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Digitaalisempi kuin mainostoimisto,
luovempi kuin digitoimisto,
konkreettisempi kuin bränditoimisto

Mitä teemme

Luomme datasta parempaa ymmärrystä ja menestystä asiakkaidemme liiketoiminnan kehittämiseksi. 

Digitaalisuus on ehdoton vahvuutemme ja pyrimmekin yhdistämään saatavilla olevan datan 

suunnittelun ja päätöksenteon tueksi ja luovuuden polttoaineeksi. Brändikehitys on lähinnä 

sydäntämme ja tämä työ halutaan aina viedä mahdollisimman pitkälle konkretiaan asti.

Olemme tamperelainen markkinointi- ja mainosalan asiantuntijaorganisaatio, jolla on omien

suunnittelu- ja tuotanto-osaajien lisäksi laaja verkosto alan eri ammattilaisia. Näin pystymme 

palvelemaan asiakkaitamme myynnin ja markkinoinnin kehittämisessä yhden luukun periaatteella.

Myynnin ja markkinoinnin kehittämissuunnitelma

Uskomme vahvasti yhdessä tekemisen voimaan ja prosessimme alkaakin yhteisellä

työpajalla, jossa käydään läpi:

● tavoitteet uudistukselle

● nykytila uudistuksen näkökulmasta

● materiaalituotannon tarpeet

● aikataulu

● käytettävissä olevat asiakkaan materiaalit ja data

Tämän jälkeen suunnittelemme ja tuotamme valitun osa-alueen mukaiset, priorisoidut

materiaalit, jotka käydään yhdessä läpi ja sovitaan mahdollisista muutoksista ja

viimeistellään materiaalit asiakkaan käyttöön. Lisäksi varmistamme materiaalien

jalkautuksen käytäntöön myynnin ja markkinoinnin edistämiseksi
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Brändi-identiteetin luominen tai uudistaminen

Brändi-identiteetin kirkastaminen tai aloittavan yrityksen brändin luominen voivat pitää sisällään 

mm. visuaalisen ilmeen suunnittelun, pääviestin suunnittelun ja tärkeimpien brändillisten 

materiaalin tuotannon, kuten esitteen, dokumenttipohjan, logon, kuvamaailman, typografian jne. 

suunnittelun kunkin asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Verkkosivujen luonti tai uudistus

Verkkosivustosuunnittelun yhteydessä toteutamme etusivun ja max 5 alasivun ilmeen, sekä etusivun 

pääviestin. Toteutamme sivuston WordPress julkaisualustalle, jonne asiakas voi tuottaa ja ylläpitää 

sisällöt itsenäisesti.

Digimarkkinoinnin kehittäminen / markkinointimateriaalien tuotanto

Suunnittelemme yhdessä asiakkaan kanssa liiketoimintaa tukevien digimarkkinointikanavien roolit ja 

julkaisuajankohdat, sekä pääsisällöt. Lisäksi tuotamme tärkeimmät materiaalit, joilla asiakas saa 

äänensä kuuluviin nykyaikaisin digimarkkinoinnin keinoin. Lisäksi suunnittelemme asiakkaalle 

maksetun mainonnan avainsanat ja opastamme asiakkaan tekemään ja mittaamaan digikanavien 

maksettua mainontaa.

Markkinointisuunnitelma yritykselle, tuotteelle tai palvelulle

Luomme keskipitkän tähtäimen kanavasuunnitelman ja tulevien markkinointitoimenpiteiden 

suunnitelman sekä tuotamme markkinoinnin tärkeimmät arjen materiaalit. Näitä voivat olla esim. 

mainospohjat digiin tai printtiin, esite/muut dokumenttipohjat, pääviesti tai vaikka rollup.

Myynti ja markkinointikampanja

Suunnittelemme asiakkaalle erottuvan kampanjan, joka yhdistää tarvittaessa niin digialustoja kuin 

perinteisiä printtimainoksia. Suunnittelemme kampanjan kärkiviestin ja tuotamme siitä iskevän ja 

erottuvan sanoman valittuun kohderyhmään.
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