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Idus Oy 

Idus on jo vuodesta 1995 alkaen tehnyt töitä suomalaisten yritysten markkinoinnin puoles-
ta. Toimimme  myös mm. ELY-keskusten ja paikallisten kehittämisyhtiöiden asiantuntijayri-
tyksenä. Lisäksi Idus Oy on ollut kehittämässä liikekumppanuuksia ja verkostoja kehitysmai-
den ja suomalaisten yritysten välille.

Mielestämme markkinointi kannattaa miettiä kerralla kuntoon. Yrityksen ja erehdyksen tie 
on kallista lystiä. Hyvä markkinointi koostuu monesta palikasta, kuten myynti, mainonta, 
hinnoittelu ja jakelukanavien valinta. Nämä palikat sovitellaan yhteen siten että yrityksesi 
erottuu edukseen ja on kilpailukykyinen omalla toimiallaan. 

Kuluttajia ja yritysasiakkaita tavoitellaan nykyään verkkomarkkinoinnin keinoin. Asiakkaat 
ovat tottuneet hakemaan tietoa ja tavaraa netistä. He vertailevat tietoja nopeasti ja tekevät 
valintansa tekstien ja sivujen ulkoasun perusteella. Sähköiset asiakaskirjeet, sosiaalinen me-
dia ja verkkokauppa ovat muita kustannustehokkaita markkinoinnin ja myynnin menetelmiä. 

Monesti vanhat konstit purevat edelleen. Kunnon esite, paikallislehti-ilmoittelu, messut ja 
muu myynninedistäminen sekä tietenkin henkilökohtainen myyntityö ovat vieläkin voimis-
saan. 

Valitsemme ja suunnittelemme sinun yrityksellesi sopivat markkinoinnin työkalut.

www.idus.fi

Myynnin ja markkinoinnin kehittämissuunnitelma koostuu kolmesta vaiheesta, joita ovat: 

1) Analyysi eli markkinoinnin ja myynnin nykytilan arviointi. Tässä yhteydessä keskustelem-
me yrityksen liikeideasta, tuotteista ja palveluista, kohderyhmistä, kilpailijoista, kilpailutilan-
teesta, markkinoinnin menetelmistä ja -budjetista. Tulevaisuuden suunnitelmat ja tavoitteet 
on tietenkin syytä pohtia ja puhua halki, jotta löydämme oikean ja yhteisen sävelen. 

2) Markkinointistrategia asettaa markkinoinnin ja myynnin kehittämisen painopisteet ja 
tavoitteet koskien esim. sähköistä markkinointia, markkinointiviestintää, medioita, myynnin 
kehittämistä, jälkimarkkinointia jne. 

3) Kehittämissuunnitelma on yhteenveto, budjetti ja aikataulu. Se ohjeistaa asiakasyritystä 
siihen, kuinka se pääsee markkinoinnille asetettuin tavoitteisiin taloudellisesti ja tehokkaasti. 
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1. Markkinoinnin työkalujen suunnittelun toimenpide 

Markkinoinnin työkalut on paketti, jolla sekä alkava että toimiva yritys voi hoitaa markki-
nointinsa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. 

Kehittämissuunnitelmassa käydään läpi niin yrityksen nykytila kuin tavoitteetkin. Toimialan 
ja asiakkaiden tunteminen on markkinoinnin kehittämisen alku ja juuri. Kilpailijoistakin on 
syytä vaihtaa mielipiteitä. Tällä tavalla haarukoimme monia vaihtoehtoisia mahdollisuuksia ja 
etenemissuuntia. 
Sitten päätämme markkinointimenetelmistä, jotka sopivat yrityksen liikeideaan, kohderyh-
mille, loppuasiakkaille, ko. toimialan yrityksille ja käytettävissä olevaan budjettiin. Käytännön 
toimenpiteinä kehitämme: 

a) Sähköistä markkinointia: 

• www-sivut -hakukoneoptimointi 
• sähköiset asiakaskirjeet -sosiaalisen median menetelmät 
• Googlen työkalut, kuten esim. Adworks ja Business 
• (optiona verkkokaupan suunnittelu, joka perustuu kaupan laajuuteen ja vaativuuteen) 

b) Markkinointiviestintää:

• esite 
• ilmoitukset 
• työvaatteet, autoteippaus yms.

2. Yritysilmeen kehittämisen toimenpide

Mitä näemme yrityksestäsi ensimmäisenä? Monesti se on liikemerkki, nettisivujen etusivu, 
auto tai kyltti kadun varressa; kenties näyteikkuna. Tämä ensikohtaaminen on ratkaiseva. 
Herättääkö se kiinnostuksen vai vaivuttaako katsojansa välinpitämättömyyteen?

Kiinnostava ja mieleenpainuva ilme koskee kaikkia yrityksiä toimialasta riippumatta. Se 
kertoo ulkopuolisille, että olet työstäsi ja firmastasi ylpeä, ja se sama innostus heijastuu 
kaikkeen tekemiseesi.

Yritysilmeen kehittämissuunnitelman tarkoituksena on antaa askelmerkit liikeideaan ja toimi-
alaan soveltuvan, erottuvan ja asiakkaita puhuttelevan visuaalisen yrityskuvan suunnittelulle.
 
Se sisältää yrityksen liiketoiminnan, kilpailijoiden, asiakasryhmien ja kilpailutilanteen määrit-
telyn ja kehittämisehdotukset. Sen jälkeen päätämme yrittäjän kanssa niistä toimenpiteistä 
ja elementeistä, jotka toimivat markkinoinnissa ja tuovat kauppaa.



3 i du s

Käytännön toimenpiteinä kehitämme:

a) Yrityskuvaa

• liikemerkki
• yritysilme, jota sovelletaan:
• peruslomakkeet (käyntikortti, säkköinen kirje/laskulomake)
• www-sivut (4 sivua)
• Googlen työkalut, kuten esim. Adworks ja Business

b) Markkinointiviestintää:

• tekstiaineistot ja kuvat markkinointia varten
• mainonta / media / sähköinen
• työvaatteet, autoteippaus yms.

3. Myynnin kehittämisen toimenpide

Myynnin kehittäminen tarkoittaa yrityksen myynnin keinojen tarkkaa miettimista ja jalkaut-
tamista kentälle. Kehittämissuunnitelmassa käydään läpi myynnin peruskysymyksiä. Tämä 
tarkoittaa asiakkaan tarpeiden tunnistamista ja oman tuotteen esittelyä asiakastarpeiden 
perusteella. 

Sitten käymme yrityksen kanssa kädestä pitäen läpi niitä keinoja joilla yrittäjä/myyjä osaa 
myydä oikeaa tuotetta todella potentiaalisille asiakkaille. Hän osaa lähestyy heitä kiinnosta-
valla tavalla ja tehdä pesäeron kilpailijoihin nähden juuri ko. asiakkaan eduksi.

Käytännön toimenpiteinä kehitämme:

a) Myynnin perusteet:

• asiakkaiden segmentointi 
• kohderyhmien määrittely
• jakelukanavat
• palvelun ja tuotteen asemointi kilpailukenttään
• asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen
• oman tuotteen ja palvelun etujen esittely

b) Myynnin työkalut:

• tuotteistaminen
• hinnoittelu
• alennukset ja kampanjat
• asiakkaan sitouttaminen ja jälkimarkkinointi
• lisäpalvelujen myynti
• kohdennettu henkilökohtainen myynti ja yhteydenotot
• puhelinmyynti
• markkinointiviestintä
• sähköinen markkinointi
• verkkokaupan mahdollisuudet
• brändi ja yrityskuva


