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Vaihtoehto 1: Perusta kuntoon / Brändistrategia

Brändi on ihmisten mielikuva yrityksestä ja se on monen tekijän summa. Brändi ei ole pelkkä 
mieleenpainuvaa visuaalinen ilme, vaan persoona, joka heijastuu asiakkaille jokaisessa 
kohtaamisessa. Brändin rakentaminen on pitkäjänteistä työtä, mutta se kantaa hedelmää. 
Brändistrategia auttaa tämän työn tekemisisessä.

Brändistrategia kiteyttää olennaiset brändiinne liittyvät asiat, jotta voitte saada brändistänne 
parhaan mahdollisen hyödyn irti.  Brändi ja brändistrategia toimivat monella eri tasolla luoden 
selkeyttä ja linjakkuutta tekemiseen mm. ohjaamalla teistä saatavaa mielikuvaa haluttuun 
suuntaan, kasvattamalla tunnettuutta ja tuomalla helppoutta sisällöntuotantoon.



Vaihtoehto 1: Perusta kuntoon / Brändistrategia

Brändistrategiassa määritellään ja suunnitellaan:
• millainen on brändinne nykyhetken tilanne suhteessa toimialaan
• jos teillä on useampia brändejä, niin mikä on niiden suhde toisiinsa ja miten ne näkyvät 

viestinnässä eri kohderyhmille
• tavoitetilan, millainen halutaan olla (brändiattribuutit)
• ydinviesti
• tapa ja tyyli, kuinka brändi kommunikoidaan maailmalle



Vaihtoehto 1: Perusta kuntoon / Ydinviesti
Ydinviesti kertoo tiiviisti ja houkuttelevasti yrityksenne liiketoiminnan ytimen. Se kirkastaa yrityksen 
olemassaolon tarkoituksen ja tuo selkeyttä markkinointiin ja viestintään. Myös eri palveluille ja 
tuotteille voidaan luoda selkeät ydinviestit.

Ydinviesti varmistaa viestinnän ja markkinoinnin yhtenäisyyden, mutta samalla se ohjaa kaikkea 
tekemistä ja motivoi sisäisesti. Kiteytettynä se luo pohjan markkinointiviestinnälle, sillä sen avulla 
tiedetään, mitä halutaan sanoa ja kenelle.

Ydinviesti rakentuu kolmesta tärkeästä osasta:
• Miksi? Miksi yrityksenne on olemassa? Miksi työstä inspiroidutaan joka päivä?
• Mitä? Mitä tehdään ja kenelle?
• Miten? Miten työtä tehdään ja miten ydinviestin antama lupaus lunastetaan?



Vaihtoehto 1: Perusta kuntoon
Toimenpiteeseen kuuluu:
• Aloituspalaveri 2–3 h
• Brändistrategian ja ydinviestin suunnittelu
• Brändikooste käytännön työtä helpottamaan
• Päätöspalaveri 1–2 h



Toimenpiteet

Vaihtoehto 2: Ydinviesti ja myynnin tukimateriaali



Vaihtoehto 2: Ydinviesti ja myynnin tukimateriaali

Kaipaako myyntinne vauhditusta kiteytetyn ydinviestin ja tukimateriaalin avulla? Kiteytetty ydinviesti 
ja kohderyhmäkohtaiset kärkiviestit yhtenäistävät teistä annettavan mielikuvan, tekevät tuotteista ja 
palveluistanne helpommin myytäviä sekä erottavat teidät kilpailijoistanne. Visuaalinen, kiteytetty ja 
houkutteleva presentaatio tekee yrityksestänne myyntikohtaamisessa erottuvan ja mieleenpainuvan, 
sujuvoittaa tapaamisia ja helpottaa viestinne eteenpäin kertomista.

Ydinviesti kertoo tiiviisti ja houkuttelevasti yrityksenne liiketoiminnan ytimen. Se kirkastaa yrityksenne 
olemassaolon tarkoituksen ja tuo selkeyttä markkinointiin ja viestintään. Myös eri palveluille ja 
tuotteille voidaan luoda selkeät ydinviestit.

Ydinviesti varmistaa viestinnän ja markkinoinnin yhtenäisyyden, mutta samalla se ohjaa kaikkea 
tekemistä ja motivoi sisäisesti. Kiteytettynä se luo pohjan markkinointiviestinnälle, sillä sen avulla 
tiedetään, mitä halutaan sanoa ja kenelle.



Vaihtoehto 2: Ydinviesti ja myynnin tukimateriaali

Ydinviesti rakentuu kolmesta tärkeästä osasta:
• Miksi? Miksi yrityksenne on olemassa? Miksi työstä inspiroidutaan joka päivä?
• Mitä? Mitä tehdään ja kenelle?
• Miten? Miten työtä tehdään ja miten ydinviestin antama lupaus lunastetaan?

Ennen aloituspalaveria toteutamme ennakkokyselyn. Toimenpiteen aloituspalaverissa käymme läpi 
yrityksenne, tuotteidenne ja palveluidenne asiakashyödyt, kilpailuedut sekä kohderyhmät. Niiden 
pohjalta luomme teille erottuvan ydinviestin sekä kohderyhmäkohtaiset kärkiviestit. Ydinviestit ja 
kärkiviestit soveltuvat kerrottavaksi niin kasvotusten kuin muissakin kohtaamispisteissä. Niitä voi 
hyödyntää esim. verkkosivuilla, someviestinnässä ja esitteissä.



Vaihtoehto 2: Ydinviesti ja myynnin tukimateriaali

Toimenpiteeseen kuuluu:
• Aloituspalaveri 2–3 h
• Yrityksen ydinviestin kiteyttäminen
• Kohderyhmien mukaiset kärkiviestit
• Yrityspresentaation suunnittelu ja tuottaminen (digitaalinen 10–15 slidea, sisältäen esim. 

yrityksen, tuotteiden ja palveluiden, referenssien esittelyn)
• Päätöspalaveri 1–2 h



Toimenpiteet

Vaihtoehto 3: Markkinoinnin analyysipaketti



Vaihtoehto 3: Markkinoinnin analyysipaketti
Markkinoinnin analyysipaketilla luodaan pohja tuloksellisen ja tehokkaan markkinoinnin 
mahdollistamiseksi. Kun markkinoinnin kehittämissuunnitelma on tehty, kannattaa markkinan 
ja brändinne tilanne analysoida, jotta tehtävät toimenpiteet perustuvat tietoon. 
Lähtötilanteeseen suhteutetut tilanneanalyysit antavat selkeän kuvan markkinoinnin 
tilastanne verrattuna kilpailijoihin ja ymmärryksen markkinallanne parhaiten toimivista 
toimenpiteistä. Näin saatte suunnitelmallisen markkinoinnin onnistumisen avaimet itsellenne 
ja käännätte tehtävät toimenpiteet todennäköisemmin myynniksi. Myös markkinoinnin & 
myynnin tavoitteet on helpompi asettaa, kun teillä on selkeä kuva nykytilanteestanne.



Vaihtoehto 3: Markkinoinnin analyysipaketti
Markkinoinnin analyysipaketissa perataan läpi brändinne nykytila, markkinan tilanne 
kokonaisuudessaan, kuinka kilpailijanne vertautuvat teihin sekä millaisia etuja heillä on ja 
millainen alan digitaalinen näkyvyys on. Näiden avulla saatte konkreettiset 
kehitysehdotukset, kuinka voitte toteuttaa erottuvaa markkinointia ja saada parhaimmat 
mahdolliset tulokset kilpailijoihin verrattuna.
• Brändin nykytilanne suhteessa yrityksen strategisiin tavoitteisiin, kehitysehdotukset
• Oman diginäkyvyyden ja sisältöjen analyysi sekä vertailu kilpailijoihin, 

kehitysehdotukset
• Verkkosivudatan ja löydettävyyden analysointi sekä kehitysehdotukset
• Kartoitetaan toimialan yritysten tapa puhua, ydinviestit ja sisältöjen tyyli. 

Erottautumistekijät yrityksellenne.
• Toimialan keskeiset arvolupaukset ja kommunikoidut asiakashyödyt



Vaihtoehto 3: Markkinoinnin analyysipaketti
Markkinoinnin analyysipakettiin kuuluu:
• Aloituspalaveri 2–3 h
• Analyysien toteuttaminen
• Analyysien tulosraportti kehitysehdotuksineen
• Päätöspalaveri 1–2 h



Yritysesittely

Näkemystehdas MBE







Faktaa ja intoa
Näkemystehdas MBE Oy
• Y-tunnus 2111759-0
• Perustettu 1984
• 10 asiantuntijan joukko käytettävissä 
• Liikevaihto noin 574 000 eur (2019)



Asiakkuudet
Näkemystehdas MBE
• Suurin osa asiakkaistamme on B2B-yrityksiä, joiden auttaminen onkin vahvuutemme. 
• Isoimpia asiakkuuksiamme ovat esim. Meconet, Suomen Kaasuenergia, Anstar, Heinolan 

Sahakoneet, Cembrit ja Peltisepänliike Pääkkönen. 
• Asiakkuutemme ovat pitkäaikaisia ja olemme saaneet erinomaista palautetta kyvystämme 

tuottaa lisäarvoa. 



MBE ei ole se ihan tavallinen mainostoimisto, 
olemme näkemystehdas
• Muutimme virallisen nimemme mainostoimistosta Näkemystehtaaksi, koska se kuvaa 

paremmin toimintaamme ja sitä, miten autamme asiakkaita menestymään. Samalla 
päätimme keskittyä B2B-yritysten auttamiseen, koska juuri siinä olemme parhaita. 

• Meidän työmme perustuu tiedon ja kokemuksen lisäksi vahvaan ajatteluun –
unohtamatta luovuutta ja intoa. Oma Marketing Analystimme analysoi, mittaa ja tuottaa 
datan pohjalta tietoa, jotta saavutamme asetetut tavoitteet tehokkaasti. Tavoitteiden 
toteutumista mitataan ja tekemistä optimoidaan jatkuvasti, jotta juuri te saatte 
mahdollisimman paljon hyötyä markkinointi-investoinnista.

• Niin, ja lisäksi olemme mahdottoman mukavia tyyppejä ja meidän kanssamme 
yhteistyö sujuu mutkattomasti.





Työskentelytavat
• Meillä on tapana innostua :)
• Työskentelemme tehokkaissa, tarpeen mukaan kootuissa tiimeissä. Opettelemme huolellisesti 

tuntemaan asiakkaamme ja heidän toimialansa. Meillä onkin tapana sukeltaa syvälle asiakkaan 
toimintaan, jotta teemme varmasti oikeita asioita ja osaamme ennakoida niiden vaikutukset.

• Käytännöt voimme sopia joustavasti yhdessä ja me pidämme sovituista asioista ja aikatauluista 
kiinni. 

• Asiakkuudelle nimetään yksi pääyhteyshenkilö, joka tietää projektien vaiheet ja huolehtii 
aikatauluista ja yksityiskohdista. Palavereissa on ko. palaverin aiheeseen liittyviä henkilöitä 
tarpeen mukaan.

• Tutustu asiantuntijoihimme: mbe.fi/asiantuntijat



Suosituksia
”Yhteistyö MBE:n kanssa on ollut sujuvaa ja hedelmällistä. Oma yhteyshenkilö on ollut saatavilla 
aina tarvittaessa ja asiointi hänen kauttaan on ollut mutkatonta. Yhteisymmärryksen löytyminen 
onkin tärkeää, jotta ajatuksista ja visioista saadaan luotua onnistuneita lopputuloksia.”

Reijo Puranen, toimitusjohtaja, Hämeen Kuljetuspiste Oy

”Aloitimme yhteistyön MBE:n kanssa loppuvuodesta 2019. Projekti aloitettiin Respectin brändin 
faceliftillä. Projektin aikana pistettiin uusiksi kaikki ulospäin näkyvä, logosta websivustoon ja 
sloganiin. Yhteistyötä on jatkettu viestinnän ja sisältöjen osalta. Yhteistyö mahdollistaa sen, että 
voimme keskittyä itse tekemään työtämme ja olla silti varmoja, että meidän somekanavat pysyvät 
aktiivisena ja tekemisemme muuttuvat näkyväksi esimerkiksi uutisten muodossa. MBE on 
hoitanut sisällöntuotantoa aktiivisesti ja suunnitelmallisesti. Yhteistyö on toiminut hyvin ja 
saamme toteutettua markkinointiviestintäämme tavoitteellisesti ja vaivattomasti.

Mikko Hirvonen, CBDO, Respect Project Oy



Suosituksia
”Olemme olleet tekemisissä paljon erilaisten kumppaneiden kanssa. Edukseen 
erottuvat ne, joiden kanssa yhteistyö on aidosti yhteistyötä ja voi kokea, että töitä 
tehdään yhteisen tavoitteen eteen. Silloin molemmat voittavat. Yhteistyömme MBE:n
kanssa on alkanut loistavasti ja konkreettisia tuloksia saavutettiin nopealla 
aikataululla. Minulle tärkeää on avoin kommunikointi ja se, että ajatuksiamme ja 
toiveitamme halutaan ja uskalletaan sparrata. MBE:n asiantuntijoiden kanssa 
kriittinenkin sparraus tuntui hyvältä ja koin, että meitä kuunnellaan. Fokus säilyy ja 
tuloksia tulee, suosittelen!”

Lauri Venesjärvi, toimitusjohtaja, Flash Forward Oy



Suosituksia
”Lähdimme rakentamaan uuden yhtiön logoa, visuaalista ilmettä sekä nettisivuja 
ja muuta myyntimateriaalia varsin tiukalla aikataululla. Luottamus MBE:n
osaamiseen ja näkemyksiin oli projektin alusta loppuun vankkumaton. Työn jälki 
oli hyvää ja raikasta, ja maaliin päästiin hyvin vähäisillä muutoksilla tai 
kommenttikierroksilla. MBE:n ammattitaitoiset asiantuntijat osasivat antaa 
arvokkaita näkemyksiä ja ohjeistaa siitä, mikä toimii ja mitä kannattaa välttää. 
Nyt FoodFarmin www-sivut ovat olleet auki kuukauden ajan, ja palaute on ollut 
hyvää. Olen tyytyväinen, että valitsimme MBE:n kumppaniksemme. 
Ammattilaisten kanssa on ilo työskennellä. Suosittelen lämpimästi.”

Satu Pura, FoodFarm Oy








