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Yrityspalveluseteli 2021
 
Vallitsevan erikoistilanteen vuoksi haluamme kantaa kortemme kekoon ja tarjoamme   
yrityspalvelusetelin lisäksi 1000 € arvosta työtämme ilmaiseksi. Miksi? Me haluamme auttaa ja 
varmistaa, että yrityksesi selviytyy poikkeuksellisena aikana ja sen jälkeen. Varaa aika ilmaiseen 
etäkonsultaatioon - keskustellaan liiketoimintasi ja markkinointisi nykytilasta ja tulevaisuuden 
mahdollisuuksista.  Voit valita yhden kokonaisuuden toteutettavaksi. 
 
Mitä? 
1. Verkkosivut / verkkokauppa 
2. Markkinointisuunnitelma sekä esim. Some-kampanjan suunnittelu, toteutus ja 
seuranta. 
3. Brändistrategia tai sen kirkastaminen.  
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Verkkosivut tai verkkokauppa
 
Mitä? 
Verkkosivujen tai verkkokaupan suunnittelu ja toteutus  
 
Sisältää: 
● itse päivitettävät WordPress verkkosivut tai verkkokauppan 
● 3-6 näkymää  
● Käyttökoulutus 
 
Miten? 
● NEO Web työpaja 1 x 2-4 h 
● Työpajassa syntyneiden ideoiden jalostus 
● Ulkoasun ja käyttöliittymän suunnittelu  
● Kuvasuunnittelu 
● Ukoasun viimeistely tuotantoon hyväksytyn layotin mukaan 
● Verkkosivuston toteutus   
● Koulutus ja opastus 
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Markkinointisuunnitelma sekä esim. Some-kampanjan 
suunnittelu, toteutus ja seuranta. 

Mitä? 
Markkinointisuunnitelma sekä esim. Some-kampanjan suunnittelu, toteutus ja seuranta. 
 
Yrityksenne saa: 
● Konkteettisen suunnitelman kuinka kasvattaa myyntiä 
● Konkteettisen markkinointitoimenpiteen esim. Some-kampanjan suunnittelun 
● Some-kampanjan toteutuksen 
● Raportoinnin ja konsultoinnin j 
 
 
Miten? 
● NEO työpaja 2 x 2-3 h 
● Työpajassa syntyneet ideat jalostetaan   
● Tuotetaan sisältö  
● Julkaistaan kampanja valitussa sosiaalisen median kanavassa 
● Seurataan, kehitetään ja raportoidaan 
● Istutaan alas ja katsotaan mitä saimme aikaiseksi sekä miten tästä eteenpäin
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Brändistrategia tai sen kirkastaminen. 
 
Mitä? 
Brändistrategia  
 
Yrityksenne saa: 
● Konkreettisen työkalut löytää yrityksesi vahvuudet 
● Palvelun tai tuotteenne paketoinnin helpommin ostettavaan muotoon 
● Brändikäsikirjan 
 
 
 
Miten? 
● NEO Brändi työpaja 2 x 2-3 h 
● Analysoidaan missä mennään  
● Suunnataan katse tulevaisuuteen ja päätetään minne olemme menossa 
● Piirrämme kartan, jotta pääsemme perille 
● Istutaan alas ja katsotaan mitä saimme aikaiseksi ja miten tästä eteenpäin
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Visuaalisen ilmeen uudistus
 
Mitä? 
Uusi logo ja ilme  
 
Yrityksenne saa: 
● Uuden tai freesatun logon 
● Uuden visuaalisen ilmeen 
● Uudet linjaukset visuaalisesta ilmeestä 
● Käyntikortit 
● Power Point -pohjan 
● A4 esitteen 

 
Miten? 
● NEO ilme työpaja 1 x 2-4 h 
● Analysoidaan missä mennään   
● Suunnataan katse tulevaisuuteen päätetään minne olemme menossa 
● Teemme luonnokse uudesta  logosta  ja ilmeestä 
● Teemme tarvittavat muutokset ja toteutamme lopulliset materiaalit 
● Istumme alas ja katsomme mitä saimme aikaiseksi sekä miten tästä eteenpäin
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Palveluntarjoajan esittely 
 
  
Neodesign Oy on suunnittelutoimisto, joka tekee työtään asiakkailleen ja myös 
nauttii siitä. Palveluprosessimme keskiöstä löytyy itse toimeksianto - kullekin 
projektille määritellyt strategiset, visuaaliset ja viestinnälliset tavoitteet ja niiden 
toteutuminen. 
 
Neodesign Oy:n ydinosaamisalueet ovat: 
• yritys-, tuote- ja tapahtumailmeiden konseptointi, suunnittelu ja tuotanto 
• digitaalisen liiketoiminnan ja verkkoviestinnän strateginen suunnittelu sekä tuotanto 
• visuaalisen viestinnän konseptointi, suunnittelu ja tuotanto 
• palvelumuotoilu 
• informaatio- ja julkaisugrafiikan sekä kuvitusten suunnittelu ja tuotanto 
 
Meille mikään tai kukaan ei ole liian suuri tai pieni! Palveluitamme ovat käyttäneet mm. Fingrid Oyj, Helsingin 
Energia, Orion Corporation, Sibeliustalo, Stora Enso Oyj, Tieto Oyj sekä Uponor Suomi Oyj. 
 
Vääksyn Lääkärikeskus, Italiantiles Oy, Production Sortware, Lahden Siniset Oy, Primaconsulting, L-Arkkitehdit, Lunawood 
Oy, Puume Oy, Aucor Oy, Lounea sekä Vexve.


