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Kehittämissuunnitelma

Vahvan ja ammattitaitoisen markkinoinnin avulla kasvatetaan yrityksen näkyvyyttä 
sekä luodaan edellytykset myynnin ja markkinaosuuden kasvulle. Kun perusta on 
vahva ja kunnossa, on mahdollista toimia suunnitelmallisesti, tehokkaasti ja 
tuloksellisesti. Aloittaminen voi olla haastavaa ja tarvitaan suunnitelma, miten lähteä 
etenemään tavoitteita kohti. Kehittämissuunnitelman tarkoituksena on luoda 
tehokkaita toimintatapoja yrityksen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen sekä 
yrityksen laajentamiseen. Lopputuloksena saadaan listaus tarvittavista toimenpiteistä 
toteutusjärjestyksessä, joilla toimintaa lähdetään kehittämään kohti määritettyjä 
tavoitteita.



Kehittämissuunnitelma

Myynnin ja markkinoinnin kehittämissuunnitelman luominen aloitetaan 
ennakkokyselyllä. MBE toimittaa asiakkaalle sähköisen ennakkokyselyn, jonka avulla 
kerätään taustatietoa ja tutustutaan asiakkaaseen. Näin päästään tehokkaasti 
vauhtiin ja aloituspalaverissa on mahdollista keskittyä asiakkaan kannalta 
olennaisimpiin ja tärkeimpiin asioihin. Aloituspalaveri toteutetaan sparraavassa 
hengessä ja syvennytään asiakkaan liiketoimintaan ja sen tavoitteisiin. Näin saadaan 
tietoa markkinasta, asiakkaan markkinoinnin nykytilanteesta ja tähän mennessä 
tehdyistä toimenpiteistä. Lisäksi kuullaan asiakkaan myynnin jakelukanavista, 
kohderyhmistä ja nykyisistä asiakkaista.



Kehittämissuunnitelma

Aloituspalaverista kerättyjen tietojen ja kevyen markkina-analyysin pohjalta luodaan 
konkreettinen kehittämissuunnitelma. Kehittämissuunnitelmassa listataan tarvittavat 
toimenpiteet myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen toteutusjärjestyksessä 
listattuna. Toimenpiteet määritetään sen mukaisesti, mitkä tukisivat parhaiten 
asiakkaan yrityksen toimintaa ja tavoitteita. Kun selkeä ja konkreettinen suunnitelma 
on valmis, on mahdollista edetä vauhdikkaasti ja johdonmukaisesti kohti tuloksia! 



Kehittämissuunnitelma

Kehittämissuunnitelma sisältää:
• Ennakkokyselyn
• Aloituspalaverin 3h
• Konkreettisen kehittämissuunnitelman tarvittavista myynnin ja markkinoinnin 

toimenpiteistä



Toimenpiteet
Vaihtoehto 1: Ydinviesti ja myynnin 

tukimateriaali



Vaihtoehto 1: Ydinviesti ja myynnin tukimateriaali

Kaipaako myyntinne vauhditusta kiteytetyn ydinviestin ja tukimateriaalin avulla? Kiteytetty 
ydinviesti ja kohderyhmäkohtaiset kärkiviestit yhtenäistävät teistä annettavan mielikuvan, 
tekevät tuotteista ja palveluistanne helpommin myytäviä sekä erottavat teidät 
kilpailijoistanne. Visuaalinen, kiteytetty ja houkutteleva presentaatio tekee yrityksestänne 
myyntikohtaamisessa erottuvan ja mieleenpainuvan, sujuvoittaa tapaamisia ja helpottaa 
viestinne eteenpäin kertomista.

Ydinviesti kertoo tiiviisti ja houkuttelevasti yrityksenne liiketoiminnan ytimen. Se kirkastaa 
yrityksenne olemassaolon tarkoituksen ja tuo selkeyttä markkinointiin ja viestintään. Myös 
eri palveluille ja tuotteille voidaan luoda selkeät ydinviestit.

Ydinviesti varmistaa viestinnän ja markkinoinnin yhtenäisyyden, mutta samalla se ohjaa 
kaikkea tekemistä ja motivoi sisäisesti. Kiteytettynä se luo pohjan markkinointiviestinnälle, 
sillä sen avulla tiedetään, mitä halutaan sanoa ja kenelle.



Vaihtoehto 1: Ydinviesti ja myynnin tukimateriaali

Ydinviesti rakentuu kolmesta tärkeästä osasta:
• Miksi? Miksi yrityksenne on olemassa? Miksi työstä inspiroidutaan joka päivä?
• Mitä? Mitä tehdään ja kenelle?
• Miten? Miten työtä tehdään ja miten ydinviestin antama lupaus lunastetaan?

Ennen aloituspalaveria toteutamme ennakkokyselyn. Toimenpiteen aloituspalaverissa 
käymme läpi yrityksenne, tuotteidenne ja palveluidenne asiakashyödyt, kilpailuedut 
sekä kohderyhmät. Niiden pohjalta luomme teille erottuvan ydinviestin sekä 
kohderyhmäkohtaiset kärkiviestit. Ydinviestit ja kärkiviestit soveltuvat kerrottavaksi 
niin kasvotusten kuin muissakin kohtaamispisteissä. Niitä voi hyödyntää esim. 
verkkosivuilla, someviestinnässä ja esitteissä.



Vaihtoehto 1: Ydinviesti ja myynnin tukimateriaali

Toimenpiteeseen kuuluu:
• Aloituspalaveri 2-3 h
• Yrityksen ydinviestin kiteyttäminen
• Kohderyhmien mukaiset kärkiviestit
• Yrityspresentaation suunnittelu ja tuottaminen (digitaalinen 10-15 slidea, 

sisältäen esim. yrityksen, tuotteiden ja palveluiden, referenssien esittelyn)
• Päätöspalaveri 1-2 h



Toimenpiteet
Vaihtoehto 2: Brändi-ilmeen luominen / 

kirkastaminen



Vaihtoehto 2: Brändi-ilmeen luominen / 
kirkastaminen
Brändi-ilme on oleellinen osa brändistrategiaa. Brändi-ilmeen määrittely on tärkeää, sillä 
se kuvastaa visuaalisin keinoin brändi-identiteettiänne.

Visuaalisuudella on tärkeä rooli mielikuvien ja tunnettuuden luomisessa. Ilme on 
erottautumiskeino ja sen avulla brändistrategia muutetaan näkyväksi. Kuvat ja visuaaliset 
tunnisteet muistetaan helpommin kuin sanat ja lauseet. Persoonallinen brändi-ilme on 
erinomainen kilpailukeino.

Visuaalisen brändi-ilmeen suunnittelun tavoitteena on luoda yhtenäinen brändikokemus 
kaikissa kanavissa. Tämä tuo tunnistettavuuden lisäksi kustannustehokkuutta, kun 
visuaalisuudelle on luotu selkeä konsepti, punainen lanka. Ilmettä on helppo soveltaa 
erilaisissa yhteyksissä, oli sitten kysymyksessä brändin nettisivut, messuosasto tai muut 
yksittäiset toimenpiteet.



Vaihtoehto 2: Brändi-ilmeen luominen / 
kirkastaminen
Brändi-ilmeeseen kuuluvat logo ja erilaiset visuaaliset elementit: typografia, 
värimaailma ja kuvamaailma. Oleellisena osana ilmettä voivat olla tapa esittää asioita 
esimerkiksi symbolien ja infografiikan keinoin. 

Visuaalisia elementtejä käytetään kullekin medialle luontevalle tavalla, mutta aina 
siten, että tunnistettavuus säilyy eri kanavissa. Brändi-ilmeestä luodaan siksi myös 
graafinen ohjeisto, jonka avulla visuaalista ilmettä on mahdollista toteuttaa 
johdonmukaisesti kaikessa viestinnässä. 



Vaihtoehto 2: Brändi-ilmeen luominen / 
kirkastaminen
Brändi-ilmeen luomiseen / kirkastukseen kuuluu:
• Aloituspalaveri 2-3 h
• Logo
• Visuaaliset elementit: typografia, värimaailma, kuvamaailma, esimerkit 

symboleista & infografiikoista
• Kevyt graafinen ohjeisto (ei sisällä ilmeen käytännön sovellutuksia)
• Päätöspalaveri 1-2 h



Toimenpiteet
Vaihtoehto 3: Sisältömarkkinoinnin startti 



Vaihtoehto 3: Sisältömarkkinoinnin startti 

Harva asiakas on valmis ostamaan heti. Siksi matkan varrelle tarvitaan erilaisia 
sisältöjä ja materiaaleja, jotka vakuuttavat asiakkaan siitä, että hän on menossa 
oikeaan suuntaan. Ostopolkunsa alussa oleva asiakas tulee ensin tavoittaa heille 
luontevissa kanavissa ja juuri sellaisilla sisällöillä, jotka puhuttelevat heitä. Ostoa 
helpottavat sisällöt voivat olla esimerkiksi asiantuntija-artikkeleita, sosiaalisen median 
sisältöjä tai referenssitarinoita, joiden avulla vakuutat potentiaalisen asiakkaan 
osaamisestanne.



Vaihtoehto 3: Sisältömarkkinoinnin startti 

Sisältömarkkinointi on erinomainen keino herättää oivalluksia ja innostusta 
kohderyhmässä sekä samalla vahvistaa kuvaa yrityksestänne oman alanne 
asiantuntijana. Sisällöt vahvistavat yrityksenne ydinviestiä ja niiden avulla brändinne 
tavoittaa potentiaaliset ostajat. Sisältöjä voidaan julkaista sekä perinteisissä että 
digitaalisissa kanavissa. Digitaalisissa kanavissa sisältömarkkinointi on tehokas keino 
tuottaa liidejä myynnille ja lisäksi sisältömarkkinoinnin tehoa voidaan mitata helposti.

Sisältömarkkinoinnin startin avulla saatte vahvan perustan sisältömarkkinoinnin 
toteuttamiseen ja pääsette vauhtiin ensimmäisten sisältöjen myötä.



Vaihtoehto 3: Sisältömarkkinoinnin startti 

Starttiin kuuluu:
• Aloituspalaveri 2-3 h
• Tarpeisiinne sopivien kanavien valinta ja yrityksenne näköisten tilien luominen 

(esimerkiksi somekanavat & uutiskirje)
• Konkreettisen vuoden sisältösuunnitelman laatiminen
• Ensimmäisten sisältöjen tuottaminen valitsemiinne kanaviin ja käytettäväksi 

esimerkiksi verkkosivuillanne tai sosiaalisessa mediassa (esimerkiksi 
1 asiantuntija- tai referenssiartikkeli sisältäen sisällönjakelussa käytettävät sisällöt 
TAI 3-4 sosiaalisen median julkaisua) 

• Päätöspalaveri 1-2 h



Toimenpiteet
Vaihtoehto 4: Markkinoinnin analyysipaketti



Vaihtoehto 4: Markkinoinnin analyysipaketti

Markkinoinnin analyysipaketilla luodaan pohja tuloksellisen ja tehokkaan 
markkinoinnin mahdollistamiseksi. Kun markkinoinnin kehittämissuunnitelma on 
tehty, kannattaa markkinan ja brändinne tilanne analysoida, jotta tehtävät 
toimenpiteet perustuvat tietoon. Lähtötilanteeseen suhteutetut tilanneanalyysit 
antavat selkeän kuvan markkinoinnin tilastanne verrattuna kilpailijoihin ja 
ymmärryksen markkinallanne parhaiten toimivista toimenpiteistä. Näin saatte 
suunnitelmallisen markkinoinnin onnistumisen avaimet itsellenne ja käännätte 
tehtävät toimenpiteet todennäköisemmin myynniksi. Myös markkinoinnin & myynnin 
tavoitteet on helpompi asettaa, kun teillä on selkeä kuva nykytilanteestanne.



Vaihtoehto 4: Markkinoinnin analyysipaketti

Markkinoinnin analyysipaketissa perataan läpi brändinne nykytila, markkinan tilanne 
kokonaisuudessaan, kuinka kilpailijanne vertautuvat teihin sekä millaisia etuja heillä on ja 
millainen alan digitaalinen näkyvyys on. Näiden avulla saatte konkreettiset 
kehitysehdotukset, kuinka voitte toteuttaa erottuvaa markkinointia ja saada parhaimmat 
mahdolliset tulokset kilpailijoihin verrattuna.
• Brändin nykytilanne suhteessa yrityksen strategisiin tavoitteisiin, kehitysehdotukset
• Oman diginäkyvyyden ja sisältöjen analyysi sekä vertailu kilpailijoihin, 

kehitysehdotukset
• Verkkosivudatan ja löydettävyyden analysointi sekä kehitysehdotukset
• Kartoitetaan toimialan yritysten tapa puhua, ydinviestit ja sisältöjen tyyli. 

Erottautumistekijät yrityksellenne.
• Toimialan keskeiset arvolupaukset ja kommunikoidut asiakashyödyt



Vaihtoehto 4: Markkinoinnin analyysipaketti

Markkinoinnin analyysipakettiin kuuluu:
• Aloituspalaveri 2-3 h
• Analyysien toteuttaminen
• Analyysien tulosraportti kehitysehdotuksineen
• Päätöspalaveri 1-2 h



Toimenpiteet
Vaihtoehto 5: Perusta kuntoon



Vaihtoehto 5: Perusta kuntoon / Ydinviesti

Ydinviesti kertoo tiiviisti ja houkuttelevasti yrityksenne liiketoiminnan ytimen. Se kirkastaa 
yrityksen olemassaolon tarkoituksen ja tuo selkeyttä markkinointiin ja viestintään. Myös 
eri palveluille ja tuotteille voidaan luoda selkeät ydinviestit.

Ydinviesti varmistaa viestinnän ja markkinoinnin yhtenäisyyden, mutta samalla se ohjaa 
kaikkea tekemistä ja motivoi sisäisesti. Kiteytettynä se luo pohjan markkinointiviestinnälle, 
sillä sen avulla tiedetään, mitä halutaan sanoa ja kenelle.

Ydinviesti rakentuu kolmesta tärkeästä osasta:
• Miksi? Miksi yrityksenne on olemassa? Miksi työstä inspiroidutaan joka päivä?
• Mitä? Mitä tehdään ja kenelle?
• Miten? Miten työtä tehdään ja miten ydinviestin antama lupaus lunastetaan?



Vaihtoehto 5: Perusta kuntoon / Brändistrategia

Brändi on ihmisten mielikuva yrityksestä ja se on monen tekijän summa. Brändi ei ole 
pelkkä mieleenpainuvaa visuaalinen ilme, vaan persoona, joka heijastuu asiakkaille 
jokaisessa kohtaamisessa. Brändin rakentaminen on pitkäjänteistä työtä, mutta se 
kantaa hedelmää. Brändistrategia auttaa tämän työn tekemisisessä.

Brändistrategia kiteyttää olennaiset brändiinne liittyvät asiat, jotta voitte saada 
brändistänne parhaan mahdollisen hyödyn irti.  Brändi ja brändistrategia toimivat 
monella eri tasolla luoden selkeyttä ja linjakkuutta tekemiseen mm. ohjaamalla teistä 
saatavaa mielikuvaa haluttuun suuntaan, kasvattamalla tunnettuutta ja tuomalla 
helppoutta sisällöntuotantoon.



Vaihtoehto 5: Perusta kuntoon / Brändistrategia

Brändistrategiassa määritellään ja suunnitellaan:
• millainen on brändinne nykyhetken tilanne suhteessa toimialaan
• jos teillä on useampia brändejä, niin mikä on niiden suhde toisiinsa ja miten ne 

näkyvät viestinnässä eri kohderyhmille
• tavoitetilan, millainen halutaan olla (brändiattribuutit)
• ydinviesti
• tapa ja tyyli, kuinka brändi kommunikoidaan maailmalle



Vaihtoehto 5: Perusta kuntoon

Toimenpiteeseen kuuluu:
• Aloituspalaveri 2-3 h
• Ydinviestin & Brändistrategian suunnittelu
• Brändikooste käytännön työtä helpottamaan
• Päätöspalaveri 1-2h



Yritysesittely
Näkemystehdas MBE







FAKTAA JA INTOA

Näkemystehdas MBE Oy
• Y-tunnus 2111759-0
• Perustettu 1984
• 10 asiantuntijan joukko käytettävissä 
• Liikevaihto noin 574 000 e (2019)



ASIAKKUUDET

Näkemystehdas MBE
- Suurin osa asiakkaistamme on B2B-yrityksiä, joiden 

auttaminen onkin vahvuutemme. 
- Isoimpia asiakkuuksiamme ovat esim. Meconet, Suomen 

Kaasuenergia, Anstar, Heinolan Sahakoneet, Cembrit ja 
Peltisepänliike Pääkkönen. 

- Asiakkuutemme ovat pitkäaikaisia ja olemme saaneet 
erinomaista palautetta kyvystämme tuottaa lisäarvoa. 



MBE EI OLE SE IHAN TAVALLINEN MAINOSTOIMISTO, 
OLEMME NÄKEMYSTEHDAS

Muutimme virallisen nimemme mainostoimistosta Näkemystehtaaksi, koska se kuvaa 
paremmin toimintaamme ja sitä, miten autamme asiakkaita menestymään. Samalla 
päätimme keskittyä B2B-yritysten auttamiseen, koska juuri siinä olemme parhaita. 

Meidän työmme perustuu tiedon ja kokemuksen lisäksi vahvaan ajatteluun – unohtamatta 
luovuutta ja intoa. Oma Marketing Analystimme analysoi, mittaa ja tuottaa datan pohjalta 
tietoa, jotta saavutamme asetetut tavoitteet tehokkaasti. Tavoitteiden toteutumista 
mitataan ja tekemistä optimoidaan jatkuvasti, jotta juuri te saatte mahdollisimman paljon 
hyötyä markkinointi-investoinnista.

Niin, ja lisäksi olemme mahdottoman mukavia tyyppejä ja meidän kanssamme yhteistyö 
sujuu mutkattomasti.





TYÖSKENTELYTAVAT
Meillä on tapana innostua :)

Työskentelemme tehokkaissa, tarpeen mukaan kootuissa tiimeissä. Opettelemme huolellisesti 
tuntemaan asiakkaamme ja heidän toimialansa. Meillä onkin tapana sukeltaa syvälle asiakkaan 
toimintaan, jotta teemme varmasti oikeita asioita ja osaamme ennakoida niiden vaikutukset.

Käytännöt voimme sopia joustavasti yhdessä ja me pidämme sovituista asioista ja aikatauluista kiinni. 

Asiakkuudelle nimetään yksi pääyhteyshenkilö, joka tietää projektien vaiheet ja huolehtii aikatauluista 
ja yksityiskohdista. Palavereissa on ko. palaverin aiheeseen liittyviä henkilöitä tarpeen mukaan.

Tutustu asiantuntijoihimme https://mbe.fi/asiantuntijat/

https://mbe.fi/asiantuntijat/


SUOSITUKSIA

”MBE on joustava ja proaktiivinen toimija. He pitävät lupauksensa ja tekevät 
parhaansa edistääkseen tavoitteidemme toteutumista. MBE reagoi nopeasti 
muutoksiin ja toiveisiimme ja on heti valmis toimimaan nopeallakin aikataululla. 
Kommunikointi on vaivatonta ja mukavaa.” 

Pekka Karinen, Suomen Kaasuenergia

”On ollut mukava työskennellä toimiston kanssa, joka oikeasti on kiinnostunut 
yrityksestä ja sen toiminnasta. MBE:llä halutaan tuottaa mahdollisimman suurta 
lisäarvoa yritykselle.” 

Tero Viljakainen, Anstar



SUOSITUKSIA

”Olemme toimineet MBE:n kanssa kohta jo 20 vuotta. Yhteistyö on sujunut hyvin. 
MBE:llä on ollut koko matkan ajan ammattilaisten ote käsitellä tällaisen 

investointihyödykkeitä maailmanlaajuisesti toimittavan teknologiayrityksen 
markkinoinnin tarpeita.Olemme näiden vuosien aikana lähestyneet 

asiakkaitamme lukemattomia kertoja, niin kaupan pinnassa kuin 
toimituksissammekin erilaisilla markkinoinnin keinoilla ja tuotteilla. Olemme 

onnistuneet MBE:n kanssa pitämään näkymisemme ja ilmeemme meidän 
näköisenä ja raikkaana.” 

Kari Kiiskinen, Senior Advisor, Heinolan Sahakoneet Oy



SUOSITUKSIA

”Ette todellakaan päästä meitä helpolla. Se on vain positiivista, sillä projekti ei olisi 
tässä vaiheessa, ellette olisi niin tymäköitä. Tykkäämme siitä, että omaa aikaamme 
kunnioitetaan. Meiltä kysytään omasta osaamisestamme, ja kaiken muun hoidatte te. 
Kaikki on tehokkaampaa, kun tehdään tällä tavalla – ja paljon helpompaa, kun asiat 
ovat yhden napin alla. Tämä yritys on meidän lapsemme, joka on ollut helppo jättää 
teidän käsiinne.”

Nina ja Seppo Pääkkönen, Peltisepänliike Pääkkönen Oy








