
 
 
 
 
Marketing Flow          
Minttu Lampinen 
 
 
Palveluntuottajahaku:  
Lahden kaupungin myynnin ja markkinoinnin yrityspalveluseteli     
  
   

 
Markkinoinnin ja myynnin kehittämissuunnitelma  

sekä toimenpidevaihtoehdot 
 
 
Kehittämissuunnitelma 
 
Sisältö:  
Liiketoimintakonseptin viestinnällisten perusteiden selkeyttäminen, brändielementtien määrittely ja 
näkyväksi tekeminen. Myynnin tehostaminen, usein erityisestyi digitaalisissa kanavissa. Laaditaan suunnitelma 
viesteille ja nettisivujen teksteille sekä asiakaskirjeisiin. Määritellään asiakassegmentit ja heille soveltuvat 
viestit. Kirjoitetaan ydinviestit auki, luodaan pohja sisältömarkkinoinnille ja muulle 
markkinointimateriaalille. Valitaan kanavat markkinoinnille ja myynnille. Tehdään markkinointikalenteri ja 
budjetointi asiakasryhmiä ja kanavia priorisoiden.  
 
Workshop-työskentely:  
Kehittämissuunnitelman pohjana on konsultin fasilitoima työpaja, johon yrityksen edustajat osallistuvat. 
Esimerkkiohjelma työpajasta, joita on tehty aiemmin mm. Ladecin tilaamille startup-yrityksille: 
 
Kehittämistyöpajan agenda: 
Kello 9-10 
Digimarkkinoinnin mahdollisuudet. Markkinointistrategia. Markkinoinnin tavoitteet, asiakasryhmät, 
aikataulu, budjetointi, viestikärkien yksilöiminen. 
Kello 10.15-11:45 
Markkinointi myynnin tukena. Kohderyhmien priorisointi markkinoinnissa. Viestinnän jalkauttaminen 
nettisivuille ja someen. Sisältöstrategia, hakukoneoptimonnin perusasiat, maksettu mainonta. Miten 
ulkomaiset asiakkaat tavoitetaan verkossa? Missä kanavissa kannattaa markkinoida? Case-esimerkit. 
Lounas 11:45-12:30 
Kello 12:30-14 
Myynnin tehostaminen. Vedä liikenne oikeaan mediakanavaan, tee kävijöistä aktiivisia kontakteja, konvertoi 
myynniksi. Asiakashoukuttelevuus. 
Lyhyt koulutus valituista kanavista esim. Fb, Instagram, YouTube, uutiskirjeet. 
14:15-16 
Oma digitaalisen markkinoinnin ja myynnin suunnitelma. Käytettävissä olevia työkaluja esim. markkinoinnin 
automatisointiin. Markinoinnin ja myynnin ROI ja onnistumisen mittaaminen. Markkinointikalenteri: 
Toimenpiteet kuukausitasolla: www, sosiaalinen media, yhteistyökumppanit ja mediat, tapahtumat. 
 
Toimenpidevaihtoehdot: 
 
1. Valmiina vientiin - Kansainvälisen myyntipotentiaalin kartoitus 

Toimenpiteen kuvaus: 
Kansainvälisen liiketoiminnan potentiaalin mahdollistaminen. Viennin avauksen vaatimustason 
saavuttaminen. 
1. Tavoitteet 
• Markkinoiden mahdollisuuksien tunnistus ja oman potentiaalin määrittäminen. 
• Oman tarjonnan kohdentaminen markkinapotentiaaliin (NABC-määritys). 



 
• Vientivalmius: tuotteen valmius ml. kustomoinnin vs. vakiotarjonnan määritys, viestinnän valmius 
(some/digimarkkinointi), myynnin kaupallinen valmius. 
2. Toimenpiteet: Kick-off aloituskokous, workshopit 2 kpl ja etätehtävät, summary 
• Tuotteistamissauna: valmius viennin mahdollistamiseksi sisäisesti. 
• Pelikentän ymmärrys: Markkinapotentiaalin tunnistus - kohdemaiden, asiakasryhmien ja kilpailijoiden 
kartoitus. 
• Etätehtävät workshopien välillä. 
 

2. Palvelumuotoilu -Asiakaspolku ja kriittiset kohtaamispisteet 
Toimenpiteen kuvaus: Tunne asiakkaasi: Asiakaspolun määrittely, kuvaus ja mittarit tehokkaalle 
kohtaamiselle 
1. Tavoitteet 
• Tunnista ja näytä asiakaspolku 
• Vedä liikenne oikeaan mediakanavaan, tee kävijöistä aktiivisia kontakteja, konvertoi myynniksi 
• Huomioi asiakaslojaliteetti ja markkinoinnin asiakaslähtöisyys 
• Analysoi ja paranna jatkuvasti 
2. Toimenpiteet: Asiakkaan toimintaan ja tarpeisiin tutustuminen, workshop 1 kpl ja etätehtävät 
• Asiakaspolun kuvaus. 
• Kanavavalinnat ja priorisointi asiakkaiden tavoittamiseen. 
• Kriittisten kohtaamispisteiden määrittely. Onnistumisen mittaaminen. 
• Etätehtävät workshopia ennen ja jälkeen. 
- Mahdollisuus käyttää graafikon apua polun mallintamiseen 
- Digitaalisen asiakaspolun mallintaminen ja koulutus tarvittavista työkaluista, 2 workshopia 
 
3. Brändistrategian tukeminen palvelumuotoilulla 
Toimenpiteen kuvaus: Brändin kirkastaminen  
1. Tavoitteet 
• Brändin erottuminen markkinoilla. Positiointi ja segmentointi. 
• Mittarit ja seuranta kuntoon: Markkinoinnin ROI:n määrittely, palvelun tehokkuuden mittaaminen 
2. Toimenpiteet: Workshop 2 kpl, etätehtävät 
• Workshop 1: Asiakastiedon analysointi ja kiteyttäminen (esim. asiakaskuvaukset, profiilit). 
• Workshop 2: Määritellään brändistrategia, joka toteutuu palvelukohtaamisissa, luo tavoiteltua mielikuvaa 
yrityksestä ja tukee sen tavoitteiden saavuttamista. 
• Tuloksena: brändistrategiaa tukevat palvelumuotoilu. Kohderyhmien priorisointi. Kanavien valinta. 
Priorisoitu toimintasuunnitelma 
 
4. Lanseerausvalmius 
Toimenpiteen kuvaus: Go to market -operational plan 
1. Tavoitteet 
• Palvelun markkinoinnillisten perusteiden selkeyttäminen, brändielementtien määrittely ja näkyväksi 
tekeminen. 
2. Toimenpiteet: Asiakkaan toimintaan ja tarpeisiin tutustuminen, workshop 2 kpl ja etätehtävät 
• Toteutus tehdään kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa lanseerattavan palvelun perusvaatimukset 
ja sitä täydentävät strategiatason viestit työstetään valittujen avainhenkilöiden kanssa. Toisessa vaiheessa 
aktivoidaan ohjelman kumppanit jatkamaan taktisen tason viestien mietintää. 
• Etäharjoitus: Kevyt benchmarking kansallisesti ja kansainvälisesti, 
• Menetelmänä viestintäkärkien yksilöintiin, kärkien valintaperusteluihin sekä viestinnällisten elementtien 
suunnitteluun käytetään ns. 3x3x3-mallia, jota olemme käyttäneet menestyksekkäästi useiden palveluiden 
luomiseen. Kyseinen malli mahdollistaa yhdenmukaisen viestihierarkian luomisen. Sen viestinnälliset 
päätasot pohjautuvat aina käytännön konkreettisiin esimerkkeihin, esimerkiksi yrityksen osaamisalueisiin ja 
tavoitteisiin. 
 
5. Myynnin ja markkinoinnin auditointi 
Toimenpiteen kuvaus: Analysoidaan ja kehitetään operatiivinen myynti ja markkinointi linjaan yrityksen 
strategiatavoitteiden kanssa 
1. Tavoitteet 
• Asiantuntijan näkemys yrityksen myynnin ja markkinoinnin tehokkuudesta. Keinot, tavat ja toimenpiteet: 
Ovatko ne tehokkaita? Vastaavatko strategiaa? Tekevätkö oikeat ihmiset oikeita asioita? 
2. Toimenpiteet: Asiakkaan toimintaan ja tarpeisiin tutustuminen, workshop 2 kpl ja etätehtävät. Raportti. 
• Markkinoinnin rakenne, brändi ja osaaminen ja kokemus sekä sisäinen kommunikaatio 



 
• Markkinoinnin järjestelmät ja työkalut, automaation mahdollisuus 
• Asiakassegementointi, asiakaslojaalisuus 
• Markkinointitoimenpiteet, digi, some, printti. Markkinointikalenteri 
• Auditointiraportti kirjallisena 


