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FAKTAT
- Yritys on toiminut vuodesta 2008 

- UUSI lahtelainen yritys

- Koulutusteknologian ja tietotekniikan maisteri (FM) + useita muita tutkintoja

- Olen auttanut n. 200 yrittäjää oman liiketoiminnan kehittämisensä parissa

- Yritys on keskittynyt digitaaliseen liiketoimintamuotoiluun ja digifreelancing - palveluihin

- Palveluitani ovat : Verkkosivut, verkkokaupat, verkkokurssit, digitaalisen strategian

suunnittelu, sosiaalisen median kanaviin liittyvät palvelut, koulutukset ja valmennukset,

sisällöntuotanto, graafinen suunnittelu, digiassistenttipalvelut sekä kustomoidut palvelupaketit

yrityksille. 

Lisää tietoa koulutustaustastani ja osaamisestani löydät LinkedIn-profiilista tai täältä!

DigiRituals

https://www.linkedin.com/in/marjoriitta-kauppinen/
http://www.r-koodi.fi/cv
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Somerituaalit
PAKETTI 1.

DigiRituals

Verkkosivut&/Verkkokauppa
PAKETTI 2.

Sisällöntuotanto kuntoon!
PAKETTI 3.

Palvelu-
paketit
Kaikki palvelupakettivaihtoehdot

kustomoidaan asiakasyrityksen tarpeen

mukaiseksi.  Alkukartoituksessa

määritellään yhdessä toiveet, sisältö,

aikatauluarvio, ratkaisut ym.

http://www.r-koodi.fi/
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Somerituaalit
  paketti 1.
1:1 Valmennuspaketti yhdessä valittujen digitaalisten työkalujen/somekanavien (Esim.

Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, LinkTree, Mailchimp ym.) luomiseen, käyttöönottoon

ja julkaisuun. Kartoitetaan yhdessä yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita palveleva

kokonaisuus lähtötilanne huomioiden. Rakennetaan yhdessä 3  kuukaudelle sosiaalisen

median strategia ja toimitan lisäksi  editoidun somekuvamateriaalin (20 kpl) käyttöönne. 

DigiRituals

Workshopit ja koulutukset
3-4 x 2 h

Digituki projektin ajan

http://www.r-koodi.fi/
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Verkkosivut ja/tai verkkokauppa
  paketti 2.

YKSINKERTAISTEN SIVUJEN SUUNNITTELU, RAKENTAMINEN JA JULKAISEMINEN

(sis. 3 kpl muokkausmahdollisuuden projektin aikana)

- Toteutus Webnode - alustalle

- MAX. 5 välilehteä

- Asiakasyritys huolehtii itse sisällöntuottamisesta (tekstien,kuvien, videoiden toimittamisesta) jollei toisin sovita

- Sosiaalisen median linkitykset sivustolle

- Käyttöönottokoulutus

(Palveluntarjoajien tunnus- ja sopimusasiat (esim. maksupalvelusopimukset) sovitaan erikseen)

DigiRituals

http://www.r-koodi.fi/


Monipuolisen digitaalisen markkinointimateriaalin suunnittelun, tuottamisen ja
julkaisemisen tehokoulutus, jossa valmennan yrityksiä tekemään sosiaaliseen mediaan eri
kanaviin soveltuvaa sisältöä itse CANVA- graafisen suunnittelun työkalulla. Canvalla voidaan
rakentaa mm. somepostauksia, videoita, lahjakortteja, esitteitä, esitysmateriaaleja, logoja,
infograafeja, laskupohjia, uutiskirjeitä, animaatioita ym.  

Kustannustehokas työkalu ja yritys voi säästää vuositasolla jopa tuhansia euroja!

VALITAAN SISÄLLÖT ASIAKASYRITYKSEN TARPEEN MUKAISESTI!
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Sisällöntuotanto kuntoon!
  paketti 3.

Workshopit ja koulutukset
3-4 x 2 h

Digituki projektin ajan

http://www.canva.com/
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DigiRituals

BONUS 
(arvo 399 €)

Jos valitset yritykseni palveluntuottajaksi, saat lisälahjana yritykseesi
kohdistuvan konsultaation yrityksen digitaalisten toimenpiteiden
nykytilanteesta tulevaisuuden näkymiin. Konsultaatio on kartoitus
yrityksen digitaalisesta tilasta ja annan mielelläni kehitysehdotuksia
digitaalisen liiketoimintamuotoilun periaatteilla. 

Digitaalisen strategian konsultointi

http://www.r-koodi.fi/
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Olethan
yhteydessä!
ritu@r-koodi.fi 
0405802004
@ritunkoodi 

www.r-koodi.fi

Skannaa QR-koodi ja
pääset vierailemaan
yrityksen verkkosivuille.


