
Pitkä kokemus yrityselämästä viestinnän ja 

markkinoinnin tehtävistä yhdistyy osaamiseksi, jonka

ansiosta voin aidosti auttaa yrityksiä.

-Minna-Maija Jokisalo, RiverComin perustaja  

 

 Kun brändisi on pysäyttävä, 

viestit osaamisesi & tarjoomasi 

selkeästi ja puhuttelevasti oikeissa

kanavissa, asiakkaat

löytävät luoksesi ja bisness virtaa.

 

 

 KOKEMUSTA JA NÄKEMYSTÄ

Brändi & visuaalinen identiteetti
Web-sivustot, sisällöt
Hakukonelöydettävyys
Some 
Valmennukset

 

RiverCom auttaa seuraavilla osa-alueilla:

1.

TULOKSIA JA SUJUVAA TOIMINTAA

VIRTAA BISNEKSEEN

R I V E R C O M  
M A R K K I N O I N T I V I E S T I N N Ä N  P A L V E L U

Minna-Mai ja Jokisalo   puh.  +358 40 143 131 1    minna-mai ja@r ivercom.f i

www.r ivercom.f i

PALVELUSETELIPAKETTI
MIKROYRITYKSILLE

Alihankkijat valitaan aina kunkin projektin ja asiakkaan tarpeiden mukaan. 

Graafinen suunnittelu: Zinaida Melnikova www.designlahti.fi/company/zinaida-melnikova/

Kuvankäsittely, logosuunnittelu: Nick Herts www.hertniks.com

 

 



Minna-Mai ja Jokisalo   puh.  +358 40 143 131 1    minna-mai ja@r ivercom.f i

www.r ivercom.f i

Miten erottua kilpailijoista? 

Miten löydetään yritykselle ”oma”, persoonallinen tapa puhua kohdeyleisölleen? 

Miten tullaan löydetyksi hakukoneissa ja somessa? 

Miten myydään ilman tyrkyttämistä? 

HAASTE

 

RIVER COM 
2500 € PALVELUSETELIPAKETTI:

BRÄNDI JA YDINVIESTIT

1

Palvelupaketti räätälöidään asiakasyrityksen tarpeiden mukaan. 

 

Oikeiden kohderyhmien tunnistus ja vastaaminen heidän tarpeisiinsa. 

Sisällön kehittäminen asiakaslähtöisesti - mihin ongelmiin asiakas hakee apua?

Persoonallisen brändin ja visuaalisen ilmeen kehitys. 

Ydinviestien terävöitys, asiakasetujen konkretisointi.

Tehdään kokonaan uudet sisällöt tai uudistetaan olemassa olevia, esim. web-sivustoa. 

RATKAISU

   

Aloitamme yhteisellä 2 h työpajalla, jossa tutustutaan asiakkaan toimialaan ja tuotteisiin tai

palveluihin. 

Desk-työskentelyssä RiverCom kartottaa kilpailukenttää, käytettyjä hakutermejä ja

kohderyhmiä sekä ideoi asiakasyrityksen brändikonseptia. 

Käydään ehdotukset läpi ja RiverCom jatkaa niiden työstämistä eteenpäin. 

Toisella kierroksella asiakas saa nähtäväkseen jo aika valmiit ehdotukset. 

Katselmoinnin ja keskustelun pohjalta RiverCom viimeistelee aineistot.  

PROSESSI

 

   

Logo ja brändiohjeistus, havainnekartta kuvamaailmasta. 

Ydinviestit ja asiakaslupaus kiteytettynä. 

Web-sivuston tärkeimmät sisällöt hakukoneystävällisesti aukikirjoitettuna sekä

kuvaehdotukset niihin. Yrityksen esittely & lyhyt tarina, lyhyt tuote-/palvelukuvaus sekä

asiakashyödyt.  

Suuntaviivat yrityksen markkinoinnille seuraavan 12 kuukauden ajalle.  

Ei sisällä valokuvaus- eikä kuvapankkikuluja. 

TULOKSET

 

 

 

   


