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I D U S  O Y

Idus Oy on jo yli 25-vuoden ajan tehnyt töitä paremman markki-
noinnin puolesta. Yhteistyökumppaneita on lähes kaikilta toimi-
aloilta ja koko maasta. Lisäksi Idus on ELY-keskusten asiantunti-
jayritys ja Lahden kaupungin yrityspalvelusetelin palveluntuottaja 
jo edellisellä kierroksella.

Hyvä markkinointi ei ole rakettitiedettä. Tärkeää on toimia omil-
la vahvuuksilla, tunnistaa asiakkaat ja löytää kustannustehokkaat 
menetelmät. Kun nämä saadaan kohdilleen, niin lopputulemana on 
yrityksen myynnin ja kilpailukyvyn kehittyminen sekä erottautumi-
nen kilpailijoista. 

Idus Oy:n osaamista on suunnittella sinun yrityksellesi sopivat 
markkinoinnin keinot ja kanavat. Tavoitteemme on, että asiakkaasi 
innostuvat ja kauppa käy.
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Myynnin ja markkinoinnin kehittämissuunnitelma koostuu 
kolmesta vaiheesta, jotka ovat:

1.  Yrityksen strategia ja nykytila-analyysi. Tässä yhteydessä kes-
kustelemme yrityksen liikeideasta, tuotteista ja palveluista, koh-
deryhmistä ja asiakkaiden tarpeista.

2.  Markkinoinnin nykytilan arvioinnissa mietimme, kuinka hyvin 
yritys on tavoittanut kohderyhmänsä ja markkinasegmenttinsä, 
analysoimme kilpailutilannetta ja kilpailijoiden vahvuuksia sekä 
listaamme markkinoinnin kehittämisehdotuksia.

3.  Markkinointistrategia sisältää konkreettisen kehittämissuun-
nitelman. Se on yhteenveto  niistä toimenpiteistä, joilla yritys 
pääsee myynnille asettamiinsa tavoitteisiin kustannustehokkaas-
ti ja nopeasti.



1. UUDISTUVA YRITYSILME

Markkinointiaineistot vanhenevat ajanoloon. Mukaan 
on kenties tullut uusia tuotteita tai oman yrityksen ilme 
saattaa vaikuttaa aikansa eläneeltä kilpailijoihin verrat-
tuna. “Nyt on muutoksen aika.” 

UUDISTAMME

• www-sivut kuvineen ja teksteineen (n. 10 sivua)
• lisäämme sosiaalisen median työkalut tarpeen 
• mukaan
• otamme käyttöön Googlen alustat, kuten Adworks, 

Business jne. 
• suunnittelemme lehtimainokset
• teemme hakukoneoptimoinnin
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2. ALKAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISETTI

SUUNNITTELEMME ALKAVAN YRITYKSEN 
ALOITUSPAKETIN. 

Pääset asiaan kertaheitolla:
• logo, käyntikortit ja lomakkeet
• www-sivut kuvineen ja teksteineen (n. 6 sivua)
• lisäämme sosiaalisen median työkalut tarpeen 

mukaan
• otamme käyttöön Googlen alustat, kuten Adworks, 

Business jne. 
• suunnittelemme lehtimainokset
• teemme hakukoneoptimoinnin

3. MYYNTI KUNTOON

LAITAMME MYYNTITYÖN JÄRJESTYKSEEN SITEN, ETTÄ SE 
SAA TAVOITTEELLISEN JA TULOKSELLISEN SUUNNAN:

a) Kohderyhmät
• asiakassegmentit
• kohderyhmät
• jakelukanavat
• kilpailutilanne
• asiakkaiden tarpeet
• omat vahvuudet

b) Markkinointi
• tuotteistaminen
• hinnoittelu
• alennukset ja kampanjat
• sitouttaminen ja jälkimarkkinointi
• lisäpalvelujen myynti
• kohdennettu myynti ja yhteydenotot
• puhelinmyynti
• markkinointiviestintä
• sähköinen markkinointi


