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Palvelut
Aikadesign on sähköisen viestinnän ja web-palvelujen asiantuntijayritys
Lahdesta osana Avenla Groupia. Kokemusta myynnin ja markkinoinnin
kehittämisestä jo 15 vuoden ajan.

Myynnin ja markkinoinnin
kehittämissuunnitelma
Asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen on avainasemassa onnistumiseen. Aloitamme
myynnin- ja markkinoinnin kehityssuunnitelman kuuntelemalla asiakasta ja tutustumalla
heidän visioon. Omasta kokemuksestamme käsin pyrimme tarjoamaan sopivia kehitystoimia
ja tunnistamaan asiakkaan vahvuudet.
Jokaisen kehitystoimen edessä pohdimme mitä asiakas tästä hyötyy ja mitkä ovat tavoitteet
toimenpiteelle. Pyrimme hahmottamaan asiakkaan kilpailutilanteen ja kuinka käytettävissä
olevalla budjetilla saisi mahdollisimman paljon hyötyä liiketoimintaan.
Etunamme ovat laaja kokemus eri toimialoilta ja kokemukset kuinka eri tyyppiset
ponnistelut ovat toimineet.
Aloitus toteutetaan tapaamisella tai vaihtoehtoisesti videopalaverina, jossa
kerätään pohjatiedot, päätetään kehittämiskohde, toteutettavat toimenpiteet ja
toteutussuunnitelma.
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Brändi-identiteetti
Suunnittelemme yritykselle, tuotteelle tai palvelulle ilmeen joka tukee asiakkaan
liiketoimintaa. Pyrimme ymmärtämään asiakkaan vision ja markkinasegmentin ja luomaan
siltä pohjalta edustavia tuotoksia.
Tunnistamme Brändi-identiteettiin kuuluvien elementtien käytettävyyden sekä rajoitukset
eri medioissa ja huomioimme nämä suunnittelussa.
Palvelupaketti sopii sekä uusien brändien luontiin, että nykyisten uudistamiseen.

Kokonaisuus voi sisältää seuraavia toimia:
•

Palaveri brändi-identiteetin uudistamisen perustaksi

•

Logon suunnittelu

•

Visuaalisen ilmeen ja yhtenäisen graafisen tyylin suunnittelu

•

Typografian suunnittelu, fonttimääritykset

•

Värimaailman suunnittelu, värimääritykset

•

Graafisten elementtien suunnittelu

•

Logo-merkin ja uuden tyylin sijoitus ja asemointi eri välineissä

•

Graafisen ohjeistuksen suunnittelu ja toteutus

•

Mallit identiteetin käytöstä valituissa sovelluksissa (esim. verkkosivut, esite,
kirjekuoret, PowerPoint-esitys, käyntikortti)
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Verkkosivujen toteuttaminen
Luomme yrityksellesi nykyaikaiset, tyylikkäät, erottuvat ja asiakkaitasi palvelevat
verkkosivut jotka vauhdittavat liiketoimintaasi! Toteutamme verkkosivut laadukkaasti ja
tarjoamme kattavan palvelun. Käytämme verkkosivualustoina WordPressiä ja Concrete5:sta.
Sivustot toteutetaan asiakkaan toimittamista teksti- ja kuvasisällöistä. Kuvitusta voimme
täydentää kuvapankeista ostettavilla kuvilla.
Palvelupaketti soveltuu uusien verkkosivujen luomiseen sekä olemassa olevien
kehittämiseen.

•

Palaveri sivustototeutuksen tai -uudistuksen perustaksi

•

Toteutuksen/uudistuksen tavoitteiden määrittely ja rakenteen suunnittelu

•

Graafinen suunnittelu

•

Tekninen toteutus responsiivisuus huomioiden

•

Fonttien, värien ja kuvituksen tyylittely

•

Sisältää sisällönsyöttöä 5-10 sivua, asiakkaan toimittamasta teksti- ja kuvasisällöstä

•

Käyttökoulutus
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Verkkokaupan toteuttaminen
Luomme yrityksellesi nykyaikaisen verkkokaupan WooCommerce –alustalle.
WooCommerce on maailman käytetyin avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alusta, joka
perustuu WordPress-julkaisujärjestelmään. Kaupan hallinta on helposti omaksuttavaa ja
järjestelmässä on monipuoliset laajentumisen mahdollisuudet.
Palvelupaketti soveltuu uusien verkkokauppojen luomiseen.

•

Palaveri verkkokaupan perustamisesta

•

Verkkokaupan tavoitteiden määrittely

•

Graafinen suunnittelu monipuolisen Flatsome-teeman avulla

•

Tekninen toteutus responsiivisuus huomioiden

•

Tuoteryhmien ja mallituotteiden luonti

•

Verkkokaupan asetusten määritys

•

Maksutapa- ja toimitustapojen asennus

•

Käyttökoulutus

•

Verkkokaupan julkaisu palvelimelle
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Hakukoneoptimoinnin
kehittäminen
Verkkosivujesi sekä verkkokauppasi näkyvyys verkossa on hyvin merkityksellistä. Hyvällä
näkyvyydellä saadaan arvokkaita kävijöitä sivustollesi. Verkossa liiketoiminnalla on
lainalaisuudet, jotka perustuvat siihen, että vain pieni osa kävijöistä tekee toivotun
toimenpiteen. Tyypillisesti noin 1 % kävijöistä toimii näin. Hakukoneoptimointi on myös
usein apu maksullisen Google Ads –mainonnan tehostamiseen parantaen mainosten
laatupisteitä, jonka avulla säästät kustannuksia.
Hakukoneoptimointi koskee kolmea pääaluetta, jotka ovat tekninen optimointi, sisällön
optimointi sekä saapuvan linkkiverkoston rakentaminen.
Projektin alussa selvitämme toimialaasi parhaiten sopivat avainsanat mm. hakutrendeihin
perustuen. Koostamme avainsanat- ja synonyymilistat jatkotyön pohjaksi.
Skannaamme sivustosi näkyvyyden SEO-työkalulla, joka myös näyttää tilanteen
kehittymisen. Saat selkeät PDF –raportit tuloksista.

•

Tavoitteiden määritys

•

Avainsanojen selvitys ja valinta

•

Hakukoneoptimointia näkyvyyden parantamiseksi

•

Tulosten analysointi ja raportointi

•

Jatkotoimenpiteiden päätös

•

3 kk, 2 htp/kk. Raportointi 2 viikon välein
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Digimainonta Google Ads &
Facebook & Instagram
AdWords-, Facebook- ja Instagram -mainonnalla saat nopeasti lisättyä verkkosivustosi
tai verkkokauppasi kävijämääriä ja siten kasvatettua yrityksesi myyntiä. Kohdentamalla
mainonta tarkasti halutulle kohderyhmälle saadaan mainosbudjetille mahdollisimman hyvä
tulos ja vältetään ”ei kiinnostuneet” klikkaajat.
Luomme haluamallesi palvelulle tai tuotteelle kampanjat sisältäen mainoksien tekstit
ja kuvat, avainsanat ja kohdennukset sekä tuloksien mittarit. Kampanjoiden vaikutuksia
seurataan ja optimoidaan.
Tuloksista raportoidaan kuukausittain.

Palvelupaketin sisältö:
•

Kampanjoinnin tavoitteiden määrittely sisältäen kohteen, kohderyhmän ja budjetin

•

Mainoksien laadinta teksti- ja kuvapohjaisina

•

Kampanja asetusten määritys

•

Analytiikan integrointi verkkosivuille tai verkkokauppaan

•

Kampanjoiden seuranta ja optimointi

•

3 kk, 2 htp/kk. Raportointi kuukausittain
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Askonkatu 4, 7krs. 15100 LAHTI
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Teuvo Lyytikäinen
040 964 1474
teuvo.lyytikainen@avenla.fi

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen
✔✔ Verkkopalvelut, web, intra, extra

✔✔ Markkinointi, design, brändi

✔✔ Tietoturva- ja asiantuntijapalvelut

✔✔ Verkkokauppa

✔✔ Digiviestintä, some, kotisivut, uutiskirjeet

✔✔ IT-laitteet ja ohjelmistot

✔✔ Liiketoiminnan ohjaaminen, CRM, ERP

✔✔ Printtiviestintä, painotuotteet

✔✔ Konesali- ja ylläpitopalvelut

✔✔ Tietojärjestelmäintegraatiot, BI

✔✔ Verkkomainonta, Google Ads, SEO, SEM

✔✔ Lähituki ja helpdesk

✔✔ Sovelluskehitys

✔✔ Videot, animaatiot, 3D-tuotanto

✔✔ Mobiilisovellukset

✔✔ Tapahtumamarkkinointi, messut

avenla.fi

aikadesign.fi
mainostoimistohelsinki.fi

LUOVA DIGITOIMISTO

cloudcenter.fi

