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Nainen ja yritys
Ruusantain yhden naisen organisaation takaa
löytyy Ruusa Aalto: johtamisen ja viestinnän
tradenomi, sertifioitu Facebook Social Media
Marketing Professional ja lahtelainen yrittäjä,
jonka sydäntä lähellä on kaikki pieni ja paikallinen.
Tutustu lisää Facebookissa ja Instagramissa!

PAKETTI 1
KAIKKI IRTI SOSIAALISESTA MEDIASTA
Jos yhtään epäröit sosiaalisen median maailmassa, tämä paketti on
sinulle. Määrittelemme suunnitelmaan käytännön toimet, tavat ja
sisällöt, katsomme, että tiedot ovat oikein niin Facebook Business
Manager -tilillä, mainostilillä, Creator Studiossa kuin Facebook-sivulla ja
Instagramissakin. Opit käyttämään kaikkia FB-perheen lisäosia
mainostyökalusta ajastukseen ja kävijäseurannasta Instagramin
kuvastoihin – pieniä, mutta tarpeellisia osia yrityksen sometekemisessä!
Luomme lisäksi asiakkaiden tavoittamiseksi kaksi mainoskampanjaa,
joiden pohjalta jatko on sinulle helpompaa. Enkä katoa kuvioista, kun
suunnitelmat siirtyvät käytäntöön, vaan jään pariksi kuukaudeksi
seuraksesi sparraamaan, ohjaamaan ja tuottamaan sisältöä.

SISÄLTÄÄ

Sosiaalisen median
suunnitelma

Koulutukset ja työpajat

Tilien/sivujen päivitys tai
perustaminen kuvamateriaaleineen

Mainoskampanjat

Henkilökohtainen tuki

PAKETTI 2
VERKKOSIVUSISÄLTÖJEN JA SOMEN UUDISTUS / ALOITUS
Jos olet vasta aloittamassa, tai sisältösi kaipaa päivittämistä
useammassakin kohteessa, tällä kokonaisuudella saat kaiken kerralla
kuntoon. Sivut voivat olla uudet, vanhat tai uudistumassa olevat. Kun
verkkosivut on ensin saatu jiiriin, yhtenäistä kokonaisuutta jatketaan
myös sosiaaliseen mediaan. Pakettiin kuuluvat luonnollisesti tekstillisen
sisällön lisäksi myös kuvat, halutessasi myös lyhyt mainosvideo. Voit
unohtaa päälleliimatun näköiset valmiit kuvapankit; oman, ajatuksen
kanssa rakennetun ja kuvatun, juuri sinun yrityksesi näköisen
kuvapankin kanssa sisällöntuotanto on jatkossa huomattavasti
helpompaa ja nopeampaa.

SISÄLTÄÄ

Verkkosivusisällöt

Valokuvaus

Sosiaalisen median
suunnitelma

Tilien/sivujen päivitys tai
perustaminen kuvamateriaaleineen

PAKETTI 3
SUUNNITELMAT, KOULUTUKSET JA SISÄLLÖT
Jos haluat helpottaa jokapäiväistä tekemistäsi sosiaalisessa mediassa,
tarvitset sisältösuunnitelman, toimintasuunnitelman, syventävät
koulutukset Facebookin ja Instagramin jokapäiväiseen käyttöön
(kaikkine nikseineen) sekä mahdollisimman laajan kuvapankin julkaisuja
elävöittämään. Tämä paketti tarjoilee kaiken sen!

SISÄLTÄÄ

Sosiaalisen median
suunnitelma

Koulutukset ja työpajat

Valokuvaus

OTA YHTEYTTÄ!

Mikäli mieleesi nousi sisältöön liittyviä
kysymyksiä, soita, laita sähköpostia,
WhatsAppaa tai tule vaikka käymään! Istun
Dooroomissa Lahden keskustassa, jonne
pääsee helposti millä tahansa kulkuvälineellä,
ja talon neukkarit taipuvat helposti vaikka
noutolounaan nauttimiseen. Mikäli haluat
tavata etänä, Teams ja Meet ovat tähän
helppoja ja näppäriä sovelluksia.

Pakettien kuvaukset on tiivistetty ja
yksinkertaistettu, jotta pystyt helposti
hahmottamaan mistä on kyse.
Lopullinen kokonaisuus määritellään
sinun tarpeidesi mukaan.
Valokuvaukset toteutetaan yhteistyössä
paikallisten ammattilaisten kanssa, joten saat
yhdestä luukusta luotettavasti kaiken mitä
tarvitset.
Jutellaan lisää pian!
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