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Brändiviestinnän, brändi-ilmeen tai verkkosivujen uudistus 
(sisältäen tarvekartoituksen, Ampersandin Brand Sprintin ja asiakkaalle koottavan oppaan)

➊ Brändiviestinnän kirkastaminen TAI

➋ Brändi-ilmeen kirkastaminen TAI

➌ Verkkosivu-uudistus



Brändiviestinnän 
kirkastaminen

Luomme työpajamuotoisen työskentelyn pohjalta  
terävöitetyn viestinnällisen näkökulman asiakasyrityksen 
myynnin ja markkinoinnin tueksi.

1. Tarvekartoitus

Käymme haastattelussa  
läpi asiakkaan brändin  
vahvuudet, toimialan eri-
tyispiirteet ja nykyiset 
markkinointiin liittyvät 
haasteet sekä määritte-
lemme brändiviestinnän 
tavoitteet.

2. Ampersandin 
Brand Sprint
Pidämme asiakasyrityksen 
edustajille (max. 10 hlö) 
työpajamuotoisen brändi- 
sprintin, jossa muotoilem-
me uudistettavan brändin 
kehittämistarpeet ja strate-
giset tavoitteet. 

3. Ehdotukset 
uudistuksista
Esittelemme Ampersandin 
ehdotukset brändin  
uudistetusta viestintä- 
tyylistä ja kohderyhmät  
tavoittavista viestintä- 
kanavista. Ehdotus sisältää 
myös strategista viestintää.

4. Viestintäopas

Kokoamme ppt- ja 
pdf-muotoisen viestintä- 
oppaan myynnin ja mark-
kinoinnin tukimateriaaliksi. 
Opas sisältää brändin  
viestinnälliset myyntikärjet 
käyttöesimerkkeineen.



Brändi-ilmeen  
kirkastaminen

Luomme työpajamuotoisen työskentelyn pohjalta  
terävöitetyn visuaalisen ilmeen asiakasyrityksen myynnin  
ja markkinoinnin tueksi.

1. Tarvekartoitus

Käymme haastattelussa  
läpi asiakkaan brändin 
vahvuudet, toimialan eri-
tyispiirteet ja nykyiset 
markkinointiin liittyvät 
haasteet sekä määritte-
lemme brändi-ilmeen  
uudistuksen tavoitteet.

2. Ampersandin 
Brand Sprint
Brändisprintissä yrityksen 
brändi-ilmeen uudistuk- 
selle otetaan tehostartti 
työpajamuotoisella työs-
kentelyllä (max. 10 hlö).

3. Ehdotukset 
uudistuksista
Yhteisessä tapaamisessa 
esittelemme Ampersandin 
ehdotukset brändin  
uudistetusta visuaalisesta 
ilmeestä ja sen käyttö- 
tavoista moodboard- 
esimerkein.

4. Brändikirja

Kokoamme materiaalin  
käyttöesimerkkeineen  
sähköiseksi brändi- 
oppaaksi, joka sisältää free-
satun logon, uudistetun 
värimaailman ja typogra-
fian, kuvamaailman kuva-
pankkikuvin (max. 10 kpl) 
sekä visuaaliset elementit.



Verkkosivu-uudistus

Luomme työpajamuotoisen työskentelyn pohjalta verkkosivu- 
uudistuksen asiakasyrityksen myynnin ja markkinoinnin tueksi.  
Ampersand vastaa sivuston teknisestä toteutuksesta WordPress- 
julkaisujärjestelmällä asiakkaan toimittamien aineistojen ja  
nykyisen brändi-ilmeen pohjalta. Kokonaisuuteen kuuluu laskeutu-
missivun + enintään kolmen alisivun toteutus.

1. Tarvekartoitus

Käymme haastattelussa 
läpi asiakkaan nykyisten 
verkkosivujen toiminnalli-
suudet, kehittämistarpeet 
ja tekniset yksityiskohdat.

2. Ampersandin 
Brand Sprint
Brändisprintissä yrityksen 
verkkosivu-uudistus  
käynnistetään työpaja-
muotoisella työskentelyllä 
(max. 10 hlö).

3. Ehdotukset 
uudistuksista
Esittelemme Ampersandin 
ehdotukset verkkosivujen 
uudistamisesta ja tekni- 
sestä toteutuksesta.

4. Tekninen  
toteutus
Toteutamme responsiivi-
sen WP-verkkosivuston,  
johon syötetään asiakkaan 
toimittamat sisällöt. Toteu-
tukseen kuuluu tekninen 
hakukoneoptimointi.  
Pidämme tarvittaessa 
käyttökoulutuksen.



Me olemme Ampersand

Ampersand on digiajan markkinointiviestintätoimisto, 
jossa luovat ratkaisut yhdistyvät tyylikkäisiin toteutuksiin. 

Rakennamme vahvoja visuaalisia ilmeitä, viestejä ja brändejä 
asiakkaidemme liiketoiminnan tueksi. 

Mitä me teemme? 

Teemme näyttävät koko-
naisuudet verkkokaupoista 
kalligrafiaseiniin. Kysy lisää!

www.ampersand.fi/lahden-yrityspalveluseteli-2022 
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