
RIITTÄVÄT POHJATIEDOT JA 
YHTEINEN TAVOITE
Yhteistyön aloitamme asiakastapaamisella tai yhteisellä työpajalla, jotta var-
mistetaan yhteinen ymmärrys projektin tavoitteista, sekä asioista, jotka voivat 
vaikuttaa halutun päämäärän saavuttamiseen. Tämän pohjalta tehtyjen mää-
rittelyjen avulla lähdemme edistämään projektia kohti asetettua päämäärää. 

YHDESSÄ TEKEMINEN
Tapamme toimia on yhdessä asiakkaan kanssa. Osallistamme, haastamme 
asiakkaan ajattelua liiketoiminnan näkökulmasta, fasilitoimme ja toimimme. 
Se, mikä erottaa meidät muista, on yhteinen matka: yhdessä kumppaniemme 
kanssa viemme suunnitelmat käytännön teoiksi.

KUMPPANUUS
Tarjoamme asiakkaillemme kattavaa kumppanuutta strategiasta konsepteihin 
ja taktiseen toteutukseen. Teemme työmme älyllä, taidolla ja lajia rakastaen – 
lähes 40 omistautuneen ammattilaisen ja yli 20 vuoden kokemuksen voimin.

SEURANTA JA MITTAAMINEN
Teemme asioista, joilla on merkitystä. Seuraamme ja analysoimme tuloksia, 
jotta voimme yhdessä kehittyä kohti parempaa yhteistyötä ja kumppanuutta.

NÄIN KEHITÄMME 
ASIAKKAAN 
LIIKETOIMINTAA



TARJOAMME PALVELUT

BRÄNDIUUDISTUS
Brändin rakentaminen on tärkeää aloittaa tutkimalla 
perusteellisesti yrityksen tai organisaation markkinoi-
ta, sen kohtaamia ongelmia ja avautuvia mahdolli-
suuksia. 

Kun ymmärrämme täysin brändin taustalla vaikuttavat 
asiat ja ympäristön, jossa se tällä hetkellä on, voimme 
alkaa määrittelemään sitä tarkemmin. Minkä puolesta 
se puhuu, mikä sen päätarkoitus oikeastaan onkaan ja 
millaisia arvoja sillä on? Ennen visuaalisen identitee-
tin ja viestien muotoilua on brändistä muodostettava 
sanallinen kuvaus. 

Luova suunnittelutyö alkaa tämän jälkeen. Edellisistä 
vaiheista saatu ja kiteytetty tieto ohjaavat oleellisesti 
suunnittelutyötä ja valintoja. 

Brändiuudistuksen tuloksena syntyy uusi visuaalinen 
ja viestinnällinen identiteetti, joka pitää sisällään mm. 
uuden tunnuksen, värien ja kuvien määrittelyt sekä 
kiteytetyn viestin ja bränditarinan.

VERKKOPALVELUN UUDISTUS
Teemme verkkosivuja ketterästi, mutta emme liuku-
hihnalta. Käynnistämme verkkopalvelun uudistuksen 
määrittely työpajalla, joka antaa meille suuntaviivat 
onnistuneeseen projektiin ja lopputulokseen. Verk-
kopalvelussa huomioimme niin kohderyhmät kuin 
verkkopalvelun käyttötarpeetkin. 

Graafinen suunnittelu toteutetaan asiakkaan graafisen 
ohjeistuksen pohjalta. 

Suunnittelemme helposti päivitettävissä olevan ja 
selkeän käyttöliittymän. Suunnittelutyö sisältää mää-
ritellyt responsiiviset sivupohjat, eli suunnittelussa 
huomioidaan mobiili- ja pöytäkonekäyttäjät. TUOTTEIDEN JA PALVELUJEN 

KAUPALLISTAMINEN
Autamme paketoimaan uudet ja nykyiset tuotteet/
palvelut helpommin myytäviksi konsepteiksi. Works-
hop-työskentelyssä pureudumme kaupallisesti merkit-
täviin strategisiin valintoihin sekä kiteytämme yrityk-
sen tuottaman arvolupauksen sanalliseen muotoon.



SOMESTRATEGIA -  
JA SUUNNITELMA
Sosiaalisessa mediassa tavoitat yleisösi 
kustannustehokkaasti ja rakennat brän-
diäsi heidän arjessaan. Opimme yhdessä 
tuntemaan kohderyhmäsi, mittaamaan 
ja hyödyntämään dataa alati kiinnos-
tavampaan sisältöön. Tavoitteellinen 
tekeminen lähtee aina strategiasta – 
määrittelemme, miksi viestiä valituissa 
sosiaalisen median kanavissa, ketä pu-
hutellaan, mitä halutaan viestiä ja mitä 
halutaan kuulla. 

Somesuunnitelma pitää sisällään ehdo-
tuksen valitun ajanjakson konkreettisis-
ta toimenpiteistä, millaisia postauksia 
tarvitaan ja millaisella budjetilla tavoi-
tetaan haluttu kohdeyleisö.

MYYNNIN 
TUKIMATERIAALIT

Autamme ideoimaan ja suunnittele-
maan tarvittavat myynnin tukimateri-
aalit. Visualisoimme ideat ja työstämme 
valmiit pohjat käyttöönne. Myynnin tu-
kimateriaalit voivat pitää sisällään esi-
merkiksi käyntikortit, lomakkeet, po-
werpoint-esityksen, flyerin tai esitteen.

Svinhufvudinkatu 23, 15110 Lahti
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Ilmeessä suunnitellaan ja toteutetaan kokonaisvaltaista 
sekä merkityksellistä markkinointiviestintää. Tiiviis-
sä yhteistyössä autamme asiakkaitamme saavutta-
maan markkinointiin, viestintään ja myyntiin liittyvät 
tavoitteensa. Tarjoamme asiakkaillemme kattavaa 
kumppanuutta strategiasta konsepteihin ja taktiseen 
toteutukseen. Teemme työmme älyllä, taidolla ja lajia 
rakastaen – lähes 40 omistautuneen ammattilaisen ja 
yli 20 vuoden kokemuksen voimin.


