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MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ
Kokonaisvaltainen markkinointi- ja viestintäkumppani

Tietoa tarjoajasta:

200+ asiakasreferenssiä
Satoja suosittelijoita
Erityisosaamisena digimarkkinointi
Referensseissä on useita sekä B2B että B2C-markkinointia ja -myyntiä tekeviä yrityksiä.

Marketing Flow on toiminut vuodesta 2008 lähtien. Olemme markkinointiin ja viestintään erikoistunut
asiantuntijayritys, jolla on pitkäaikaisia asiakkaita startupeista 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 200
yritystä ja ylläpidämme yli 40 yrityksen sosiaalisen median kanavia ja Google AdWords -tilejä.
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

Toimenpidevaihtoehdot 1-6, valitse näistä!
1. Markkinoinnin ammattilaisen tekemä markkinointisuunnitelma, selkeät markkinointiviestit ja somekalenteri
Kuvaus: Analysoidaan ja kehitetään käytännön myynti ja markkinointi linjaan yrityksen strategiatavoitteiden
kanssa
• Asiantuntijan näkemys yrityksen myynnin ja markkinoinnin tehokkuudesta. Keinot, tavat ja toimenpiteet:
Ovatko ne tehokkaita? Vastaavatko strategiaa? Tekevätkö oikeat ihmiset oikeita asioita?
Toimenpiteet: Asiakkaan toimintaan ja tarpeisiin tutustuminen, workshopeja ja etätehtävät.
• Markkinoinnin rakenne, brändi ja osaaminen ja kokemus sekä sisäinen kommunikaatio
• Markkinoinnin järjestelmät ja työkalut, automaation mahdollisuus
• Asiakassegementointi, asiakaslojaalisuus
• Markkinointitoimenpiteet, digi, some, printti, kalenteri 12kk
• Markkinointisuunnitelma kirjallisena
• Somekalenteri
Tulos: Markkinointisuunnitelma viikkotasolla 12kk, somekalenteri, viestit käyty läpi ja muokattu,
kampanjat suunniteltu, budjetti ja toimenpiteet selkeitä.
2. Palvelumuotoilu -Asiakaspolku ja kriittiset kohtaamispisteet & maksettu some-markkinointi
Kuvaus: Tunne asiakkaasi: Asiakaspolun määrittely, kuvaus ja mittarit tehokkaalle kohtaamiselle
• Tunnista ja näytä asiakaspolku
• Maksettu markkinointi: Vedä liikenne oikeaan mediakanavaan, tee kävijöistä aktiivisia kontakteja,
konvertoi myynniksi. Huomioi asiakaslojaliteetti ja markkinoinnin asiakaslähtöisyys
• Analysoi ja paranna jatkuvasti
• Kanavavalinnat ja priorisointi asiakkaiden tavoittamiseen.
• Kriittisten kohtaamispisteiden määrittely. Onnistumisen mittaaminen.
Tulos: Asiakaspolku ja kohtaamispiteet tiedossa ja niiden onnistumista ja tehokkuutta pystytään
seuraamaan ja mittaamaan. Mahdollisuus käyttää graafikon apua polun mallintamiseen
Sisältää koulutuksen tarvittavista työkaluista esimerkiksi liidien hankintaan, nettisivun liikenteen
analysointiin ja maksetun mainonnan mittareihin.
3. Brändäys ja brändielementit, sis. logo ja visuaalinen ilme
Kuvaus: Brändin kirkastaminen, brändielementtien näkyväksi tekeminen
• Brändin erottuminen markkinoilla. Positiointi ja segmentointi.
• Asiakastiedon analysointi ja kiteyttäminen (esim. asiakaskuvaukset, profiilit).
• Määritellään brändistrategia, joka toteutuu palvelukohtaamisissa, luo tavoiteltua mielikuvaa yrityksestä ja
tukee sen tavoitteiden saavuttamista.
• Logon suunnittelu
• Visuaalisen ilmeen ja yhtenäisen graafisen tyylin suunnittelu
• Graafisten elementtien suunnittelu
• Mallit brändi-ilmeen käytöstä valituissa sovelluksissa, esim printti ja digimainos
Tulos: Uuden brändin visuaalinen ilme tai nykyisen raikastaminen. Selkeä ymmärrys
asiakaskohderyhmistä ja tavoita tavoittaa heidät.

4. Uuden palvelun tai tuotteen lanseeraus
Kuvaus: Go to market -suunnitelma
• Uuden tuotteen tai palvelun markkinoinnillisten perusteiden selkeyttäminen, brändielementtien
määrittely ja näkyväksi tekeminen.
• Toteutus tehdään kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa lanseerattavan palvelun perusvaatimukset
ja sitä täydentävät strategiatason viestit työstetään valittujen avainhenkilöiden kanssa. Toisessa vaiheessa
aktivoidaan käytännön markkinointitoimenpiteet ja viestintä.
• Sisältää: 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.
Tulos: Lanseeraussuunnitelma. Tuki käytännön markkinoinnin ja viestinnän alkumetreille, esim. somepäivityksiin ja mediatiedotteisiin
5. Verkkosivujen uudistus
Kuvaus: Verkkosivujen luominen WordPress-alustalle. 1 kieliversio.
• Workshop, jossa määritellään sivun rakenne ja sisältö.
• Sisältää apua sisältösuunnitteluun, mutta pääosin sisältö, tuotetiedot ja kuvat tulevat valmiina asiakkaalta
tai niiden tuottamisesta sovitaan erikseen.
• Sisältää: Graafinen ohjeistus koodarille.
• Sisältää: Verkkosivuston tekninen toteutus (koodaus). Toteutus tehdään valmiista WordPressin teemasta
asiakkaan toiveiden mukaan muokaten. Teemoja on tuhansia, autamme valitsemaan teille parhaimman.
• Sisältää: Sisällönsyöttö sivustolle.
• Web-hotelli asiakkaalta.
Tulos: Uudet, responsiiviset nettisivut, joita asiakas voi jatkossa ylläpitää ja päivittää itse tai ostaa
ylläpidon halutessaan.
6. Verkkokauppa
Kuvaus: Uuden verkkokaupan perustaminen WordPress-alustalle Woocommerce-lisäosalla. 1 kieliversio.
• Workshop, jossa määritellään sivun rakenne ja sisältö.
• Sisältää apua sisältösuunnitteluun, mutta pääosin sisältö, tuotetiedot ja kuvat tulevat valmiina asiakkaalta
tai niiden tuottamisesta sovitaan erikseen.
• Sisältää: Graafinen ohjeistus koodarille.
• Sisältää: Verkkosivuston tekninen toteutus (koodaus). Toteutus tehdään valmiista WooCommerceteemasta asiakkaan toiveiden mukaan muokaten. Teemoja on tuhansia, autamme valitsemaan teille
parhaimman.
• Sisältää: Tuotetietojen vienti kauppaan.
• Web-hotelli asiakkaalta. Asiakas itse myös hoitaa sopimukset esim. maksutapatarjoajien kanssa,
neuvomme kyllä tarvittaessa.
Tulos: Verkkokauppa, joita asiakas voi jatkossa ylläpitää ja päivittää itse tai ostaa ylläpidon
halutessaan.

Asiakasreferenssit, esimerkkejä myynnin ja markkinoinnin kehittämisestä, katso seuraava sivu!

Asiakasreferenssit

Lahtelaisia, mm.
Tavarataksi Finland Oy, Lahti
Uusi brändi-ilme
Markkinointi- ja myyntimateriaalia
Viestien terävöittäminen
FB- ja IG-tilien aktivointi
LinkedIn-näkyvyys
Google Ads
https://www.tavarataksit.com
Statzon Oy
Markkinoinnin auditointi
Markkinoinnin panos-tuotto -suunnitelmat
Markkinointikanavat
Kohderyhmät viestinnälle
https://statzon.com
KIDE Estetic Room
Uuden palvelun lanseeraus
Netin sisältörakenne
Markkinointisuunnitelma ja -kalenteri
Some-kalenteri
https://www.kideesteticroom.fi
BomBom
Markkinoinnin mittarit
Brändielementtien läpikäynti
Maksullinen some-mainonta
Verkkokauppauudistuksen suunnittelu

MUITA REFERENSSEJÄ:

Muita asiakasreferenssejämme on yli 200 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

