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Palveluntuottajahaku: Yksinyrittäjien ja mikroyritysten yrityspalveluseteli 
  
   

 
Markkinoinnin ja myynnin kehittämissuunnitelma  

sekä toimenpidevaihtoehdot 
 
 
Yrityspalvelusetelillä toteutettava palvelu 
 
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 niille soveltuvat 
viestit. Kirjoitetaan ydinviestit auki, luodaan pohja sisältömarkkinoinnille ja muulle 
markkinointimateriaalille. Valitaan kanavat markkinoinnille ja myynnille. Tehdään markkinointikalenteri ja 
budjetointi asiakasryhmiä ja kanavia priorisoiden.  
 
VAKIO-OSUUS: Workshop-työskentely  
Kehittämissuunnitelman pohjana on konsultin vetämä 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. 
 
 
 
YRITYS VALITSEE LISÄKSI MYYNTIÄ JA MARKKINOINTIA TUKEVAN TOIMENPITEEN. TOTEUTETAAN ONLINE-
WORKSHOPINA JA SÄHKÖPOSTEINA TAI TOISENA TAPAAMISENA AIEMMAN WORKSHOPIN LISÄKSI. 
 
YRITTÄJÄN TOIVEIDEN MUKAAN YKSI SEURAAVISTA TOIMENPITEISTÄ: 
 
1. Uudet asiakkuudet – Markkinointi myynnin tukena 

Toimenpiteen kuvaus: Liiketoiminnan potentiaalin mahdollistaminen markkinoinnin ja myynnin apuna. 
Onnistuneita referenssejä löytyy!  
1. Tavoitteet 



 
• Asiakkuuksien ja lisämyynnin mahdollisuuksien tunnistus ja markkinoinnin tavoitteiden sekä 
takaisinmaksun (ROI) määrittäminen. 
• Oman tarjonnan kohdentaminen markkinapotentiaaliin (NABC-määritys). 
• Myyntivalmius: Viestinnän valmius ja markkinointisuunnitelma 

 
 

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:  
• Asiakaspolun kuvaus. 
• Kanavavalinnat ja priorisointi asiakkaiden tavoittamiseen. 
• Kriittisten kohtaamispisteiden määrittely. Onnistumisen mittaaminen. 
• Etätehtävät workshopia ennen ja jälkeen. 
- Mahdollisuus käyttää graafikon apua polun mallintamiseen 
 
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 
• Määritellään brändistrategia, joka toteutuu palvelukohtaamisissa, luo tavoiteltua mielikuvaa yrityksestä ja 
tukee sen tavoitteiden saavuttamista. 
 
4. Lanseerausvalmius, viestintä kuntoon 
Toimenpiteen kuvaus: Go to market -operational plan 
1. Tavoitteet 
• Palvelun viestinnällisten perusteiden selkeyttäminen, brändielementtien määrittely ja näkyväksi 
tekeminen. 
• 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. 
 
 


