
Tuomme projektiin kaksi asiantuntijaamme.

Työskentelemme työpajatyyppisesti yhdessä

asiakkaan kanssa osaamista jakaen ja rikastaen

niin, että asiakkaan osaaminen myynnin

markkinoinnin teemoista lisääntyy ja hän pystyy

hyödyntämään oppimaansa myös jatkossa

itsenäisesti.

Eri medioita hyödyntävän aloituskartoituksen

aikana selvitämme nykytilanteen ja tavoitteet.

Käymme läpi miten muutokset ympäröivässä

maailmassa ja teknologiassa vaikuttavat

markkinointiin.

Toimimme tekojen kautta. Viemme ideoita ja

kokeiluja heti käytäntöön niin, että asiakkaan

oma osaaminen kasvaa välittömästi ja hän saa

uutta osaamista ja uusia työkaluja markkinointinsa

tueksi. Näin toimenpide ei rajoitu vain

konsultointiin, vaan asiakas pystyy hyödyntämään

osaamistaan jatkossa itsenäisesti ja jatkamaan

asiantuntijan kanssa tehtyä työtä omassa arjessaan. 

Asiantuntijamme vastaavat kaikesta dokumen-

toinnista ja kehittämissuunnitelman laatimisesta. 

Hyödynnämme kehittämissuunnitelmassa

tekstiä, kuvaa ja tarpeen mukaan videota niin, että

kehittämissuunnitelmasta muodostuu asiakkaalle

konkreettinen, selkeä ja visuaalinen toimen-

pidesuunnitelma ja muistilista jatkoon ja arjessa

hyödynnettäväksi. Kehittämissuunnitelma jaetaan

asiakkaalle digitaalisesti.
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1.  Yrityksen imagon ja
brändin vahvistaminen
valokuvalla ja videolla

Asiakas saa käyttöönsä kaksi asiantuntijaamme, jotka työskentelevät asiakkaan kanssa

yhdessä vuorovaikutuksen kentällä, palvelumuotoilun välineitä hyödyntäen.. Etsimme

ja löydämme kaikki asiakaskohtaamisen pinnat, joissa kuvaa ja videota voi hyödyntää.

Asiantuntijamme tuottavat asiakkaalle valokuvia ja videoita, joissa korostuvat juuri

asiakasyrityksen erottavat, omaleimaiset piirteet ja tekijät. Löydämme yhtenäisen tyylin

jolla kertoa yrityksen tarinaa. Käsittelemme kuvat ja videot niin, että asiakas

saa ne käyttöönsä ja markkinoinnin tueksi. Emme kuitenkaan tyydy vain itsenäisesti

kuvaamaan asiakkaan puolesta, vaan otamme hänet mukaan ja samalla asiakas oppii

itse ottamaan valokuvia ja videoita, jotta voi jatkossa itse toteuttaa  markkinointi-

kampanjoita valokuvaa ja videota hyödyntäen.

Käymme läpi mm. miten otan hyvän valokuvan, mitä kannattaa huomioida videota

tehdessä, miten hyödyntää ja jakaa valokuvia ja videoita somessa ja digitaalisissa

kanavissa, kuinka pitää kuvat yhtenäisinä ja brändin mukaisina sekä miten kertoa

tuotteista ja palveluista valokuvin ja videoin. Tutustumme live videon käyttöön ja

muuttuvan teknologian tuomiin mahdollisuuksiin kuten 360 VR-videoon.

Hyödynnämme olemassa olevia resursseja eli asiakkaan olemassa olevia laitteita, kuten

kameroita, älypuhelimia ja tabletteja. 



Markkinointi ja brändin rakentaminen tapahtuvat yhä useammin sosiaalisen median

kanavissa. Tarkastelemme nykyisiä (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) ja nousevia

(Jodel, TikTok, Snapchat)  sosiaalisen median kanavia ja valitsemme yritykselle

sopivimmat viestinnän tavat, kanavat ja välineet. Tärkeässä roolissa on yrityksen, sen

tuotteiden ja palveluiden sekä ihmisten ja osaamisen näkyväksi tekeminen. 

Käsittelemme  tarinankerrontaa, postausten analytiikkaa ja eri mediakanavien

sisällöntuotannon tapoja ja muotoja

 

Teemme konkreettisen sosiaalisen median sisältösuunnitelman millaista sisältöä ja

missä kanavassa yrityksen kannattaa jakaa, jotta se tukee parhaiten myyntiä ja

markkinointia. Keskitymme vahvasti visuaalisuuteen eli valokuvien ja videoiden

mahdollisuuksiin. Lisäksi laadimme some-markkinoinnin trategian, joka sisältää

tavoitellun seuraajien määrän sekä sisällöntuottamisen ja jakamisen aikataulun.

 

Asiakas saa myös valmiuksia automatisoinnin hyödyntämiseen sosiaalisessa mediassa. 

Asiakas saa käyttöönsä kaksi asiantuntijaamme, jotka työskentelevät koko ajan yhdessä

asiakkaan kanssa vuorovaikutuksen kentällä, palvelumuotoilun välineitä hyödyntäen.

Näin asiakas myös oppii koko prosessin ajan itse,  ja pystyy jatkossa hyödyntämään

osaamistaan markkinoinnissa sosiaalisessa mediassa. 
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2. Sosiaalinen media
markkinoinnin välineenä
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3.  Myynti, markkinointi ja
asiakashankinta verkossa–

Mitä,

kenelle, miten ja missä?

Digitaalisen kaupankäynnin toimivimmat käytännöt ja kuinka siirtää palveluja

verkkoon. Millaisia resursseja verkkokaupan kehittäminen vaatii ja millaisia vaihtoehtoja

on olemassa? Vahvistamme asiakkaan nykyistä myyntiä ja markkinointia verkossa

täsmentämällä, ketkä ovat asiakkaitamme, miten meidän kannattaa heille viestiä, mikä

saa heidät ostamaan, missä kanavissa asiakkaamme ovat sekä miten he haluaisivat

ostaa? Käymme läpi digitaalisen kaupankäynnin nykytrendejä ja muutoksia. Kuinka

luodaan henkilökohtainen asiakaskokemus? Mitä maksutapavaihtoehtoja kannattaa

tarjota? Kuinka digitaalisia assistentteja (chatbots) ja automaatiota voi hyödyntää? 

Tarkennamme markkinoinnin sisällöt, viestinnän kärjet ja kanavat kohderyhmittäin

sekä jokaisen tuotteen/palvelun osalta erikseen. 

Asiakasyritys ja kaksi asiantuntijaamme työskentelevät koko ajan yhdessä

vuorovaikutuksen kentällä, palvelumuotoilun välineitä hyödyntäen. Asiakas saa

palvelun jälkeen selkeän ja visuaalisen dokumentin, johon yllä olevat asia on kerätty

helposti hyödynnettävään muotoon.
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4.  Brändin rakentaminen

Brändin kirkastamisen tehosparrauksessa kirkastamme yhdessä asiakkaan kanssa

brändin ytimen – mikä erottaa yrityksen muista? Tunnistamme kilpailutekijät,

sanoitamme ainutlaatuisuuden, kerromme ja teemme näkyväksi yrityksen tarinan,

tuotteet ja palvelut sanoin, kuvin ja videolla. Kirkastamme, keitä olemme, mistä

tulemme ja minne olemme matkalla. Luomme pohjan visuaaliselle maailmalle ja

hyödynnämme valokuvia ja videoita brändin rakentamisen tukena. Lisäksi

perehdymme halutun asiakaskokemuksen rakentamiseen, ja luomme suuntaviivat sen

toteutumiselle. 

Sparrauksen aikana  asiantuntijamme luo yritykselle  brändikäsikirjan, jossa

täsmennetään visuaalinen ilme ja maailma sekä värit, logot ja fontit. 

Työskentelemme työpajatyyppisesti yhteisellä vuorovaikutuksen kentällä, jonne kaksi

asiantuntiamme tuo oman osaamisensa ja asiakas oman ainutlaatuisen tietämyksensä

yrityksestään. Asiakas oppii hyödyntämään kaikkea tehtyä myös jatkossa itse, joten

sparrauksen anti hyödyttää pitkäkestoisesti.
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5.  Palveluiden
tuotteistaminen

Selkeitä, asiakaslähtöisesti tuotteistettuja tuotteita ja palveluja on helppo myydä. Se

poistaa asiakkaalta ostamiseen liittyvää riskiä - palvelu vastaa ostajan tarpeita.

Havaitsemme yhdessä asiakkaan kanssa markkinoilla tapahtuvia muutoksia ja  tarpeita

ja ideoimme liiketoiminnallisesta näkökulmasta asiakkaan nykyisten tai uusien

palvelujen ja tuotteiden tuotteistamista näitä vastaaviksi. Määrittelemme

asiakasryhmät ja valitsemme sopivimmat keinot joilla tuote tai palvelu tuodaan

näkyväksi asiakkaalle. Kirjoitamme asiakaslupauksen palvelulle tai tuotteelle - mikä on

se ylivertainen syy  miksi asiakas tekisi ostopäätöksen. Konseptoimme palvelun tai

tuotteen käytännön toimenpiteiksi. Hinnoittelemme soveltuvammalla strategialla ja

blueprinttaamme palvelun jotta saamme siitä mahdollisimman asiakasystävällisen.

Työskentelemme työpajatyyppisesti yhteisellä vuorovaikutuksen kentällä, jonne kaksi

asiantuntiamme tuo oman osaamisensa ja asiakas oman ainutlaatuisen tietämyksensä

yrityksestään.


