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DIGISTRATEGIA

 Onko some-kanavissasi hiljaista  
kuin huopatossutehtaalla? 

 Eivätkö Facebook-kampanjasi  
osu oikeaan kohderyhmään? 

 Onko yrityksesi markkinointiviestintä  
lippujen ja lappujen varassa? 

Digistrategian kirkastaminen ja  
digitaalisten markkinointitoimenpiteiden 
kehittäminen auttavat yritystäsi  
eteenpäin brändin vahvistamisessa  
ja asiakashankinnassa.



DIGISTRATEGIA SÄIHKYVÄN KIRKKAAKSI

Yrityksen verkkonäkyvyys on nykypäivänä yhtä kuin yrityksen tunnettuus.  
Jos yritystäsi ei löydy suosituimmista some-kanavista tai jos asiakkaiden netin kautta  

jättämiin kommentteihin ei vastata säännöllisesti, syntyy yrityksestäsi välinpitämätön mielikuva.

Autamme asiakkaitamme tehostamaan digitaalista viestintäänsä kunnon kanava-analyysillä,  
asiakkaiden tyypittelyllä ja some-sisältösuunnitelman luomisella:

 
kanavat auki

• Analysoimme asiakkaan tämän hetken some-
kanavat tai teemme ehdotukset siitä, missä 
kanavissa ainakin kannattaisi olla.

• Teemme yritykselle strategiaa tukevan some-
sisältösuunnitelman, joka auttaa vaikuttavien 
some-kampanjoiden ideoinnissa.

1 3 markkinointiviestintä   
menestystekijäksi

• Teemme ehdotuksia yrityksen digitaalisten 
markkinointitoimenpiteiden kehittämiseksi.

• Hyödynnämme eri julkaisukanavien 
erityispiirteitä markkinointiviestinnän 
kehittämisessä.

• Autamme luomaan sopivat mittarit 
markkinointiviestinnän vaikuttavuuden 
arviointiin.

2  
kohderyhmät kuntoon

• Markkinointia tehdään asiakkaille, ei yritykselle 
itselleen. Siksi on tärkeää määritellä, keitä 
markkinoinnilla halutaan houkutella asiakkaiksi.

• Kohderyhmien tuntemus auttaa luomaan 
digistrategian, jolla myös nykyiset asiakkaat 
sitoutetaan paremmin yrityksesi palveluihin.

• Avainkohderyhmien määrittelyn jälkeen 
valitsemme sopivat kanavat, viestit ja tyylit 
asiakkaiden tavoittamiseksi.



DIGISTRATEGIAN KULKU

etukäteismateriaali
Aloitamme digistrategian kirkastamisen 

tutustumalla asiakkaan toimittamaan 
infopakettiin, joka sisältää tiedot yrityksen 

tärkeimmistä tuotteista ja palveluista, 
yrityksen omat tavoitteet näiden 

tuotteiden ja palveluiden hyödyntämiseen 
sekä yrityksen arvot ja strategian.

aloituspalaveri
Etukäteismateriaaleihin tutustuttuamme 
pidämme muutaman tunnin mittaisen 
aloituspalaverin, jossa määrittelemme 

yhdessä asiakkaan kanssa keskeisimmät  
havainnot kootun materiaalin pohjalta. 

suuntaviivat
Luomme suuntaviivat tuleville 

markkinointitoimenpiteille,  
jotka vahvistavat yrityksen digitaalista 

markkinointia ja some-näkyvyyttä.
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KILPAILIJA-ANALYYSI

 Mitkä ovat yrityksesi vahvuudet? 

 Mitä teet paremmin kuin kilpailijat,  
entä heikommin? 

 Mitkä ovat salaiset aseesi ja erottuvuus- 
tekijäsi, joita et ole ehkä itse osannut  
hyödyntää? 

Kilpailija-analyysi auttaa positioimaan  
yrityksesi markkinoiden, kilpailijoiden  
ja asiakkaiden näkökulmasta.



KILPAILIJA-ANALYYSIN KULMAKIVET

Ampersandissa jokainen asiakassuhde aloitetaan asiakasyrityksen  
toimialan ja suurimpien kilpailijoiden analysoinnilla. Näin varmistamme,  

että suunnittelemamme markkinointitoimenpiteet tukevat  
yrityksen strategiaa ja kasvutavoitteita.

Toteutamme asiakkaillemme kattavat kilpailija-analyysit kolmella eri painotuksella:

liiketoiminnan  
kehittämisen näkökulma

• Perusteellinen kilpailija-analyysi asiakkaan  
toimialasta ja suurimmista kilpailijoista.

• Yrityksen omien tuotteiden ja palveluiden  
analysointi verrattuna kilpailijoihin.

• Menestystekijöiden kirkastaminen.

1 3 kilpailutekijöiden  
näkökulma

• Yrityksen erottuvuustekijöiden  
ja kilpailuetujen määrittely ja analyysi.

• Kehitysehdotukset erottuvuuden  
parantamiseen kilpailijoihin verrattuna.

2 julkaisukanavien  
näkökulma

• Yrityksen käyttämien julkaisukanavien  
arviointi markkinoinnin ja asiakasviestinnän  
näkökulmasta.

• Eri kanavien sisältöesimerkkien analyysi  
ja kehitysehdotukset (aihe, kuva, teksti,  
avainsanat jne).



KILPAILIJA-ANALYYSIN KULKU

etukäteismateriaali
Aloitamme kilpailija-analyysin tutustumalla 

asiakkaan toimittamaan infopakettiin,  
joka sisältää tiedot yrityksen tärkeimmistä 

tuotteista ja palveluista, yrityksen omat  
tavoitteet näiden tuotteiden ja palveluiden 

hyödyntämiseen sekä yrityksen arvot  
ja strategian.

aloituspalaveri
Etukäteismateriaaleihin tutustuttuamme 

pidämme muutaman tunnin mittaisen 
aloituspalaverin, jossa määrittelemme yhdessä 

asiakkaan kanssa keskeisimmät  
havainnot kootun materiaalin pohjalta. 

suuntaviivat
Luomme suuntaviivat tuleville 

markkinointitoimenpiteille,  
jotka vahvistavat yrityksen brändiä  

kilpailijoihin nähden.
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VERKKOPALVELUN KEHITTÄMINEN

 Käykö yrityksesi verkkosivuilla  
tai verkkokaupassa kukaan?

 Ohjautuvatko kävijät sivuille yrityksesi  
palvelu- ja tuotevalikoiman kannalta  
tärkeimmillä hakusanoilla?

 Poistuvatko kävijät nopeasti, vai löytyykö  
sivuilta riittävästi kiinnostavia ja asiakasta  
palvelevia tietoja tai tuotteita?

Verkkosivuston ja/tai verkkokaupan 
kehittäminen parantaa sivuston 
käytettävyyttä ja löydettävyyttä  
sekä terävöittää sivujen sisällöt  
asiakasta parhaiten hyödyttäviksi.



VAKUUTTAVAT VERKKOSIVUT TAI VERKKOKAUPPA

Hyvät sivut kiteyttävät yrityksesi tuote- ja palveluvalikoiman sekä niiden asiakashyödyt.  
Sivuilla vierailu on helppoa ja nopeaa, sillä tarvittavat tiedot ja tuotteet  

ovat selkeästi asiakkaan löydettävissä. Jos näin ei ole, viilaillaan yhdessä  
yrityksesi kotisivut tai verkkokauppa täyteen iskuun!

Kehitämme asiakkaidemme verkkopalveluita sekä teknisestä että sisällöllisestä näkökulmasta:

analytiikka ja koodi avuksi
• Hyödynnämme web-analytiikkaa ja SEO-

työkaluja sivuston sisältöjen ja rakenteen 
kehittämisessä.

• Tarkoilla ja kohdennetuilla avainsanolla myös 
sivuston löydettävyys paranee.

• Suunnittelemme sivuston nopeaksi, 
käyttäjäystävälliseksi, metatiedoiltaan tarkaksi 
ja uusimpia tunnettuja tekniikoita sekä sääntöjä 
hyödyntäväksi.

1 3 palvelut ja  
tuotteet paketeiksi

• Autamme yrityksen palveluiden ja tuotteiden 
konseptoinnissa. Selkeitä kokonaisuuksia on 
helpompi hinnoitella ja myydä asiakkaille, 
ja niiden ympärille voi rakentaa vaikuttavia 
markkinointikampanjoita.

• Verkkopalvelun digistrategia auttaa 
markkinoimaan palveluita ja tuotteita verkossa 
oikeille kohderyhmille oikeaan aikaan.

2  
sisällöt sujuviksi

• Karsimme sivujen turhan kapulakielen 
ja teemme ehdotukset sivuston sisällön 
selkokielisyyden ja informatiivisuuden 
parantamiseksi.

• Ideoimme kiinnostavia ja hyödyllisiä sisältöjä 
hakukonenäkyvyyden näkökulmasta.



VERKKOPALVELUN KEHITTÄMISEN KULKU

etukäteismateriaali
Aloitamme verkkosivuston ja/tai 

verkkokaupan kehittämisen tutustumalla 
asiakkaan toimittamaan infopakettiin, 

joka sisältää tiedot yrityksen tärkeimmistä 
tuotteista ja palveluista, yrityksen 
omat tavoitteet näiden tuotteiden 

ja palveluiden hyödyntämiseen sekä 
yrityksen arvot ja strategian.

aloituspalaveri
Etukäteismateriaaleihin tutustuttuamme 
pidämme muutaman tunnin mittaisen 
aloituspalaverin, jossa määrittelemme 

yhdessä asiakkaan kanssa keskeisimmät  
havainnot kootun materiaalin pohjalta. 

suuntaviivat
Luomme suuntaviivat tuleville 

markkinointitoimenpiteille,  
jotka parantavat yrityksen 

verkkopalvelun käytettävyyttä  
ja löydettävyyttä.
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VISUAALISEN IDENTITEETIN KIRKASTAMINEN

 Millaisen viestin yrityksesi  
visuaalinen ilme välittää?

 Onko se rohkea, moderni, luotettava 
ja inspiroiva, vai tylsä, vanhanaikainen, 
epämääräinen ja tasapaksu?

 Onko ilmeesi luottamusta herättävä  
ja yhtä laadukas kuin palvelusi tai tuotteesi?

Teemme yrityksesi visuaaliselle  
ilmeelle pienen kasvojenkohotuksen,  
joka paitsi piristää yleisilmettä,  
myös tukee yrityksesi brändiä.



VAHVA VISUAALINEN IDENTITEETTI

Tukeeko ilme parhaalla mahdollisella tavalla niitä visioita, mitä liiketoiminnallasi on?  
Joskus yrityksen tavoitteet muuttuvat sen brändi-ilmettä nopeammin,  

jolloin on aika tehdä pieni freesaus yrityksen visuaaliselle ilmeelle.  
Usein ei tarvita suurta brändiuudistusta, vaan pienetkin muutokset riittävät. 

Autamme kirkastamaan yrityksesi visuaalisen identiteetin kolmessa vaiheessa::

visuaalinen identiteetti 
asiakkaan näkökulmasta

• Analysoimme yrityksen visuaalisen 
ilmeen toimivuutta asiakasnäkökulmasta 
ja pohdimme, millaisen mielikuvan 
visuaalinen ilme välittää asiakkaalle.

• Arvioimme yrityksen nykyiset 
verkkosivut ja markkinointimateriaalit 
sekä niiden kaupallisuuden.

1 3 brändi-ilmeen  
työpaja

• Käymme yrityksen brändi-ilmettä läpi noin 
puoli päivää kestävässä brändityöpajassa 
yhdessä asiakkaan kanssa.

• Arvioimme visuaalisen ilmeen 
toimivuutta ja kehitysehdotuksia 
markkinointiviestinnän näkökulmasta.

2 visuaalinen identiteetti 
kilpailijoiden näkökulmasta

• Vertaamme yrityksen visuaalista 
identiteettiä kilpailijoihin ja analysoimme sen 
erottuvuustekijöitä.

• Arvioimme yrityksen visuaalisen ilmeen 
tuoreutta ja houkuttelevuutta kilpailutekijänä.

• Annamme kehitysehdotuksia visuaalisen 
ilmeen terävöittämiseen ja nykyaikaistamiseen 
yrityksen strategiaa tukevaksi.



VISUAALISEN IDENTITEETIN KIRKASTAMISEN KULKU

etukäteismateriaali
Aloitamme visuaalisen identiteetin 

kirkastamisen tutustumalla asiakkaan 
toimittamaan infopakettiin, joka sisältää 
tiedot yrityksen tärkeimmistä tuotteista 
ja palveluista, yrityksen omat tavoitteet 

näiden tuotteiden ja palveluiden 
hyödyntämiseen sekä yrityksen arvot  

ja strategian.

aloituspalaveri
Etukäteismateriaaleihin tutustuttuamme 
pidämme muutaman tunnin mittaisen 
aloituspalaverin, jossa määrittelemme 

yhdessä asiakkaan kanssa keskeisimmät  
havainnot kootun materiaalin pohjalta. 

suuntaviivat
Luomme suuntaviivat tuleville 

markkinointitoimenpiteille,  
jotka terävöittävät yrityksen 

visuaalisen ilmeen sen brändin 
mukaiseksi.
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