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Tarjo&avat toimenpiteet:
1. Markkinoin4strategia ja -suunnitelma
2. Älykäs digimyyn4
3. Verkkosivut



Asiakaskokemus jatkuu digissä
Valitse kokonaisvaltainen markkinointi- ja 
viestintäkumppani yrityksen kasvuun



MARKETING FLOW
Viestintä ja markkinointi

20+ vuo&a alalla | 250+ asiakasreferenssiä  
Ylläpidämme 50+ yrityksen some-kanavia

Referensseissä on myös useita kansainvälistä markkinoin;a ja 
myyn;ä tekeviä yrityksiä.

Marke;ng Flow on ELYn hyväksymistä markkinoinnin ja vies;nnän 
konsulteista suosituimpia Suomessa n. 400 tarjoajan joukosta. 



Näy2öjä löytyy
Yrityspalvelusetelin toimenpiteistä yrityksellenne vastaa Stanfordin ja Oxfordin 
huippuyliopistoissa opiskellut kauppatieteen tohtori Minttu Lampinen. 

”Kädet mullassa” saatu käytännön markkinoinnin ja myynnin kokemus yli 250 
asiakasyrityksen kanssa antaa laajaa näkemystä siitä, mitä suomalaisille yrityksille meillä 
ja maailmalla kuuluu. Tässä tekemisessä innovaatioiden ja digimarkkinoinnin johtamisen 
kova teoriapohja kohtaa jokapäiväisen liiketoiminnan.

Löydät satoja asiakassuositteluja LinkedIn-profiilistani. Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!
Puh. 040 585 7782
minttu.lampinen@marketingflow.fi

http://www.linkedin.com/in/minttulampinen
mailto:Minttu.lampinen@marketingflow.fi


Kehi2ämissuunnitelma
Kehi%ämissuunnitelman pohjana on konsul3n fasilitoima työpaja, johon yrityksen edustajat osallistuvat.  Se 
voidaan toteu%aa asiakkaan 3loissa tai online. Kehi%ämissuunnitelman avulla kartoitetaan yrityksen 
lähtö3lanne ja suunnitellaan palvelusetelin avulla toteute%avat toimenpiteet yrityksen resurssit ja tavoi%eet 
huomioiden.
Tavoi%eena on liiketoimintakonsep3n vies3nnällisten perusteiden selkey%äminen, brändielemen?en 
määri%ely ja näkyväksi tekeminen. Suunnitellaan myynnin ja markkinoinnin tehostamista, usein erityisestyi 
digitaalisissa kanavissa. Määritellään asiakassegmen3t ja heille soveltuvat markkinoin3kanavat. 

Esimerkkiohjelma työpajasta, joita on tehty aiemmin mm. Ladecin 3laamille startup-yrityksille:
• Digimarkkinoinnin mahdollisuudet. Markkinoin3strategia. Markkinoinnin tavoi%eet
• Markkinoin3 myynnin tukena. Kohderyhmien priorisoin3 markkinoinnissa. 
• Sisältöstrategia, hakukoneop3monnin perusasiat, makse%u mainonta. 
• Case-esimerkit. 
• Kilpailu3lanne
• Lyhyt koulutus valituista kanavista esim. Fb, Instagram, YouTube, uu3skirjeet.
• Kehi%ämistarpeet



Palvelu 1:
Markkinoin0strategia ja -suunnitelma

• Strategian auditointi
– Markkinoinnin strategiset 

painopisteet 
– Toimintaympäristö (mikro ja makro)
– Markkinoinnin rakenne ja 

järjestelmät
– Tekijät ja roolit: Henkilöstö, toimistot, 

yhteistyökumppanit

• Markkinointisuunnitelma 2022
– Kohderyhmät ja sidosryhmät
– Keinot ja kanavat
– Tekemisen prioriteetit

• Markkinointikalenteri 2022, sis. 
budjetti, toiminnot, aikataulut

• Somekalenteri 2022
• Markkinoinnin mittarit

– Tavoitteet ja niiden saavuttaminen 
– Strateginen, taktinen, toiminnallinen 

taso.

Hinta: 5000 € +alv

Käydään workshopeissa läpi ja saa>e tästä kirjallisen dokumen?n, mukana 
asiantun?jan suositukset ja yhdessä päätetyt tavoi>eet:



Palvelu 2:
Älykäs digimyyn0

• Digimarkkinoinnin ja digimyynnin 
prosessit. 

– NykyBlan auditoinB
– Työkalut
– Toimenpiteiden priorisoinB

• Uudet keinot liidien hankintaan
– Käydään läpi: NeCsivut, osoitelistat, 

LinkedIn, myynnin viesBt ja 
presentaaBot, neCsivun 
kävijäliikenteen analysoinB ja liideistä
kiinni saaminen jne. 

• Some-näkyvyyden kehi>äminen
• Maksullisen mainonnan nyky?la 

ja kehitystarpeet. 
• Mahdollisuudet markkinoinnin 

automaa?oon
• Uu?skirjeet asiakassuhteen 

ylläpitoon ja kehi>ämiseen
– Voimme oGaa käyGöönne

maksuGoman uuBskirjeohjelman

Hinta: 5000 € +alv

Käydään workshopeissa läpi ja saatte tästä kirjallisen dokumentin, mukana 
asiantuntijan suositukset ja yhdessä päätetyt tavoitteet:



Palvelu 3:
Verkkosivut

Verkkosivustoprojekti, sisältää:
• Sivuston rakenteen suunnittelu yhdessä 

asiakkaan kanssa
• Sisällön stilisoinnissa auttaminen
• Hakukoneoptimoinnin huomiointi
• Sivumallien haku ja ehdotuksia 

rakenteeksi ja visuaaliseksi ilmeeksi
• Asiakaspolku sivuilla
• Sivuston visuaalinen suunnittelu. Logo, 

kuvat ja värimaailma valmiina asiakkaalta

• Sivuston tekninen toteutus
– Laajuus max. 10 sivua, lisäsivut eri 

sopimuksella
– Yhteydeno%olomake
– Kieliversiot eri sopimuksella
– Verkkokaupan toteutus mahdollinen, 

mu%a eri sopimuksella
– Mahdollisuus integroida mm. maksutapa-

ja pos3tusopetaa%oreiden palvelut 
sivustolle. Autamme oikein lisäosien 
valinnassa.

Hinta: 5000 € +alv

Uusi verkkosivusto tai nykyisen muokkaaminen, esim. teeman ja 
sivurakenteen päivi>äminen. Alustana WordPress. Web-hos?ng -palvelut 
hankkii asiakas itse, voimme neuvoa ja au>aa niiden valinnassa. Projek?n 
kokonaistun?määrä 45 tun?a. Sisältöä voidaan räätälöidä toiveenne mukaan.



REFERENSSEJÄ
Loput yli 250 referenssiä sivuillamme www.marke?ngflow.fi

http://www.marketingflow.fi/


Taksi Tampere



Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 
Hämeen piiri 
– vaativaa viestintää yhteiskunnallisesti tärkeistä aiheista

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on Suomen kirkkaimpia brändejä.
Olemme toteuttaneet mm.:
•Markkinointisuunnitelma
•Viestintäsuunnitelma
•Kriisiviestintäsuunnitelma





Tampere Open tennisturnaus
– Tampereen urheilutapahtumaprofiili vahvaan nousuun meillä ja 
maailmalla tapahtuman ansiosta 

• Maailman vanhin tenniksen ATP Challenger 
turnaus

• 70 000 katsojaa viikon aikana, globaali 
näkyvyys, n. 300 000 eur budjeU, asiakas 
vuodesta 2009

• Toteutamme tapahtuman vies?nnän, 
mediasuhteet ja markkinoinnin joka vuosi



Ovumia
– Tampereelta Pohjoismaiden ja Bal;an suurimmaksi kasvanut

• Digitaaliseen markkinoin?in panostaminen 
systemaaUses? usean vuoden ajan, online-
asiakaspalvelu osaksi myyn?porWoliota.

• Facebook- ja AdWords-mainontaa 
kansallises? ja kansainvälises? sekä re-
marke?ng-kohdenne>ua mainontaa.

• Vaa?vaa vies?ntää tunnepitoisesta aiheesta
• Saavute>u Ovumian alueellinen 

markkinajohtajuus Pirkanmaalla, 
konseptoitu Suomessa usealle 
paikkakunnalle sekä mm. Viroon.



Laitex
– digitaalisen vies;nnän avulla myynnin tehostamista
• Asiakaskommunikaation vahvistaminen 

systemaattiseksi ja proaktiiviseksi.
• Digitaalisten myyntikanavien avaaminen 

kansainvälisen myynnin mahdollistamiseksi ja 
tehostamiseksi: uutiskirje + LinkedIn-yrityssivut 
ja -mainonta.

• Sähköposti-uutiskirje mahdollistaa 
kansainvälisen kontaktoinnin. Avaus- ja 
klikkitilastojen seuranta.

• Kokonaisuuden ymmärtäminen oli yrityksen 
johdolle tärkeää ja edesauttoi strategian 
suunnittelussa ja operationaalisten 
toimenpiteiden päättämisessä.



Lempäälän Kotokampus 
– Vanhustenhoidon edelläkävijä, kansallisesti palkittu viestintä

• Nimen muutos ja brändin täydellinen 
uudistuminen sote-alan murroksessa

• Uusi logo ja viestikärjet, nettisivut 
sekä teksti- ja visuaalisen sisällön 
tuotto.

• Sisältöstrategia, markkinoinnin ja 
viestinnän suunnittelu ja budjetointi, 
markkinointikalenteri.

• Natiiviartikkeleita ja mediatiedotteita
• Laajasti materiaalintuotantoa 

käyntikortista dokumenttipohjiin ja 
esitteisiin



Freetox.fi
– Räjähtävä kasvu superkilpaillussa hyvinvoin;markkinassa 
ak;ivisella ja aidos; omannäköisellä digivies;nnällä 

• 4000 FB-sivun seuraajaa, 36.000 FB-ryhmän seuraajaa, 10.000 IG-
seuraajaa. Makse>ua mainontaa ja Google Ads jatkuvas?, seuranta.

• Uu?skirjeet 1-3 kertaa viikossa Marke?ng Flowta
• Miljoonan liikevaihto verkkokaupalla ensimmäisenä vuotena



StepOneTech Oy / eFlexFuel
– Kohdennetulla markkinoinnilla perinteikkään alan myyn;in 
räjähtävä kasvu. Vastaamme 300.000 eur markkinoin;budje;sta.

• Kansainvälisen pk-yrityksen brändi, vies?ntä, 
some-kanavien kansainvälinen ylläpito, 
verkkokaupan asiakaspolun op?moin? sekä 
makse>u hakusanamainonta, joka on suuren 
käytetyn budjeUnsa vuoksi myös Googlen 
henkilökohtaisen palvelun VIP-listalla. Pääsemme 
siksi konsultoimaan suoraan Googlen 
ammaUlaisten kanssa.



AM-Koneistus Oy
– Brändi-ilme linjaan korkean profiilin osaamisen kanssa

Kun ihan hyvä 
ei riitä.

Kun ihan hyvä 
ei riitä.

Kun ihan hyvä 
ei riitä.



Asiakkaita Lahest
Tavarataksi Finland Oy
• Markkinointi- ja myyntimateriaalia
• Viestien terävöittäminen
• FB-, IG- ja Li-tilien aktivointi

BomBom Oy
• Markkinoinnin mittarit
• Brändielementtien läpikäynti
• Verkkokauppauudistuksen suunnittelu

Statzon Oy
• Markkinoinnin auditointi 
• Markkinointikanavat

KIDE Estetic Room Oy
• Uuden palvelun lanseeraus
• Markkinointisuunnitelma ja -kalenteri
• Some-kalenteri

TopLine Media Oy
• Verkkosivujen rakenne ja sisältö
• Ero%uminen kilpailusta, kilpailija-benchmark
• Google Ads

MarkInvest Oy
• Sisällöt ja kuvat ne?sivuille
• Asiakashankinnan kanavia
• Uu3skirjeet asiakkaille ja asiakashankintaan

Muksukas Oy
• Lasten verkkovaatekaupan lanseeraus
• Ne?sivujen rakenne
• Ansai%u ja oste%u some-näkyvyys



Jos käytössänne ei ole Yrityspalveluseteliä…


