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BluEagle Esittely

VISIO

• Suurin motivaatio on menestys ja sen 

saattaminen seuraavalle tasolle.

• Me olemme kansainvälisen liiketoiminnan 

kehittämis- ja markkinointitiimi, joka koostuu 

kansainvälisistä ammattilaisista. Autamme 

suomalaisia yrityksiä kasvattamaan myyntiä, 

avaamaan uusia markkinoita ja kehittämään 

digitaalista markkinointia.

• Pääarvomme on innovaatio.

KUINKA VOIMME AUTTAA SINUA?

• Liiketoiminnan kehittäminen.

• Tehdassuunnittelu.

• Wordpress -verkkosivujen suunnittelu.

• Verkkosivujen kääntäminen.

• Markkinointistrategia.

• Branding.

• Sosiaalinen media.

• SEO hakukoneoptimointi.

• Markkinoinnin automatisointi.

• Digitaalisen markkinoinnin konsultointi.
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Tarjous 

• Monilla yrityksillä ei ole riittävästi myyntiä. Minulla on hyvä 

strategia ja toimenpiteet, joilla rakentaa myyntivideo, jossa on 

digitaalinen myyntiputki, liidimagneetti ja online -maksutapa. 

Voit myydä tuotettasi verkossa 24/7 samalla, kun vietät 

laatuaikaa perheesi ja ystäviesi kanssa.

• 2 erilaista videoversiota, joilla on sama käsikirjoitus 2 eri kielellä
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Strategia 
(kehityssuunnitelma)

Tapaan asiakkaan ja kerään kaikki tarvittavat tiedot, jotta voin analysoida 

yrityksen tämän hetkisen tilanteen. Selvitän, millaisia tulevaisuuden visioita 

tulevalle vuodelle asiakkaalla on. Suunnittelen strategian asiakkaan 

valitseman tarjouspaketin perusteella.

Dokumentoidun suunnitelman luominen tuleville 12 kuukaudelle 

toimenpiteistä, jotka pitää tehdä valitsemasi tarjouksen perusteella. Selvät 

mittaustyökalut siitä, mistä tietää, että markkinointisuunnitelma on 

menossa oikeaan suuntaan. Oikean budjetin määrittäminen 1-

vuotissuunnitelmalle.

4



Tavoitteet: 

1. Lisätä yrityksen myyntiä ja tarjouspyyntöjä.

2. Vahvistaa tuotemerkkitietoisuutta.

3. Lisätä konversioprosenttia (tulosten määrä suhteessa 
kävijöihin) maksetulle markkinoinnille.

4. Lisätä orgaanista liikennettä verkkosivuille.

5. Lisätä sähköpostilistaa.

6. Verkkokaupan luominen ja digitaalinen 
palvelusuunnittelu liidien etsimiselle.

7. Tiedon kerääminen, jotta voi tehdä tietoon perustuvia 
päätöksiä.
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Videon tuottaminen 
(Myyntivideo)

• 2 eri versiota.

• Yksi käsikirjoitus puhuttuna ammattimaisella äänellä.

• Pisin video kolme minuuttia.

• 2 eri kieltä ammattimaisella äänellä.

• 3 videoversiota eri taustaväreillä sosiaalisen median markkinointia varten 
kuten Facebook, Instagram ja LinkedIn.

• Käytämme yrityksen omaa materiaalia, mutta muokkaamme sitä.

• Taustamusiikki.

• Tekstitys videoille.

• Videon lisääminen verkkosivuille.

• Myyntisuppilon luominen sisältäen liidimagneetit, kalenterivarausjärjestelmä 
ja tarjouspyyntölomake, jota voi käyttää sosiaalisen median markkinoinnissa
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BluEagle on Lahden Alueen Osuuskunta Startin jäsen.
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