
TÄRKEÄÄ JUURI NYT: Korona-
poikkeustila vaikuttaa todennäköisesti myös sinun
yrityksesi liiketoimintaan. Kun kriisi on ohi, saatat
huomata, että jokin liiketoiminnassa on muuttunut
pysyvästi. Myös viestintään ja markkinointiin on siis
tehtävä muutoksia. 

On ymmärrettävää, ettei markkinointi välttämättä ole 
päällimmäinen ajatuksesi tässä hetkessä. Toteuttamo
Verbaali auttaa keskittämään markkinointiajatukset
huomista pidemmälle.



Mietitty 
sisältö 
erottuu. 

Toteuttamo Verbaali Oy:n 

palvelut yrityspalvelusetelin 

saajalle, kevät 2020

Ja tekee yrityksestäsi 
aidosti kiinnostavan.



Yrityksesi kehittäminen kiinnostaa Sinua
varmasti enemmän kuin palveluntarjoajan
oma esittely. Siksi löydät sellaisen vasta
viimeiseltä sivulta. 

Aloitankin kertomalla miten Toteuttamo
Verbaalin luova moottori käynnistyy
yrityksesi hyväksi eli miten
kehittämissuunnitelma tehdään yhdessä. 



ASKEL 1: Kehittämissuunnitelmalla vauhtiin

Tämä osuus kuuluu palvelusetelin käyttäjälle aina. 
Lisäksi valitset yhden palvelupaketin vaihtoehdoista 1-4.

• helposti hoituva STARTTIKYSELY
Noin 15 minuutin paneutumisen vaativa sähköpostitse toimitettava kysely 1-5 
avainhenkilölle organisaatiossanne.

•• sopivasti luova IDEOINTIPAJA
Yksilöllinen työpaja kyselyn pohjalta. Kokonaiskuva nykyhetkestä ja tahtotilasta
tulevaan: mitä, miksi, kenelle ja ennen kaikkea miten. 

••• selkokielinen VERBAALIANALYYSI
Työpajan perusteella ehdotus toimenpiteistä, joihin ryhdytään välittömästi sekä
suositukset tulevista markkinoinnin kehittämisaskeleista.

•••• tavoitteellinen KÄYNNISTYSPAJA
Verbaalianalyysin läpikäyminen yhdessä. Suunnitelma toimenpiteistä, joilla
yrityksen markkinoinnin kehittäminen käynnistyy. 



ASKEL 2: Valitse hyödyllisin palvelupaketti
tämän voimme tehdä myös yhdessä askeleen 1 jälkeen



1. Markkinointiviestien kirkastus
koronan jälkeiseen nousuun

Mikäli korona pakotti yrityksesi luopumaan jostakin, muuttamaan jotakin tai 
luomaan jotain täysin uutta, tulee muutoksista viestiä selkeästi ja nopeasti myös
asiakaskunnalle. Tämä on muutosviestintäpaketti tarpeisiisi. Pakettiin kuuluvat:

• Muutosviestinnän työpajat (3 h + 2 h), joissa analysoimme yrityksen
tilanteen ja muutokset sekä teemme suunnitelman toimenpiteistä: missä
kanavissa muutoksista tulee kertoa ja ennen kaikkea miten.

• Mediatiedote muutoksista + jakelu paikallismedioille. 

• 21 tekstintuotantotuntia (3 työpäivää) muutosviestinnän käytännön
jalkauttamiseen: Toteuttamo Verbaali voi tuottaa esimerkiksi somepostauksia, 
blogikirjoituksia, uudistaa verkkosivutekstejä tai luoda mainostekstejä
esitteisiin tai muihin markkinointimateriaaleihin.



2. Yrityksen tarina
markkinoinnin kivijalaksi

Monen pienen yrityksen vahvuus on yrittäjäpersoonasta/persoonista kumpuava
inhimillinen tarina. Palvelu on tarkoitettu yritykselle, joka tunnistaa yritystarinan
olevan selkeä erottautumistekijä/kilpailuvaltti, mutta tarinaa ei ole missään
vaiheessa sanoitettu eikä saatettu asiakkaiden tietoisuuteen.

Palvelupaketti sisältää:

• Aikakauslehtimäisen yrittäjätarinan, jota voidaan hyödyntää asiakkaan
valitsemissa kanavissa (esim. verkkosivut, erilaiset julkaisut, some).

• Tarina-analyysin ja suunnitelman, jonka avulla yrityksen uniikkeja vahvuuksia
voidaan hyödyntää muussa markkinoinnissa.

• 21 tekstintuotantotuntia (3 työpäivää). Tarinasta nousseista vahvuuksista
voidaan tehdä esimerkiksi somepostauksia, blogikirjoituksia, uudistaa
verkkosivutekstejä tai luoda mainostekstejä esitteisiin tai muihin
markkinointimateriaaleihin. 

Muutamia Verbaalin tyylillä kirjoitettuja kiiteltyjä yritystarinoita tutustuttavaksi: 
www.vapaaverbaalikko.com



3. Tekstityöpaja
yrityksen tarpeisiin

Koska KAIKKI yrityksen tekstit ovat
brändiä vahvistavia - tai heikentäviä -
myyntitekstejä.

• Palvelukokonaisuus alkaa yrityksen seikkaperäisellä tekstintuotannon
kartoituksella: mihin kanaviin tekstejä tuotetaan, kuka niitä kirjoittaa ja miten. 
Kartoituksen pohjalta valmistellaan yksilöllinen tekstityöpaja, jotta sisältö
pureutuu varmasti yrityksen omiin tekstintuotantojen kipupisteisiin.

• Työpaja 5-10 henkilölle. Jokainen saa henkilökohtaista palautetta ja 
kehittämisvinkkejä oman tekstinsä kanssa. Työpajan jälkeen yritykselle
koostetaan tekstintuotannon manuaali, jonka avulla asiakaslähtöinen
kirjoittaminen on jokaiselle työntekijälle helpompaa kuin aikaisemmin.



4. Yritysblogin 
perustaminen/freesaus
ja julkaisusuunnitelma

Palvelu yritykselle, jonka toimialalla sisältömarkkinointiin panostavat yritykset 
erottuvat edukseen. Yritysblogi on toimiva väline, mutta päänvaivaa voi tuottaa 
aiheiden ideointi ja konkreettinen kirjoitustyö. Pakettiin kuuluu:

• Blogityöpaja, johon yrityksestä voi osallistua 1-6 henkeä. Kirkastamme 
yritysblogin tavoitteet, luonteen ja tavan puhua. Sen jälkeen olemme valmiit 
sisällöntuotantoon. Jokainen osallistuja tarttuu yhteen teemaan ja kirjoittaa 
yhden blogikirjoituksen julkaisuvalmiiksi asti. Toteuttamo Verbaali ohjeistaa ja 
sparraa jokaista henkilökohtaisesti maaliin saakka.

• Kolme ammattitoimittajan blogitekstiä. Työpajan jälkeen yrityksellä on siis 
monta julkaisuvalmista tekstiä blogiinsa.

• Julkaisusuunnitelma koko loppuvuodeksi sekä ohjeet blogitekstien 
julkaisuun WordPress-alustalla. 

Pakettia voi soveltaa myös yritys, jolla yritysblogi on jo olemassa, mutta sen 
päivittäminen on jäänyt suunnitelman asteelle. 



ASKEL 0 eli paluu alkuun: 
vakuutu palveluntarjoajasta

• Toteuttamo Verbaali Oy on vuonna 2015 perustettu
copywriter-toimittaja Terhi Kankaan omistama
tekstisuunnitteluun ja markkinointiviestintään erikoistunut
yritys. Alalla Kangas on työskennellyt lähes 20 vuotta: 
mainostoimistoissa, tiedottajana, toimittajana ja 
toimituspäällikkönä. 

• • Toteuttamo Verbaali on osa Dooroomin coworking-
yhteisöä, jonka avulla mikroyrityksen hartiat kasvavat isoa
toimijaa vastaavaksi. Verkostosta löytyy luottokumppaneita
esimerkiksi graafiseen suunnitteluun, videotuotantoon, 
valokuvaukseen tai yritysvalmennukseen. 

• • • Lisätietoa: www.verbaali.fi 

Terhi Kangas • 050 555 2577 • terhi.kangas@verbaali.fi


