudet.

    

Molempien videoiden toteutus 6kk 
aikana tilauksesta.

Työnäytteitä asiakasreferenssivideoista:
https://vimeo.com/showcase/5428168
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Suunnitellaan yrityksen tarinaan kytkeytyvä ilmeen 
päivitys: logo ja/tai merkki eri variaatioineen, tarinaa 
tukeva kuvatyyli (3 kuvaa), typografia ja värimaailma. 
Visuaalisen ilmeen esimerkitys käyntikorttina 
sisältäen painokelpoisen aineiston max. 3 henkilölle 
sekä ppt-pohjan (aloitus-, sisältö- ja lopetusdia). 

Sisältää kevyen graafisen ohjeiston, jossa 
määritellään ja ohjeistetaan logo eri variaatioineen, 
logon käyttö,  värit, typografia ja muut graafiset 
elementit / muotokieli. Ohjeiston kielenä suomi.
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Tarjoamme helposti päivitettävää WordPress-pohjaista 
verkkosivustoa, joka koostuu ennalta määrätyistä 
sisältömoduuleista, joiden avulla yrityksesi voi helposti 
räätälöidä eri sivuja tarpeensa mukaan. 

Verkkosivusto noudattaa modulaarista rakennetta ja eri 
moduuleilla voidaan luoda toisistaan eri näköisiä alasivuja, 
jotka palvelevat kulloisenkin sivun tavoitetta. 

Olemme määritelleet yleisimmät sisältömoduulit, jotta 
verkkosivuston haltuunotto olisi mahdollisimman helppoa 
ja suoraviivaista. Tähän pakettiin voit valita neljä erilaista 
modulia.

Sivuston rakenne ja moduulit ovat lähtökohtaisesti 
responsiivisia eli toimivat kaikilla yleisimmillä 
päätelaitteilla.
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Esimerkkejä moduuleista: 
teksti/sisältöalueen moduli, 
yksipalstainen sivupohja 
(taustakuvalla / ilman), kaksipalstainen 
sivupohja, henkilöstön esittelysivu, 
yhteydenottolomake ja somejakonapit.



Selvitämme SEO-analyysissä yrityksen tärkeimmät 
avainsanat (hakusanatutkimus) ja sivuston sekä 
kilpailijoiden sijoittumisen hakutuloksissa. 

Tarkastetaan sivuston nykyinen sisältö käyttäjien ja 
hakukoneiden käytettävyyden kannalta ja 
linkkiauditoinnissa tarkastetaan ja arvioidaan sivuston 
linkit.

Teknisessä auditoinnissa käydään läpi sivuston 
tekninen toteutus ja tarkastetaan, ettei mikään estä tai 
haittaa hakukoneiden tiedonhakua sivustolta. 
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Kuukauden kestävä digimarkkinointi-kampanja 
kahdessa valitussa kanavassa. Kanavat voivat olla 
esim. Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, SEM, 
natiivimainonta tai Google Display. 

Ohjeistamme tarvittavien markkinointi-tilien ja 
-kanavien perustamiseen ja oikeuksien antamisen 
sekä suunnittelemme kampanjan valittuihin kanaviin.

    

●

●

●

●



http://www.redland.fi
https://www.linkedin.com/company/redland-oy
https://www.facebook.com/redland.fi/
https://twitter.com/redland_fi?lang=fi
https://fi.pinterest.com/redland_fi/

