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MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ 

- Kokonaisvaltainen markkinointi- ja viestintäkumppani 
 

 
Tietoa tarjoajasta: 

20+ vuotta alalla | 100+ asiakasreferenssiä 
Erityisosaamisena digimarkkinointi 

Referensseissä on useita sekä B2B että B2C-markkinointia  ja -myyntiä tekeviä yrityksiä. 
Marketing Flow on ELYn suosituimpia  markkinoinnin ja viestinnän konsultteja koko Suomessa. 

 
Marketing Flow on toiminut vuodesta 2008 lähtien. Olemme markkinointiin ja viestintään erikoistunut 
asiantuntijayritys, jolla on pitkäaikaisia asiakkaita start-upeista useaan pörssiyhtiöön. Asiakkaamme käyttävät 
meitä ulkoistettuina markkinoinnin asiantuntijoina, konseptisuunnittelussa, uusien palveluiden 
lanseerauksessa sekä innovatiivisten digitaalisten markkinointiratkaisuiden kehittämisessä. Konsultti Minttu 
Lampinen on työskennellyt markkinoinnissa ja viestinnässä suomalaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä. 
Hänellä on kokemusta sekä teollisuudesta että palveluliiketoiminnasta. Ks. 
www.linkedin.com/in/minttulampinen 
 
Erityisosaamisena on digitaalinen markkinointi, jonka kautta uusien palveluiden, viestien tai graafisen ilmeen 
integrointi aikaisempiin palveluihin sekä uusien viestintäkeinojen käyttöönotto perinteisten rinnalla on meille 
hyvin tyypillinen asiakasprojekti. Tiimissämme on asiakkaan markkinointiprojektia varten projektipäällikön 
(Minttu Lampinen) lisäksi nimettyinä myös kaksi graafikkoa (AD), sisällöntuottaja (content designer) ja 
markkinointiassistentti. Tarvittaessa käytännössämme on myös web-designer. Kaikilla tiimissä on vähintään 
10 vuoden kokemus alalta sekä kokemusta useista pk- ja suuryrityksistä.  Referenssilistallamme on jo yli 100 
yritystä ja ylläpidämme yli 30 yrityksen sosiaalisen median kanavia ja Google AdWords -tilejä. Marketing Flow 
on pk-yrittsen käytettävissä myös ELYn hyväksymänä, kansallisena markkinoinnin asiantuntijana yritysten 
analyysi- ja kehittämispalveluissa. Olemme ELYn kansallista tilastokärkeä myynnin ja markkinoinnin 
konsultointipalveluissa, sekä asiakastyytyväisyydellä että tilausten määrällä mitattuna. 
 
Palvelumme: 
Asiakaslähtöinen markkinointi 
• Inbound-markkinointi 
• Sosiaalinen media: sisältöstrategia, päivitykset, asiakaspalvelu 
• Operatiiviset markkinointitoimenpiteet käytännössä, esim. uutiskirjeet ja blogit 
• Myynnin tuki, esim. liidien keräys ja kontaktointi 
• Google AdWords –tilien hallinnointi asiakkaan puolesta 
 
Mainostoimistopalvelut 
• Markkinointikalenterit ja -budjetointi 
• Analytiikka, datan käsittely ja analysointi 
• Markkinoinnin panos-tuotos-laskemat 
• PR & media –kontaktit ja lehdistötiedotteet 
• Kampanjakoordinointi 
• Materiaali- ja tapahtumatuotanto   



 
 

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 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.  
 
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. 
 
Toimenpidevaihtoehdot: 
 
1. Uudet asiakkuudet – Markkinointi myynnin tukena 

Toimenpiteen kuvaus: 
Liiketoiminnan potentiaalin mahdollistaminen markkinoinnin ja myynnin apuna. Onnistuneita 
referenssejä löytyy! Katso referenssimme dokumentin lopusta. 
1. Tavoitteet 
• Asiakkuuksien ja lisämyynnin mahdollisuuksien tunnistus ja markkinoinnin tavoitteiden sekä 
takaisinmaksun (ROI) määrittäminen. 
• Oman tarjonnan kohdentaminen markkinapotentiaaliin (NABC-määritys). 
• Myyntivalmius: Viestinnän valmius (some/digimarkkinointi, nettisivut kuntoo), myynnin kaupallinen 
valmius. 
2. Toimenpiteet: Kick-off aloituskokous, workshopit 2 kpl ja etätehtävät, summary 

 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Asiakasreferenssit, esimerkkejä myynnin ja markkinoinnin kehittämisestä: 
 
Lahtelaisia, mm. 
 
 
Tavarataksi Finland Oy, Lahti 
Uusi brändi-ilme vuonna 2020 
Markkinointi- ja myyntimateriaalia 
Viestien terävöittäminen 
FB- ja IG-tilien aktivointi 
LinkedIn-näkyvyys 
Google Ads 
 
https://www.tavarataksit.com 
 
 
 
Statzon Oy 
Markkinoinnin auditointi vuonna 2019 
Markkinoinnin panos-tuotto -suunnitelmat 
Markkinointikanavat 
Kohderyhmät viestinnälle 
 
https://statzon.com  
 

 
MUITA REFERENSSEJÄ: 



 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
www.verkkokauppaedenseva.fi 2018 
Verkkokaupan toteutus, strateginen markkinointi 
Maantieteellinen kattavuus usean toimipisteen kautta, keskittyminen kahteen kosmetiikkatuotesarjaan 
maahantuonnissa, asiakasprofilointi tuote- ja palvelumyynnin vauhdittamiseksi, digitaaliseen markkinointiin 
panostaminen ja jatkuvan asiakaslojaliteetin varmistaminen. 
Yhteinen portaali tuomaan kustannustehokkuutta. Yhteinen brändi kokonaisuudelle. 
Laaja sähköpostimarkkinointi, verkkokaupan perustaminen kosmetiikkamyyntiin ja sähköinen ajanvaraus. 
 
Hedelmöityshoitoklinikka Ovumia Oy 2018 
Saavutettu Ovumian alueellinen markkinajohtajuus, kasvu ja toiminnan skaalaus yritysostojen kautta on 
toteutettu Suomessa usealle paikkakunnalle sekä kansainvälisesti Viroon. Digitaaliseen markkinointiin 
panostaminen systemaattisesti usean vuoden ajan, online-asiakaspalvelu osaksi myyntiportfoliota. 
Facebook- ja AdWords-mainontaa kansallisesti ja kansainvälisesti useassa maassa sekä re-marketing-
kohdennettua mainontaa. 
 
Taksi Tampere (Tampereen Aluetaksi Oy) 2017-> jatkuu kuukausittain 
Brändin täydellinen kirkastaminen markkinoiden avautuessa kilpailulle. 
Uusi logo, viestikärjet, nettisivut sekä teksti- ja visuaalisen sisällön tuotto. 
Sisältöstrategia, markkinoinnin ja viestinnän suunnittelu ja budjetointi, markkinointikalenteri. 
FB- ja AdWords- suunnittelu, toteuttaminen ja ylläpito. 
 
K. Hartwall Oy 2014-> jatkuu kuukausittain 
Kansainvälisesti toimiva, Hartwallien suvun omistama yritys, liikevaihto noin 62Meur. Tehtaat Suomessa ja 
Kiinassa, myyjinä 50 henkilöä maailmalla. Toteutettu yli 5 vuoden ajan digitaalisen markkinoinnin 
käyttöönotto: some-näkyvyys, Snoobi-liidityökalu, videoita, kansainväliset uutiskirjeet, uusimpana 
tuotekatalogin digitalisointi. Suunniteltu asiakkaalle viestikärjet, kirjoitettu useita blogeja ja tiedotteita sekä 
tehty asiakasprofiilit. 
 
MotoCut Oy 2014-> jatkuu kuukausittain 
Kansainvälisesti toimiva startup. Työllistää vajaa 10 henkilöä, tekee betonin ja teräksen katkaisuratkaisuja 
rakennusteollisuuteen, 90% vientiin. Tuotantotilat Keravalla. Toteutettu reilun vuoden ajan digitaalisen 
markkinoinnin käyttöönotto: some-näkyvyys, LeadFeeder-liidityökalu, videoita, kansainväliset uutiskirjeet, 
uusimpana koulutuspaketti jälleenmyyjille. Suunniteltu asiakkaalle viestikärjet, kirjoitettu useita blogeja ja 
tiedotteita, avustettu messusuunnittelussa sekä optimoitu nettisivujen hakukonenäkyvyyttä. 
 
Laitex Oy 2017 
Teollisuuden B2B konekauppaa. Yritys on toiminut yli 30 vuotta Lappeenrannassa ja halusi uudistaa 
markkinointinsa digiaikaan: Uudet nettisivut, uutiskirje, LinkedIn-näkyvyys, mediatiedotteita, kansainvälisen 
myynnin suunnittelu. 
 
Freetox Oy 2018-> jatkuu kuukausittain 
Verkkokauppa freetox.fi avattu syyskuussa 2018. Noin puolessa vuodessa 500.000+ euron myynti. Mainontaan 
laitettu muutama tuhat euroa. Keskiössä hyvin vahva some-näkyvyys ja yhteisön tuki, uusien asikkaiden 
saavuttaminen Google Ads-mainonnalla ja some-kamppiksilla. Uutiskirjeiden merkitys lisämyynnissä tärkeä. 
 
Lempäälän Kotokampus ry 2019 
Nimen muutos ja brändin kirkastaminen sote-alan murroksessa 
Uusi logo, viestikärjet, nettisivut sekä teksti- ja visuaalisen sisällön tuotto. 
Sisältöstrategia, markkinoinnin ja viestinnän suunnittelu ja budjetointi, markkinointikalenteri. 
Natiiviartikkeleita ja mediatiedotteita 
Laajasti materiaalintuotantoa käyntikortista dokumenttipohjiin ja esitteisiin 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Muita asiakasreferenssejämme on yli 120 kpl. Ne ovat listattuina sivuillamme www.marketingflow.fi 
 
 
 

 
 
 
 
OTA YHTEYTTÄ! 
 

Minttu Lampinen 
Marketing Flow 
Puh. +358 40 585 7782 
s-posti: minttu.lampinen@marketingflow.fi 
www.marketingflow.fi 

 


