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Tässä ehdotuksemme!
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Juha Sorjonen
Asiakkuusjohtaja

+358 40 66 10 131 
juha.sorjonen@avidlyagency.com

 Tässä on Avidly Oyj:n ehdotus Lahden mikro- ja pk-yrityksien 
myynniin ja markkinoinnin kehittämiseksi kaupungin 
palvelusetelitoiminnan mahdollistamana.

Vastaan mielelläni kaikkiin tarjoukseen liittyviin kysymyksiin ja 
neuvottelemme mielellämme toteutuksen yksityiskohdista teidän 
kanssanne.

Toivomme, että tarjous miellyttää, sopii tarpeisiinne ja johtaa 
yhteistyöhön kanssamme.

Huominen tehdään tänään.

Me uskomme, että kaiken, mitä teemme tänään, tulee 
johtaa parempaan huomiseen. Kasvu, kehitys, muutos. 
Ne syntyvät rohkeudesta ja luovasta, uteliaasta 
mielestä, joka ei kaihda etsiä ratkaisua myös sieltä, 
missä kotiovea ei näy ja kompassineula sekoaa.

Eilinen oli arvokas. Tämä päivä on tärkeämpi.
Koska huominen, se tehdään tänään. Yhdessä.

Huomisesta tulee parempi, kun 
haastamme nykyisyyden.
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Kehittämissuunnitelman sisältö, toimenpiteet ja tulos

Yrityksen ja henkilöstön myynti- ja markkinoinnin tilannekuva, 
kehittämisen kohdat ja ensimmäisten toteutuksien ohjaus.

Yrityksen kanssa yhdessä valituilla toimenpiteillä myynnin ja 
markkinoinnin kehittämissuunnitelma antaa selkeät ja realistiset 
nyky- ja tahtotilaa kuvaavat vastaukset yrityksen myynnin ja 
markkinoinnin kokonaistilanteesta. Kehittämissuunnitelma luo 
konkreettiset suositukset toiminnan kehittämiseen ja antaa 
yritykselle valmiudet toteuttaa itsenäisesti, ohjatusti tai kumppanin 
kanssa tärkeimmät ja kiireisimmät toimenpiteet.

Kehittämissuunnitelman toteutuksen aikana kehitetään yrityksen 
markkinoinnin ja myynnin osaamista ja luodaan myös tiekartta, 
projektisuunnitelma tulevia vuosia varten. Suunnitelmassa 
tunnistetaan myös yritykselle uusia liiketoimintamahdollisuuksia, 
potentiaalisia ansaintalogiikkoja ja moderneja liiketoimintamalleja. 
Kehittämissuunnitelman ja toimenpiteiden tuloksena syntyy 
markkinoinnin ja myynnin pelikirja, jonka tarkempi sisältö 
määräytyy yrityksen tavoitteiden ja tarpeiden pohjalta.

Konkreettiset 
toimenpidekokonaisuudet

1. Kokonaiskuvan kirkastus, ymmärrys ja haltuunotto
2. Markkinoinnin ja myynnin auditointi ja analyysi
3. Yrityksen markkinoinnin ja myynnin tiekartta ja 

projektointi

Tarkemmat toimenpiteet määritellään ja aikataulutetaan 
yhdessä yrityksen kanssa.

Lopputuloksena syntyy yrityksen tarpeisiin ja tilanteeseen 
sovitettu Myynnin ja markkinoinnin 
pelikirja ohjaamaan operatiivista toimintaa ja 

tukemaan kehittämistyötä.



Toteutusmalli:  3-vaiheinen toteutus

1) Ennakkoon valmistellut tehtävä

Osallistujakohtainen tehtävä toimitetaan 
osallistujille noin viikkoa ennen tapaamista.

Tehtävän tarkoituksena on oivaltaa, kuinka 
eri tavoin yritykset voivat tehdä 
markkinointia ja markkinointia yksinään ja 
yhteistyönä. Tehtävänanto antaa myös vinkit 
kevyeen lukusuosituksiin.

Orientoivan tehtävän perusteella yrityksen 
ymmärrys myynnin ja markkinoinnin 
kokonaistilanteesta ja tulevaisuuden kuvakin 
alkavat hahmottumaan. Tämä on orientaatio 
yrityksen myynnin ja markkinoinnin 
kehittämistyölle ja pelikirjan laadintaan.

2) “Teoriaa ja hyviä käytänteitä”

Jotta käytännön esimerkeille ja myös 
keskustelulle ja harjoitteille jää 
mahdollisimman paljon aikaa, 
toimenpiteiden teoriaosuudet ovat tiiviitä. 
Teoriaosuudessa muistutetaan ja kerrataan 
myynnin ja markkinoinnin nykytilasta, 
mahdollisuuksista ja merkityksestä. Käymme 
läpi myös alan johtavia suosituksia, 
huomioiden myös uudet liiketoimintamallit, 
vastuullisuuden ja kestävän kehityksen 
näkökulmat. 

Yritys saa Avidlyn itselleen sovitetun 
työkirjapohjan mukaan, jota yhdessä 
työstetään ja täytetään työn edetessä. Näin 
suosituksia, oppeja ja omia muistiinpanoja on 
mahdollista palauttaa mieleen myös 
toimenpiteiden jälkeenkin.
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3) Omakohtainen harjoitus/soveltaminen

Kehittämistoimenpiteiden aikana käydään läpi 
esimerkkejä ja tehdään konkreettisia harjoituksia, 
jotka tukevat yrityksen omaa myynnin ja 
markkinoinnin kehittämistä konkreettisella tasolla. 

Harjoitteet ja sovellettavat kohdata muodostavat 
loogisen kokonaisuuden - yksittäiset pienet 
kysymykset kytkeytyvät toisiinsa muodostaen 
markkinoinnin ja asiakaskokemuksen nykytilan ja 
kokonaiskuvan, markkinoinnin ja myynnin 
pelikirjan.  Pelikirja antaa antaa myös hyvät 
lähtökohdat ja pohjatiedot tulevaisuuden 
digitaalisen markkinoinnin ja asiakaskokemuksen 
kehittämiselle yrityksessä ja matkailualueella.

Orientaatiotehtävä    -    Teoria & Käytäntö    -    Yrityskohtainen soveltaminen/harjoitustehtävät



Avidly lyhyesti



Avidly lyhyesti
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Avidly on Euroopan johtava markkinointi-
teknologioiden palveluntarjoaja. Olemme 
omistautuneet luovuudelle, myynnille sekä 
teknologialle, ja käytämme asiakaskokemusta 
strategisena työkaluna, jolla viemme yritykset 
rohkeasti kohti parempaa huomista.

Asiakkainamme on niin start-upeja kuin 
Fortune 500 -yrityksiä, joille kaikille teemme 
positiivista kasvua luovaa vaikuttavuutta.

www.avidlyagency.com/fi

Liikevaihto

30
MEUR 2021

Jatkuvat palvelut

47%
myyntikatteesta*

7 maata

18 kaupunkia

300+
asiakasta ympäri 

maailmaa

Noin

300
asiantuntijaa

68
NPS*

Figures for FY 2021. Effie Bronze 2022

http://www.avidlyagency.com/fi


Avidly studios
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Suomi
Helsinki
Joensuu
Jyväskylä
Kouvola
Kota
Kuopio
Lahti
Lappeenranta
Mikkeli
Oulu
Tampere
Turku

Kanada
Halifax, Nova Scotia

Iso-Britannia
Clitheroe

Saksa
München

Norja
Oslo

Ruotsi
Tukholma

Tanska
Aarhus



Oman ketjumme sekä AMIN Worldwide -verkoston ansiosta voimme 
palvella asiakkaitamme maailmanlaajuisesti

Amerikat
Hallituksen pj.: 

Ali Mahaffy,
Signal Theory,

Kansas City

Hallituksen pj.: 
Ismo Nikkola,
Avidly, Helsinki

Aasian & 
Tyynenmeren alue
Hallituksen pj.: 
Phil Huzzard, 
DPR&Co, Melbourne

5 maata
13 toimistoa
230+ henkeä

a

19 maata
35 toimistoa

1200+ henkeä2 maata
55 toimistoa

1600+ henkeä

Eurooppa, 
Afrikka &

Lähi-Itä
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Avidly and HubSpot

Among the world’s’ largest and most experienced HubSpot partners

2019

HubSpot Global Partner of the Year 2019, 2020 & 2021 and 
EMEA Partner of the Year 2019 & 2020 

“HubSpot’s partner community is essential to our goal of helping millions of organizations grow better. The success of our shared customers is 

a direct reflection of the hard work and dedication of partners like Avidly. On behalf of everyone at HubSpot, I’m thrilled to congratulate 

Avidly and the other Impact Award winners on this incredible achievement.” 

-  Brian Garvey, VP of the Solutions Partner Program at HubSpot

HubSpot Elite Solutions Partner 

In-depth experience with implementing the HubSpot platform and providing best practices within Marketing Hub, Sales Hub, 

and HubSpot CMS. 

Advanced Implementation Certification

Experience and skill set to help customers with complex IT solutions and manage advanced implementation projects within 

the entire HubSpot platform including  e.g. integration and migration.

HubSpot Master Trainers

As a Hubspot Master Trainer we have some of the most experienced Hubspot trainers in the world. We train our customers to 

become the best users of Hubspot as we deliver the best practices and tools to our clients.



FIBS-kumppanina Avidly on kehittänyt ja toteuttanut kestävän 
kehityksen pulssitutkimuksen suomalaisille suuryrityksille sekä tehnyt 
PR-työtä.

Osallistumme myös FIBS:n jäsenkoulutuksiin kestävän kehityksen 
viestinnästä.
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Finnish Business and Society - yritysverkosto Suomen arvostetuimmille yrityksille

Avidlyn ja FIBS:n välinen kumppanuus vahvistaa kestävää liiketoimintaa



Avidly on saanut Google Premier Partner -tunnustuksen vuodelle 2022, 
jonka saa vain 3 % partnereista. Tunnustus myönnetään niille, jotka ovat 
saavuttaneet Googlen tavoitteet tilin laadun, kulutuksen ja 
sertifioitujen mainoskäyttäjien osalta.
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Premier Partner -statuksen ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme entistä laajemman valikoiman Google-palveluita

Google Premier Partner 2022



By using the calculator page of the CO2-free Ads movement it's easy 
to calculate how much CO2 you will produce during your campaign. 
By cancelling your campaign’s CO2 emissions on CO2-free Ads’s 
partner’s webpage, you earn the right to use the CO2-free Ads 
emblem in your ads. The calculations are backed by the best scientific 
experts in Finland: CO2Esto Ltd.

CO2-free Ads is a movement, every company with good reputation is 
free to join in! The movement was started by Avidly – and Superson 
and CO2Esto have already joined in.

More: www.co2freeads.com
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a way for marketing companies to cancel CO2 emissions caused by their campaigns

CO2-free Ads

Interested? Contact jufo.peltomaa@avidlyagency.com

http://www.co2freeads.com


KOLME ASIAA,
joilla takaamme parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen
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Asiakaslupauksemme

Teemme vaikuttavia ratkaisuja, 
jotka auttavat yrityksiä 

kasvamaan.

Marketing as a Service - MaaS

Skaalautuva ja ketterä 
palvelumalli, jossa 

työskentelemme tiiviisti 
asiakkaamme kumppanina ja 

tuemme liiketoiminnan 
tavoitteita sekä markkinoinnilla 

että myynnillä.

Vaikuttavuus

Luomme uudenlaista 
liiketoimintaa ja teemme 

positiivisen vaikutuksen niin 
ihmisiin, ympäristöön kuin 

tulokseen.



TOMORROWAVE – Malli asiakaslähtöiseen kasvun johtamiseen 
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1. Asiakasymmärrykseen pohjautuva tarinankerronta: houkuttelee ja hurmaa tulemaan uudestaan kerta toisensa jälkeen. 
2. Palvelun konsepti: perustuu tarinankerrontaan, määrätietoiseen strategiaan ja sujuvaan käyttökokemukseen.
3. Tekninen alusta: tuottaa dataa joka vaiheesta, ruokkien seuraavan kokemusaallon kehittämistä.

NÄKEMYS

SITOUTA

TEE KAUPAT

PALVELE

NÄKÖKULMIA IHMISISTÄ, LIIKETOIMINNASTA JA 
TULEVAISUUDESTA

DATA

HURMAUS
STRATEGIA

VIERAS
Herätä huomio.

KIINNOSTUNUT
Vakuuta harkitsija.

LIIDI
Tue päätöstä.

SUOSITTELIJA
Ylitä odotukset.

ASIAKAS
Ilahduta.

Asiakkaan 
elinkaaren 

vaiheet

Yrityksen 
toiminta

Asiakkaan 
kokemus

Huomio
Harkinta

Päätös
Ilahdus



Palvelumme

Kasvualustan 2. osa
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