
Digi taal inen markkinoint i ,  verkkos ivut 
ja s isäl löntuotanto



Markkinoinnin ja myynnin kehittämissuunnitelma
digitaalisella ja käytännöllisellä otteella

Markkinoinnin suunnittelussa keskitytään 
asiakkaan tavoitteiden purkamiseen pieniin 
osiin. Tavoitteena on saada aikaan konkreettisia 
mittareita, joita aletaan seuraamaan 
järjestelmällisesti. 

Digitaalisessa maailmassa hyviä mittareita 
ovat erilaiset konversiot, kävijämäärät ja 
näyttömäärät. Markkinointitoimet tulee 
olla sidottuna myyntiin, eli vaikka digijälki 
pitkin kanavia saadaan avattua, riippuu 
lopullinen tavoitteen täyttyminen uusista 
asiakaskontakteista ja myynnistä.

Vasta tavoitteiden ja mittareiden määrittelyn 
jälkeen voidaan miettiä mihin kanaviin 
markkinointipanostukset kannattaa ohjata. 
Seuraavaksi mietitään oikeat kanavat ja 
suunnitellaan niihin osuva viesti unohtamatta 
prosesseja, joilla kaikki viestintä pidetään brändin 
mukaisena ja sovitun tyylisenä.

Kehittämissuunnitelma kannattaa tehdä ennen 
mitään markkinoinnin käytännön toimia.

Toteutus yhteistyössä ERL-markkinoinnin kanssa.



WordPress -verkkosivun toteutus

Verkkosivu on nykyaikana usein ensimmäinen 
kosketus yrityksesi toimintaan. Hyvän 
ensivaikutelman ja toimivan ostopolun lisäksi 
on oleellista, että sivu on hyvin löydettävissä 
hakukoneista ja jaettavissa sosiaalisen median 
kanaviin. Lisäksi huolehdimme sivuston 
toimivuudesta niin puhelimella kuin isoilla 
ruuduillakin.

Toteutamme verkkosivut tyypillisesti 
WordPress -pohjalle, joka on erinomainen 
alusta sivuston toimivuuden, käytettävyyden ja 
hakukonelöydettävyyden kannalta.

Verkkosivuprojektiin sisältyy:

• Suunnittelupalaveri
• Ulkoasun ja käyttöliittymän suunnittelu
• Sisällön tuottaminen/copywriting ja editointi 

(maksimissaan 10 sisältösivua)
• Tekninen toteutustyö ja julkaisu .fi-domainiin
• Google-seuranta (Google analytics-työkalut 

sivuille)
• Tarvittavat lomakkeet
• Blogi- tai uutiselementti
• Sosiaalisen median interagraatiot
• WordPress-käyttökoulutusta

Verkkosivun toteutus sisältää verkkosivuston 
ulkoasun ja käyttöliittymän suunnittelun, sekä 
näiden pohjalta tehtävän teknisen toteutustyön. 
Sivusto toteutetaan Wordpress-julkaisualustalle. 
Sivuston toteutus on responsiivinen, joten 
se skaalautuu käyttäjän näyttöpäätteen koon 
mukaan aina mobiilikokoon asti. Asiakas voi 
päivittää sivustoa verkkopohjaisesti.

Toteutus yhteistyössä ERL-markkinoinnin 
kanssa.



Lisämyyntiä sisältömarkkinoinnilla  
- miksi häiritsevästä mainonnasta ei enää pidetä?

Sisältömarkkinointi on osa markkinointistrategiaa, 
jonka tarkoituksena on tarjota brändin 
kohderyhmille kiinnostavaa, hyödyllistä 
tai viihdyttävää sisältöä – ja lopulta johtaa 
asiakasmäärien ja liiketoiminnan kasvattamiseen 
tai lyhyemmin:  
markkinointia, josta asiakkaat pitävät.

Lisämyyntiä sisältömarkkinoinnilla
-pakettiin sisältyy:

• Koulutus/workshop, jossa opetellaan 
sisältömarkkinoinnin perusteita ja käydään 
läpi sisältömarkkinoinnin keinoja ja hyötyjä, 
unohtamatta case-esimerkkejä. Kesto 1 päivä 
/ 8h, osallistujamäärä max 20 henkilöä. 
Räätälöitävissä asiakkaan lähtötason ja 
tarpeiden mukaan. Vaihtoehtoisesti päivä 
voidaan käyttää myös asiakkaan sisältöjen 
tuottamiseen.

• Sisältömarkkinoinnille ominaisten kanavien 
läpikäyminen ja analysointi asiakasyrityksen 
tarpeiden mukaan, ja sopivien kanavien 
käyttöönotto.

• Sisältömarkkinoinnin sisältöjen pohdinta ja 
luominen asiakkaan lähtökohtien ja tavoitteiden 
mukaisesti.

• Julkaisusuunnitelma ja aikataulutus.
• Esimerkkiartikkelien tuottaminen sopiviin 

kanaviin esimerkiksi verkkosivuilla, 
sosiaalisessa mediassa ja blogeissa.

• Toteutettujen sisältöjen maksullinen 
markkinointi sopivissa kanavissa. 
(markkinointimaksut eivät sisälly hintaan)

• Analyysi ja jatkotoimenpiteet.

Toteutus yhteistyössä ERL-markkinoinnin kanssa



Älä ole someton 
- sosiaalisen median koulutus & somestartti

Jos yrityksesi hakee jalansijaa digitaalisissa 
kanavissa ja sosiaalisessa mediassa, mutta ette 
vielä ole aloittaneet tai edistyneet pitkälle, tämä 
paketti soveltuu teille.

Älä ole someton-paketti sisältää yhden 
8h mittaisen koulutuspäivän sekä kaikki 
koulutusmateriaalit yrityksen käyttöön sekä 
sosiaalisen median starttaamisen tarvittavan 
suunnitelman ja käytännön avun ensimmäiselle 
kolmelle kuukaudelle. Koulutukset voidaan 
järjestää asiakkaan tiloissa tai yhdessä sovitussa 
paikassa Lahdessa. Koulutus voidaan räätälöidä 
asiakkaan lähtötason ja tavoitteiden mukaan. 
Koulutuksiin voi osallistua enintään 20 henkeä. 

Koulutuksen sisältö:

1. Sosiaalinen media Suomessa
2. Markkinointistrategiasta somestrategiaan

• Somestrategia
• Sisällön suunnittelu ja kanavien valinta

3. Somekanavat: kulttuuri, sisällöntuotanto ja
mainostaminen
• FB
• Instagram
• LinkedIN
• Twitter
• Muut kanavat

4. Käytännön työkaluja somemarkkinoijalle

Käytännön toimenpiteet:

• Tavoitteiden määritys
• Some-kalenteri
• Kanavien perustaminen
• Julkaisujen sisältö ja julkaisuaikataulut
• Sponsoroidun sisällön suunnitelma ja

painotukset
• Seuranta ja tulokset

Toteutus yhteistyössä ERL-markkinoinnin kanssa



Tapahtumamarkkinointi-paketti

Onko tapahtuma tulossa? Onko yrityksesi 
menossa messuille? Haluatko erottua joukosta 
ja tehdä lisäkauppaa? Tarjoamme avuksi 
Tapahtumamarkkinointi-paketin, johon sisältyy 
tapahtumatilan suunnittelu ja tapahtuman 
verkkosivun toteutus.

Tapahtuma-markkinointipaketti sopii 
erinomaisesti esimerkiksi:
• tuotelanseeraukseen
• uuden yrityksen lanseeraukseen messu- tms.

tapahtumassa
• myynnin buustaamiseen jo toimivalle

yritykselle

Toteutus yhteistyössä ERL-markkinoinnin ja Pro-
Companyn kanssa.

Pakettiin sisältyy:

Tapahtumatilan suunnittelu:

• tilan koko 0-30m2
• neuvottelu + suunnitelmien korjaukset
• pohjapiirustus, seinäprojektiot,

materiaaliselitys, 3D-kuvat tarjouspyyntöä
(tilan rakentaminen) varten

• asiakkaan tuotteiden mallinnus
massamallitasoisina (päämitat ja –muodot,
yksivärinen)

• tapahtumatilan ilmeen suunnittelu ja
integrointi tapahtumasivun ja yrityksen
visuaalisen ilmeen kanssa

• tilan rakenteiden toteutus ei sisälly hintaan

Tapahtuma-verkkosivu:

• WordPress-pohjainen verkkosivu, joka on
keskittynyt pieneen asiakokonaisuuteen

• Onepage-toteutus
• Suunnittelupalaveri
• Ulkoasun ja käyttöliittymän suunnittelu
• Sisällön tuottaminen/copywriting ja editointi

asiakkaan materiaalin perusteella
• Google-seuranta (Google analytics-työkalut

sivuille)
• Yhteydenottolomake, jota voi hyödyntää esim.

messuilla.
• Sosiaalisen median linkitys
• Tekninen toteutustyö ja julkaisu .fi-domainiin
• Tarvittaessa domainin varaus ja ylläpito



Sanavarma on lahtelainen digimarkkinointiin 
ja -viestintään erikoistunut toimisto, 
jossa pureudutaan asiakkaiden haasteisiin 
digitaalisella otteella. Ydinosaamistamme 
on sisältömarkkinointi ja sen toteutus 
verkkoalustoissa, varsinkin WordPressissä ja 
sosiaalisessa mediassa. 

Olemme toteuttaneet yli 150 WordPress- ja 
WooCommerce-projektia.

Sanavarma

c/o Dooroom Rautatienkatu 20, 15110 Lahti
044-5231358
info@sanavarma.fi
www.sanavarma.fi

Yhteyshenkilö:

Mikko Blomberg
044-5231358
mikko.blomberg@sanavarma.fi

Roolit projekteissa

Sanavarma, Mikko Blomberg
• Asiakasyhteydet ja projektin johtaminen
• Markkinoinnin suunnittelu
• Workshopit ja palaverit
• Sisältösuunnittelu ja sisältömarkkinointi
• Koulutus
• Sosiaalisen median markkinointi

ERL-markkinointi, Eero Leppänen
• Verkkosivujen kehitys ja tekninen toteutus
• Visuaalinen suunnittelu verkkosivulle ja

printtituotteisiin
• Taittotyö


