SILTOJA YLI KORONAN
SADALLE YRITYKSELLE MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KEINOIN

Muutoksen mustissa pilvissä on aina kultaiset reunat. Koronavuonna ne ovat löytyneet uuden
ajan myynnin ja markkinoinnin välineillä. Uusin asiakkuuksin. Uusin tuottein. Uusin brändein.
Kolme koronassa koeteltua reseptiä.
Valitse yrityksellesi sopivin.

#hyvinvointiyhteiskunnanpelastustehtävissä
#fiksujahommiafiksujenihmistenkanssa
#johtamisenvallankumouksia
#kiihdyttävääprosessimuotoilua
#oivalluksiajaonnistumisia
#tavattomanhyvääkonsultointia

PIENI BRÄNDIKIRJA
AMMATTILAISEN OTTEIN KANNATTAVAAN KASVUUN

Korona on vienyt asiakkaita monelta yritykseltä. Alkaa jo olla aika
selvää ettemme tule palaamaan entiseen. Ihmiset ovat vähän
digitaalisempia. Vähän vastuullisempia. Vähän tarkempia
valinnoissaan. Yritysten on nyt hyvä aika kirkastaa vähän
brändiään. Luoda mainekuvaa, joka on vahva myös muuttuneessa
maailmassa. Pieni brändikirja luodaan yhdessä muutamassa
sessiossa. Samalla kirkastetaan pikkuisen strategiaa.
Kädessäsi on prosessin jälkeen yrityksen logo, kirkastettu
Saara Utti on muotoilija
par excellence. Yrittäjä itsekin.
visio, brändimääritykset väreineen, fontteineen ja
Hän on auttanut nyt koronavuonna
mallipohjineen. Kaikki tietysti valmiina printteihin ja
kymmeniä yrityksiä varmistamaan
digitaaliseen maailmaan.
liiketoiminnan jatkuvuuden ja
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KYSY VAIKKA
Terveyspojat Oy, Mika Lämsä mika.lamsa@terveyspojat.fi
Tai konsulteilta saara.utti@tamora.fi ja mikko.toiviainen@tamora.fi
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Teemme kaiken tietenkin yrityksesi tarpeiden mukaan.
Autamme visuaalisen ilmeen määrittelyssä, logoissa ja
vaikkapa yrityslahjoissa. Katsomme yhdessä sosiaalista
mediaa ja laitamme materiaalit valmiiksi. Pieni brändikirja
on kattava reittikartta matkalla tulevaisuuteen. Voit klikata
pariin keveään esimerkkiin: Villisti ja Albert Boutique Cafe@Hotel.
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luomaan vahvuuksia uuteen aikaan.
Työvälineenä melkein kaikessa on
pieni brändikirja. Työparina on
asiakaskokemuksen vahva tekijä
MARKKIN
Mikko Toiviainen. Yhdessä
A
J
työmatkalla Suomessa
jo seitsemän vuotta.
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M&M PALVELUMUOTOILU
PALVELUT JA M&M- PROSESSIT UUTEEN NORMAALIIN

**

KYSY VAIKKA
Terveyspojat Oy, Mika Lämsä mika.lamsa@terveyspojat.fi
Tai konsulteilta saara.utti@tamora.fi ja hannu.okkonen@tamora.fi
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prosesseihin.
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Korona-aika on kummallinen. Valtaosa ihmisistä on ansainnut kuten
ennenkin, mutta kulutuksen mahdollisuudet ovat pudonneet
olennaisesti. Kulutuskäyttäytyminen on muuttunut ja muutosten
arvioidaan olevan pysyviä. Koronan jälkeisessä ajassa tulee olemaan
kysyntää, ehkä enemmän kuin luulemmekaan. Me sanomme, että
tulevaisuuden menestyjiä ovat ne, jotka ensiksi ymmärtävät
palaavamme uudenlaisen maailmaan. Sitä varten meidän
Saara Utti on muotoilija
par excellence. Hän muotoilee
kannattaa muotoilla palvelumme uudelleen. Usein se on
olemassa olevasta vahvuuksien
vain vähän freesausta. Mutta se, mikä vaatii muotoilua on
varassa. Matkailuyrityksiä,
myynnin ja markkinoinnin prosessit. Saara Utin supervoima
lentokentän kotikenttäkonsepti,
muutoksissa olevia organisaatioita.
on palveluiden ja prosessien muotoilussa.
Työparina viestinnän maisteri (FM) ja
Et saa vain suunnitelmaa vaan saat työssä toteutuksen jo
verkkopedagogiikan maisteri (KM)
suurelta osin valmiina. Työssä on usein jo sisustettu,
Hannu Okkonen. Koronavuonna
yritysten kanssa monessa
maalattu, kokkailtu ja kokeiltu jo konsultointityön aikana.
mukana HelpDeskistä
Saat varmuudella konkreettisia muutoksia ja hyötyjä heti.
pitkäkestoisiin sparraus-
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DIGIKOLMILOIKKA
TOSI KUSTANNUSTEHOKKAASEEN MARKKINOINTIIN

Koronasta ei kukaan voi mitenkään ilahtua. Mutta jos se jotain hyvää
on tuonut mukanaan, niin digitaaliset ratkaisut ja teknologian sulautumisen kaikkeen. Olemme tehneet Suomessa maailmanennätyksen
etäilyyn siirtymisessä. Se tarkoittaa, että myös asiakkaat ovat valmiita
käyttämään erilaisia palveluja.

KYSY VAIKKA
Prehab Oy, Henri Eskelinen, henri.eskelinen@prehab.fi
Tai konsulteilta saara.utti@tamora.fi ja tom.himanen@tamora.fi
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Efektisti ja muotoilija.
Digitaalisen vallankumouksen ja
luovan tuhon asiantuntija, nopea
ratkaisija Tom Himanen ja
muotoilija Saara Utti ovat
yhdessä löytäneet ratkaisuja
yritysten monimutkaisiin
haasteisiin ja avanneet uusia
mahdollisuuksia. Mystisesti
MARKKIN
JA
koronan keskelläkin he
näkevät ratkaisuja
siellä, missä muut
eivät niitä näe.
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Digikolmiloikka nostaa myynnin ja markkinoinnin tehon aivan
uudelle tasolle. Uudet markkinoinnin ja myynnin kanavat
ovat todella kustannustehokkaita. Jopa ilmaisilla palveluilla
voidaan tehdä jo paljon. Digikolmiloikan toisella askeleella
luomme parhaan asiakaskokemuksen ja saamme asiakkaat
jakamaan sitä. Sosiaalisessa mediassa. Kolmiloikka päättyy
näkyväksi tekemiseen ja brändäykseen. Kolmiloikalla pääset
reippaasti pidemälle kuin koskaan kuvittelitkaan. Ja kuten
sanottu: todella kustannustehokkaasti. Kannattaa kokeilla.
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