
Luova Arvotoimisto Trust
Lahden kaupungin 

myynnin ja markkinoinnin yrityspalveluseteli



Palveluvalikoima
Kehittämissuunnitelma + markkinointitoimenpide:
● Visuaalinen ilme
● Kuluttajatutkimus
● Myyntipresentaatio



Onnistumisen askeleet
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Kartoitus
Aloituspalaveri 2 h

(Trust + asiakas)

Luova työ
Sovitun palvelun 

työstäminen
(Trust)

Kiteytys
Lopputuote 
toimitetaan 
asiakkaalle

Toteutus
Kohti asetettuja 

tavoitteita uusilla 
työkaluilla
(asiakas)

Jokainen yhteistyömme alkaa saman pöydän ääreen kerääntymisellä. Kartoitamme tehokkaasti historian, 
nykytilan ja tulevaisuuden tavoitteet, jotta voimme vastata tarpeisiin parhaalla mahdollisella 
markkinointitoimenpiteellä.  Kehittämissuunnitelma luodaan tavoitekeskeisesti niin, että suosittelemme tiettyä 
palvelukokonaisuutta peilaten nykytilannetta tulevaisuudennäkymiin. 
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Visuaalinen ilme

Kaipaako visuaalinen ilme selkeytystä ja johdonmukaisuutta? Hyvin 
suunniteltu ilme on yrityksesi käyntikortti, joka näkyy kaikkialla - verkkosivuilla, 
sosiaalisessa mediassa, toimitiloissa, sähköposteissa. 

Tutustumme tarinaanne, toiveisiinne ja kohderyhmiinne sekä ennen kaikkea 
siihen, mitä haluaisitte heille sanoa. Määrittelemme tavoitteisiin sopivat 
visuaaliset elementit ja luomme ohjeiston niiden käyttöön. 

Kokonaisuus sisältää:
Määrittelemme typografian, värimaailman, graafiset elementit, kuvamaailman 
ja huollamme tarvittaessa logon. Kokonaisuus kerätään graafiseksi ohjeistoksi, 
joka ohjaa elementtien käyttöä.

Hinta 5 000 € alv. 0%
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Myyntipresentaatio

Toimiva ja huoliteltu myyntipresentaatio on myyjän paras työkalu, keskustelun 
selkäranka, joka erottaa kilpailijoista, jättää vahvan muistijäljen ja kertoo 
asiakkaalle selkeästi yhteistyökumppanuuden arvon.

Selkeä, tiivis ja visuaalisesti kaunis myyntipresentaatio personoitavilla 
elementeillä 

Kokonaisuus sisältää:
Hissipuhe, myyntisisällöt, taitto ja ohjeistus myyntitilanteissa tarvittavaan 
personointiin. Kerätään kokonaisuus helppokäyttöiseksi 
PowerPoint-presentaatioksi. 

Hinta 5 000 € alv. 0%
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Kuluttajatutkimus

Kiinnostuksen kartoitus, tuote-idean testaus, palveluvalikoiman muotoilu - tarvitseeko 
toimintasi suuntaviivojen vahvistusta? Kysytään kohderyhmältäsi! 

Kvantitatiivisessa (määrällisessä) tutkimuksessa voimme määritellä vastaajien 
demografian tarpeidesi perusteella: paikallisesti, valtakunnallisesti, kohderyhmäsi 
edustaman ikä- ja sukupuolijakauman mukaisesti.

Kokonaisuus sisältää:
Taustakartoitus, kysymysten muotoilu, kyselytutkimuksen toteutus sekä loppuraportti 
(pdf) ja sen läpikäynti päätelmineen. 
N = 300

Hinta 5 000 € alv. 0%



Me olemme Luova arvotoimisto Trust. 

Autamme sinua tekemään 
arvokkaampaa liiketoimintaa.
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Luodaan yhdessä arvoa

Luova arvotoimisto Trust on brändien kasvattamiseen erikoistunut strateginen 
markkinointitoimisto. 

Meidän työtämme on auttaa sinua tekemään arvokkaampaa liiketoimintaa – 
olipa arvo taloudellista, mielikuvallista tai vastuullisuutta eri muodoissaan. 
Autamme sinua näkemään tuotteesi tai palvelusi arvon asiakkaillesi ja 
kertomaan sen niin, että tuntuu (ja näkyy ja kuuluu).

Millaista arvoa haluaisitte saada aikaan – viivan alle, asiakkaillenne, 
maailmaan?



Arki sujuu saumattomasti
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Olemme viestinnän ja markkinoinnin jokapäiväinen kumppani niin pienissä kuin suurissakin asioissa. Kun pohjatyö on tehty, 
kuljemme kanssanne arjen apuna. Ammattilaisemme auttavat teitä pitämään punaisesta langasta kiinni, oli kyse mistä 
palvelusta tahansa:

Mediaviestintä
ja -seuranta

Brändi- ja 
strategiatyö

Digimarkkinointi, 
verkkosivustot

Design

Konsepti-
suunnittelu

Lanseeraus- ja 
markkinointi-

kampanjat

Videokuvaus, 
videotuotanto

Myynti- ja 
markkinointi-

materiaalit

Nimi-
suunnittelu

Bränditarinat

Liiketoiminta- 
strategioiden 

sparrausAsiakas- ja 
sisäinen 
viestintä

Pakkaussuunnittelu

Vastuullisuus
-viestintä

Asiakastutkimukset ja 
kohderyhmäanalyysit

Viestintä- ja 
markkinointi-

strategiat
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Trust lukuina

Toimisto 
parhaassa iässä

Tarpeeksi konkari ollakseen 
ohittanut taaperoiän 
horjahdukset vuosia sitten. 

Tarpeeksi nuori jaksaakseen 
edelleen ihmetellä, 
kyseenalaistaa ja nälkäisesti 
oppia uutta!

15 
brändin, konseptien, digin, 

viestinnän ja markkinoinnin 
ammattilaista

yhteensä yli 

190 
kokemusvuotta 

markkinoinnin parissa

1,2 M € 
liikevaihto vuonna 2020

Psst! Olemme



Luottamus syntyy ajan kanssa – 
se syntyy pidetyistä lupauksista, 

yhdessä saavutetuista tavoitteista, 
sitoutumisesta yhteiseen tekemiseen.



Maistiaisia 
töistämme



Markkinointikonsepti
Mielenterveydestä on totuttu puhumaan tietyllä tavalla, vakavasti, 
värittömästi ja rationaalisesti. Sopimusvuorella oli suuri ajatus ja 
missio: se halusi muuttaa  tapaa, jolla mielenterveydestä 
puhutaan. Yhdessä Trustin kanssa muodostettiin 
markkinointikonsepti Mielenterveyskuntoilijalle, joka on jotain 
muuta kuin konkreettisia tuotteita tai palveluita – se on mindset, 
ajattelutapa; lasit, joiden kautta mielenterveyttä katsotaan.

Workshopissa konseptille tarkennettiin kohderyhmät ja kiteytettiin 
niitä kuvastavat asiakaspersoonat. Kirjoitimme 
Mielenterveyskuntoilijan kiteyttävän tarinan sekä eri kohderyhmiä 
puhuttelevat pääviestit ja määritimme sopivan positiivisen ja 
helposti ymmärrettävän tavan puhua. Konseptin kruunasi 
visuaalinen kuvasto ja muu ilme. Kaikki konseptin osaset 
paketoitiin arkea helpottavaksi konseptiohjeistoksi. 
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SOPIMUSVUORI
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Tunnettuutta tuoreelle brändille

Kun omalla alallaan hyvin tunnettu Dekati halusi lanseerata 
tytärbrändin, Dekati Technologiesin, se kääntyi Trustin 
puoleen tunnettuuden kasvattamiseksi. 

Tehokkaalla digimarkkinoinnilla niin LinkedInissä kuin 
Googlessa Dekati Technologies on saavuttanut lyhyessä 
ajassa reippaasti laadukasta näkyvyyttä haluamissaan 
kohderyhmissä.

Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä asiakkaan 
kanssa viestinnän suunnittelusta sisältöjen 
luomiseen sekä digimarkkinoinnin tekniseen 
toteuttamiseen ja raportointiin sekä 
kehittämiseen.

DEKATI TECHNOLOGIES

Liikenteen kasvu 
LinkedInistä verkkosivulle

+3642 %
Klikkauksen 
keskihinta

3,39 € Tuloksen keskihinta

2,91 €



Ilmeen kirkastus 
& somesuunnitelma
Tampereella sijaitseva, pitkän historian ja syvään uurtuneet 
saunaperinteen juuret omaava Rauhaniemen Kansankylpylä tarvitsi 
päivitystä visuaaliseen ilmeeseen sekä selkeyttä somessa 
toimimiseen. 

Tarpeeseen vastattiin luomalla brändivärit, palveluikonit sekä 
kuvituksia sisältävä  graafinen ohjeisto elävöittämään pitkälti 
Rauhiksen oman tiimin voimin tehtävää printtimateriaalia, nettisivuja 
ja somesisältöjä. Lisäksi tehostettiin pääasiallisena 
markkinointikanavina toimivien somekanavien vaikuttavuutta luomalla 
erilaisia postausaiheita, joiden pohjalta postauksia  pystytään 
suunnittelemaan viikoiksi etukäteen. 
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RAUHANIEMEN KANSANKYLPYLÄ
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Kampanja- 
konsepti
Kun Järvikylän yrteistä ja salaateista 
tunnettu Famifarm päätti vaihtaa 
kaikki muoviruukkunsa 
kompostoituviin, Trust sai 
tehtäväkseen uuden ruukun 
lanseerauksen suunnittelun. 

Mä hajoon -teema vietiin niin 
tv-spottiin, myymälöihin kuin 
ulkomainontaankin. 

JÄRVIKYLÄ / FAMIFARM



Kokonaisvaltainen 
markkinointiyhteistyö
Neljän yhteisen vuoden aikana kumppanuutemme Maitomaan 
kanssa on syventynyt strategiselle tasolle. Olemme työstäneet 
osuuskunnalle brändi- ja somestrategiat sekä kirkastaneet 
työnantajamielikuvaa ja sisäistä viestintää. 

Nyt avaamme vientihanoja komeilla kaura- ja 
maitotuotepakkauksilla, joiden tiimoilta on toteutettu 
kuluttajatutkimus vahvistamaan pakkaukseen liittyviä päätöksiä. 
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OSUUSKUNTA MAITOMAA



Suomen myydyin uutuus
Kaura-siemenpyörykkä Boltsi nousi Suomalainen Menestysresepti 
-kisan voittoon Trustin tuella. Nimi, pakkaus ja markkinoinnin 
linja perustuvat strategiseen oivallukseen: tämä ei ole 
vegaanituote vaan koko kansan pyörykkä! 
Lanseerausta tuettiin mm. erinomaisesti toimineella mediatiedotuksella,
Trustin studiolla kuvatuilla ruokakuvilla sekä kaura-siemen-
pyörykkään hurahtaneiden lintujen someanimaatiolla.
 
Ja niinhän siinä kävi, että perheyritys Leivon Leipomon Boltsia 
myytiin vuonna 2019 enemmän kuin mitään muuta uutuuselintarviketta. 
Jotta suosio kestää, loimme yhdessä brändin kompassiksi ”Boltsin 
kymmenen käskyä” ja kartoitimme tulevaisuutta skenaariotyöllä. 
Yhteistyö Boltsin äärellä sujui niin hyvin, että yhteistyö on laajentunut 
myös Leivon Leipomon leipomotuotteisiin.

Boltsi





Kiitos!
Kysy rohkeasti lisää:

Eeva Niinimäki • 040 582 6298 • eeva.niinimaki@trust.fi

https://www.instagram.com/trust_luova_arvotoimisto/?hl=fi
https://www.facebook.com/trustluovaarvotoimisto
https://www.linkedin.com/company/trust-luova-arvotoimisto

