
Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen koostuu monista osa-alueista. Emme arvaile, pohjaamme 
analyysimme, suunnitelmamme ja kehitysehdotuksemme aina dataan ja faktaan. Suunnitelma tehdään 
aina asiakkaan yksilöityjen tarpeiden ja toiveiden mukaan. Suunnitelman tarkempi sisältö ja painotus- 
alueet sovitaan aloitusworkshopissa, joka pidetään etä- tai lähipalaverina. Workshopissa muodostuu 
tarkempi kuva liiketoiminnan nykytilasta, kipupisteistä ja tavoitteista, joita käytetään suunnitelman 
taustana. Suunnitelman pohjatyötä varten tarvitaan tunnukset eri järjestelmiin, kuten analytiikkaan ja 
mainonnanhallintajärjestelmiin, jotta järjestelmistä saatavat tiedot otetaan huomioon. Työstämme 
suunnitelman, joka käydään yhdessä asiakkaan kanssa läpi. Suunnitelmaan tehdään tarvittavat 
viimeistelyt, minkä jälkeen aloitetaan käytännön toimenpiteiden toteuttaminen sovitun aikataulun ja 
työnjaon mukaisesti.

Arvailujen aika on ohi
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Somesuunnitelma ja -koulutus
Yritykselle laaditaan 12 kuukauden 
somesuunnitelma 1-3 somekanavalle 
(esim. Facebook, Instagram, LinkedIn).

Somekoulutus (3-4 h): eri sosiaalisen 
median kanavien kohderyhmät, julkaisu- 
tavat, julkaisujen käytännön toteutus sekä 
raporttien tulkinta.

Verkkoanalytiikka: Verkkosivun 
nykytila-analyysi + Google Analyt-
ics jatkomääritys + käyttökoulutus
Verkkosivun nykytila-analyysi verkko-
analytiikan pohjalta. Google Analyticsia 
analysoidaan ja sen pohjalta määritetään 
sisällölliset, tekniset ja mainonnalliset 
jatkotoimenpide-ehdotukset. 

Verkkoanalytiikan jatkomääritys: 
Google Analytics määritetään mittaamaan 
tarkemmin verkkosivujen toimivuutta ja 
liiketoiminnan kehitystä. Sisältää mm. kon-
versioiden määrityksen.

Käyttökoulutus (3-4 h): Google Analyticsin 
tärkeimmät näkymät ja mittarit liiketoimin-
nallisten huomioiden kera.

Hakukoneoptimoinnin kehittäminen: Nykytila-analyysi, avainsana-analyysi, 
toimenpide-ehdotukset ja mittarit
Teemme SEO-työkaluja hyödyntäen kattavan nykytila-analyysin verkkosivujen löydettävyydestä Googlessa. 
Tämän jälkeen teemme avainsana-analyysin, jossa selvitämme liiketoimintaasi parhaiten sopivat avainsa- 
nat. Koostamme hakusanat, avainsana- ja synonyymilistat, jotta niitä voidaan jatkossa hyödyntää sisällön-
suunnittelun pohjana. Perusasiat hakukoneoptimoinnista hoidamme kuntoon ja annamme konkreettiset 
jatkotoimenpide-ehdotukset ja nimeämme näiden kehitystä seuraavat mittarit.

Monikanavainen digimarkkinointi- 
suunnitelma, kahden markkinointi-
kanavan käyttöönotto ja käytännön 
koulutus

Mitä? Kenelle? Missä? Milloin? Yritykselle laa-
ditaan 12 kuukauden markkinointisuunnitelma.

Sisältö: Viestikärjet, kohderyhmät, kanava- 
valinnat, aikataulutus, budjettisuositukset ja 
konkreettiset tavoitteet.

Kahden valitun kanavan mainossetupit ja 
käytännön koulutus 3-4h: käydään läpi tehdyt 
mainossetupit ja käytännön ohjeet mainonnan 
aloittamiseen, operointiin ja seurantaan.

Yritysilmeen päivittäminen ja
graafinen ohjeisto
Yritysilmeen päivittämisellä kasvatetaan 
yrityksen houkuttelevuutta loppuasiakkaiden 
ja yhteistyökumppaneiden silmissä. Graafinen 
ohjeisto kokoaa yhteen yhtenäisen yritysilmeen 
elementit. 

Sisältö: Graafinen ohjeisto, logo, värit, fontit, 
kuvamaailma, tone fo voice, muutama konk-
reettinen käyttöesimerkkitapaus. 



Oddy Digital 
on ketterä  
digitaalisen 
markkinoinnin 
kumppani

Autamme asiakkaitamme olemaan saavutet-
tavissa ja läsnä digitaalisten ratkaisujen sekä 
mainonnan keinoin. Rakennamme asiakkail-
lemme oppivaa mainontaa, jonka perustana 
ovat aina tavoitteet ja mitattavuus.

Tuotamme kokonaisvaltaisia digitaalisen mark-
kinoinnin ja analytiikan ratkaisuja pienten ja 
keskisuurten yritysten tarpeisiin. Palvelumme 
koostuvat digitaalisesta markkinoinnista, verk-
koanalytiikasta, sisältö- ja materiaalituotannos-
ta sekä suunnittelusta ja koulutuksista.
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