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Sanavarma palveluksessanne

Kaikki palvelumme perustuvat asiakkaan tarpeista lähtevälle räätälöinnille. 
Kaikkiin ratkaisuihimme sisältyy huolellinen tutustuminen asiakasyrityksen 
toimintaan ja tavoittesiin, jonka jälkeen valitaan parhaiten asiakkaan tarpeita 
palvelevat ratkaisut.

Sanavarma on lahtelainen, digitaaliseen markkinointiin, WordPressiin ja 
sisältömarkkinointiin erikoistunut asiantuntijayritys. Olemme toteuttaneet 
vuodesta 2011 tähän päivään yli 200 WordPress  
-verkkosivusto- ja verkkokauppaprojektia. 

Palvelulupauksemme on toimia läpinäkyvästi ja reilusti, ilman kapulakieltä 
ja asiakkaan parhaaksi. 

Sanavarma maksaa veronsa Suomeen ja tekee kotimaista koodaustyötä. 
Olemme saaneet koodaustyöstämme huomionosoituksena  
Koodia Suomesta-sertifikaatin.



Paketti 1. WordPress-verkkosivu

Vankalle perustukselle on hyvä rakentaa
 
Toteutamme verkkosivuja ja digitaalisen markkinoinnin ratkaisuja kokonais- 
valtaisesti. Tämä tarkoittaa, että laadukkaan verkkosivun lisäksi pystymme autta-
maan myös asiakkaiden ohjaamiseksi sivuille haku-
koneoptimoinnin ja markkinointiratkaisujen avulla.

Meillä on yli 10 vuoden kokemus WordPress-verkko-
sivujen toteutuksesta. Toteutamme uniikit, nopeat 
ja näyttävät verkkosivut yrityksille ja yhdistyksille.

Verkkosivuprojektiin sisältyy:

• Työpaja tavoitteiden määritykselle ja sivuston 
toteutuksen pohjaksi

• Ulkoasun ja käyttöliittymän suunnittelu
• Sisällön muokkaaminen ja tuottaminen
• Koodaustyö
• Analytiikan asennus
• Tarvittavat lomakkeet 
• Konsultointi ja apu kävijäseurantaan
• Sivun optimointi ostopolkuja ajatellen

Sanavarman verkkosivu on kokonaisuus, jossa tekninen toteutus 
yhdistyy houkuttelevaan ulkoasuun, selkeään käyttöliittymään ja 
vahvaan viestiin. Vahvuutenamme ovat yksilöllisesti räätälöidyt 
WordPress-sivustot, joissa teknisinä arvoina painotamme 
löydettävyyttä, nopeutta sekä ulkoasun vaikuttavuutta.



Paketti 2. Google-markkinointi kuntoon

Projekti aloitetaan nykytilanteen kartoituksella, jossa tullaan väistämättä käytyä 
läpi myös verkkosivun nykytilanne ja sen toimivuus. Kartoituksen ja analyysin 
perusteella tehdään asiakkaalle räätälöity suunnitelma hakukonelöydettävyyden 
kehittämiseksi.

Projektille tulee varata aikaa yhteensä noin 3 kuukautta, ja se sitältää 
kartoitusworkshopin lisäksi kolme välipalaveria. Kaikki projektin aikana saatu data ja 
tieto luovutetaan asiakkaalle vapaasti käytettäväksi vastaisuudessa.

Pakettiin sisältyy:

• Nykytilanteen kartoitus workshop
• Hakukoneanalyysi
• Hakukoneoptimointia tarpeiden mukaan
• Google Ads-kampanjoiden perustaminen tai kehittäminen
• Google Ads-kouultusta asiakkaalle
• Selkeät raportit tuloksista ja kehityskohteista.

Google-markkinointi jakautuu karkeasti kahteen osaan: orgaaniseen 
hakukonelöydettävyyteen (SEO) sekä maksulliseen Google Ads-
markkinointiin (SEM). Google-markkinointi kuntoon on kattava paketti 
Google-näkyvyyden kehittämiseksi hakukoneoptimoinnin ja Google-
markkinoinnin avulla. 



Paketti 3. Lisämyyntiä sisältömarkkinoinnilla -koulutus

Tarjoamamme koulutuskokonaisuuden, joka on käytännönläheinen ja 
kokonaisvaltainen perehdytys sisältömarkkinoinnin maailmaan. Koulutuksessa 
hyödynnetään workshop-toimintatapaa, jossa tuotetaan yrityksellenne hyvää 
sisältöä ja etsitään sille oikeat jakelukanavat. 

Sisältömarkkinoinnin keinoin voidaan tuottaa sisältöä, josta yrityksenne hyötyy 
vielä vuosienkin päästä, mikäli sisältö sijoittuu hyvin hakukonetuloksissa

Koulutuksen sisältö:

• Koulutus/workshop, jossa opetellaan sisältömarkkinoinnin perusteita ja käydään 
läpi sisältömarkkinoinnin keinoja ja hyötyjä, unohtamatta case-esimerkkejä. 
Kesto 1 päivä / 8h, 

• Sisältömarkkinoinnille ominaisten kanavien läpikäyminen ja analysointi asia-
kasyrityksen 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. 
• Maksullisen markkinoinnin vaihtoehdot ja koulutus
• Sisältöjen hakukoneoptimointi
• Analyysi ja jatkotoimenpiteet.

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.



Sanavarma

Palveluksessanne

Palvelulupauksemme on toimia läpinäkyvästi ja reilusti, ilman kapula-
kieltä ja asiakkaan parhaaksi.

Tiimissämme on 4 henkilöä, joiden tehtävänä ja tahtona on tuottaa 
verkkosivuja ja markkinointia, joka täyttää niin asiakkaan kuin omat 
korkeat kriiteerimme hyvästä työstä.
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mikko.blomberg@sanavarma.fi
info@sanavarma.fi

Lahti 
Rautatienkatu 20
15150, Lahti


