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Myynnin ja markkinoinnin kehittämissuunnitelma käynnistetään yhteisessä 
aloituspalaverissa, jossa käydään läpi yrityksen markkinoinnin ja viestinnän 
tarpeet. Kehityssuunnitelman tavoitteena on löytää asiakasyritykselle parhaat 
mahdolliset työkalut myynnin ja markkinoinnin parantamiseen.

Kartoitetaan yhdessä asiakasyrityksen kanssa, mitä tuotteita ja 
palveluita halutaan kehittää ja markkinoida. Valitaan tarvittavat 
markkinointitoimenpiteet ja luodaan näiden toteuttamiselle 
suunnitelma ja aikataulu. suunnitelma ja aikataulu. 

Palaverin toteutustapa (henkilökohtainen tapaaminen / puhelinpalaveri) 
sovitaan yhdessä asiakasyrityksen kanssa.

Myynnin ja markkinoinnin
kehittämissuunnitelma
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Nykyaikaisten ja tyylikkäiden verkkosivujen toteutus WordPress- alustalle. 
Verkkosivujen suunnittelussa otetaan huomioon käyttäjä- ja mobiiliystävällisyys. 
Sivusto toteutetaan asiakkaan valmiista materiaalista (tekstit ja kuvat). Kuvia 
voidaan tarvittaessa täydentään kuvapankeista ostettavilla kuvilla. Samalla 
toteutetaan yritysilme (logo, visuaaliset elementit, typografia, värimaailma), jota on 
mahdollista käyttää myös yrityksen muussa markkinoinnissa.

Verkkosivujen toteutus sisältää:Verkkosivujen toteutus sisältää:
 Aloituspalaverin sivuston vaatimusten ja tarpeiden määrittelyyn
 Sivuston graafisen suunnittelun
 Värien ja fonttien määrittelyn
 Logon ja visuaalisten elementtien suunnittelun tai uudistamisen
 Sivuston teknisen toteutuksen mobiiliystävällisyys huomioon ottaen
 Sisällön syöttämisen sivustolle asiakkaan valmiista materiaalista 
      - tarvittaessa voidaan teettää sisältöä sisällöntuottajalla ja täydentää       - tarvittaessa voidaan teettää sisältöä sisällöntuottajalla ja täydentää 
      kuvia kuvapankeista
 Sivuston sisältö voi koostua esim. tekstistä, kuvista, blogiartikkeleista, 
      kuvagalleriasta ja lomakkeista
 Perushakukoneoptimoinnin
 Kävijäseurannan (Google Analytics ja Search Console) käyttöönoton
 Sosiaalisen median kansi- ja profiilikuvien toteutuksen yhteneväiseksi 
      sivuston kanssa (tarvittaessa kanavien käyttöönoton)      sivuston kanssa (tarvittaessa kanavien käyttöönoton)
 Koulutuksen WordPressin perustoimintojen käyttöön ja kirjalliset ohjeet
 Lyhyen opastuksen sosiaalisen median kanavien käyttöön
 Sivuston julkaisun

WordPress-alusta mahdollistaa myös mm.
 Monikielisyyden
 Integraation uutiskirjealustaan
 Integraation chat-alustaan

Nämä lisäominaisuudet eivät sisälly tarjoukseen.

WordPress-verkkosivut
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REFERENSSI

Maanrakennus ja kuljetus 
Paakkunainen Oy

www.maanrakennuspaakkunainen.fi

REFERENSSI

Turva Manager Oy
www.turvamanager.fi

REFERENSSI

Hammaslääkäri Ilkka Virtanen
www.hmlilkkavirtanen.fi

REFERENSSI

Carelina Oy
www.carelina.fi



 mari@internesia.fi     044 534 1815     www.internesia.fi

Käyttäjäystävällisen, responsiivisen ja toimivan verkkokaupan toteutus 
WordPressin WooCommerce-alustalle. Samalla toteutetaan yritysilme (logo, 
visuaaliset elementit, typografia, värimaailma), jota on mahdollista käyttää 
myös yrityksen muussa markkinoinnissa. 

Verkkokaupan toteutus sisältää:
 Aloituspalaverin vaatimusten ja tarpeiden määrittelyyn
 Verkkokaupan graafisen suunnittelun
 Värien ja fonttien määrittelyn
 Logon ja visuaalisten elementtien suunnittelun tai uudistamisen
 Verkkokaupan teknisen toteutuksen mobiiliystävällisyys 
     huomioon ottaen
 Sisällön syöttämisen verkkokauppaan asiakkaan valmiista 
     materiaalista (max 100 tuotteen tiedot)
      - tarvittaessa voidaan teettää sisältöä sisällöntuottajalla ja täydentää       - tarvittaessa voidaan teettää sisältöä sisällöntuottajalla ja täydentää 
      kuvia kuvapankeista
 Maksu- ja toimitustapojen asentamisen
 Kävijäseurannan (Google Analytics ja Search Console) käyttöönoton
 Perushakukoneoptimoinnin
 Koulutuksen WordPressin ja WooCommercen perustoimintojen käyttöön 
     sekä kirjalliset ohjeet
 Verkkokaupan julkaisun

WordPress/WooCommerce-alusta mahdollistaa myös mm.
 Monikielisyyden
 Integraation uutiskirjealustaan
 Integraation chat-alustaan
 Blogin käyttöönoton

Nämä lisäominaisuudet eivät sisälly tarjoukseen.

WooCommerce-verkkokauppa
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REFERENSSI

Vinhelmi
www.vinhelmi.fi

REFERENSSI

Lauran Trimmaamo
www.trimmaus.net

REFERENSSI

Esperienza
www.esperienza.fi

REFERENSSI

Boutique 52
www.boutique52.fi
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Internesia on vuonna 2006 perustettu lahtelainen yhden naisen verkkosivuja 
ja verkkokauppoja sekä näihin liittyviä ylläpito- ja konsultointipalveluita 
tarjoava asiantuntijayritys.

Internesian Mari Rajaniemi on toiminut it-alan yrittäjänä jo yli 15 vuotta ja hän 
on koulutukseeltaan tietojenkäsittelyn tradenomi (AMK), suuntautumisenaan 
sovelluskehitys. 

Mari on toteuttanut työssään asiakkailleen lukuisia verkkosivustoja ja 
-verkkokauppoja sekä räätälöityjä ohjelmointiratkaisuja. -verkkokauppoja sekä räätälöityjä ohjelmointiratkaisuja. 

Hän toimii myös valokuvaajana, kuvaten yrityksille mm. henkilö- ja tuotekuvia 
sekä kuvia yrityksestä ja sen toiminnasta esimerkiksi verkkosivuja varten.

Internesia
Kotisivut ja ohjelmointiratkaisut


