Palvelut

WordPress-verkkosivu
– Suunnittelusta toteutukseen
Verkkosivu on nykyaikana usein ensimmäinen kosketus
yrityksesi toimintaan. Hyvän ensivaikutelman ja toimivan
ostopolun lisäksi on oleellista, että sivu on hyvin
löydettävissä hakukoneista ja jaettavissa sosiaalisen median
kanaviin.
Lisäksi huolehdimme sivuston toimivuudesta niin puhelimella kuin
isoilla ruuduillakin. Toteutamme verkkosivut tyypillisesti WordPress
-pohjalle, joka on erinomainen alusta sivuston toimivuuden,
käytettävyyden ja hakukonelöydettävyyden kannalta.
Toteutamme verkkosivuja täysin asiakkaan tarpeiden mukaan
räätälöidysti – ja meiltä onnistuvat myös erikoisemmat ratkaisut tai
esimerkiksi rajapinnat olemassa oleviin järjestelmiin.

KOTIMAISTA KOODIA

WORDPRESS -ALUSTA,
SINULLE YKSILÖITY
VERKKOKAUPPAMAHDOLLISUUS
TYYLIKÄS TOTEUTUS,
SISÄLTÖ ja BRÄNDI edellä

Verkkosivun toteutus sisältää verkkosivuston ulkoasun ja
käyttöliittymän suunnittelun, sekä näiden pohjalta tehtävän teknisen
toteutustyön. Asiakas voi päivittää sivustoa verkkopohjaisesti.

Kysy lisää:
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KOKONAISUUTEEN KUULUU:

• Suunnittelupalaveri

KÄYTTÖKOULUTUS & TUKI

• Ulkoasun ja käyttöliittymän suunnittelu
• Sisällön muokkaaminen ja tuottaminen
• Tekninen toteutustyö ja julkaisu .fi-domainiin
• Google-seuranta (Google analytics-työkalut sivuille)
• Tarvittavat lomakkeet

HOSTING & YLLÄPITO

• Blogi- tai uutiselementti
• Sosiaalisen median integraatiot
• WordPress-käyttökoulutusta
• Konsultointi ja apu kävijäseurantaan

HAKUKONEYSTÄVÄLLINEN
TOTEUTUS

• Sivun optimointi ostopolkuja ajatellen
• Ohjeistus jatkomarkkinointiin
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Lisämyyntiä sisältömarkkinoinnilla
-koulutus
Sisältömarkkinointi on osa markkinointistrategiaa,
jonka tarkoituksena on tarjota brändin kohderyhmille
kiinnostavaa, hyödyllistä tai viihdyttävää sisältöä – ja lopulta
johtaa asiakasmäärien ja liiketoiminnan kasvattamiseen tai
lyhyemmin: markkinointia, josta asiakkaat pitävät.
Tarjoamamme koulutuskokonaisuuden joka on käytännönläheinen
ja kokonaisvaltainen perehdytys sisältömarkkinoinnin maailmaan.
Koulutuksessa hyödynnetään workshop-toimintatapaa, jossa
tuotetaan yrityksellenne hyvää sisältöä ja etsitään sille oikeat
jakelukanavat.

KOULUTUKSEMME
jalkautetaan käytäntöön
HYVÄ SISÄLTÖ LÖYTÄÄ
yleisönsä

Sisältömarkkinoinnin keinoin voidaan tuottaa sisältöä, josta
yrityksenne hyötyy vielä vuosienkin päästä, mikäli sisältö sijoittuu
hyvin hakukonetuloksissa.
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koulutuskokonaisuuteen sisältyy:
• Koulutus/workshop, jossa opetellaan sisältömarkkinoinnin
perusteita ja käydään läpi sisältömarkkinoinnin keinoja ja
hyötyjä, unohtamatta case-esimerkkejä. Kesto 1 päivä / 8h,
osallistujamäärä max 20 henkilöä. Räätälöitävissä asiakkaan
lähtötason ja tarpeiden mukaan. Vaihtoehtoisesti päivä voidaan
käyttää myös asiakkaan sisältöjen tuottamiseen.
• Sisältömarkkinoinnille ominaisten kanavien läpikäyminen
ja analysointi asiakasyrityksen tarpeiden mukaan, ja sopivien
kanavien käyttöönotto.

STARTTINA WORKSHOP
8h / max20 HENKILÖÄ
TAVOITTEELLINEN
TOTEUTUS

• Sisältömarkkinoinnin sisältöjen pohdinta ja luominen
asiakkaan lähtökohtien ja tavoitteiden mukaisesti.

KIRKAS sisältö kantaa

• Julkaisusuunnitelma ja aikataulutus.
• Esimerkkiartikkelien tuottaminen sopiviin kanaviin esimerkiksi
verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja blogeissa.
• Toteutettujen sisältöjen maksullinen markkinointi sopivissa
kanavissa. (markkinointimaksut eivät sisälly hintaan)
• Sisältöjen hakukoneoptimointi ja sponsorointi sosiaalisessa
mediassa
• Analyysi ja jatkotoimenpiteet.
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Digitaalisen markkinoinnin kehittäminen
– Parempia tuloksia datavetoisesti
Digitaalinen markkinointi on yrityksen markkinoinnin osaalue, joka kattaa kaiken sähköisen markkinoinnin sisällön,
kuten verkkosivut, hakusanamainonnan, sisältömarkkinoinnin,
display -mainonnan sekä sähköpostimarkkinoinnin.
Kauttamme saat apua tarvitsemassasi kanavassa.
Digitaalisessa markkinoinnissa kannattaa ensin tutkia nykyisiä tuloksia
ja markkkinaa – missä kanavassa yrityksesi saa parhaat tulokset
panostuksilleen? Analyysin jälkeen on sujuvaa siirtyä toteutukseen ja
tehdä markkinointia siellä, missä oma kohderyhmä jo on. Digitaalisen
markkinoinnin pakettimme on vahvasti räätälöitävissä yrityksenne
tarpeisiin. Se voi sisältää esimerkiksi:
• Hakukoneanalyysin

HAKUKONEOPTIMOINTI,
ANALYYSi & SEURANTA
NÄKYVYYS HALUAMILLASI
SOME -KANAVILLA

DISPLAY -MAINONTA

Tavoittaisiko SPOtify
ASIAKASKUNTASI?

• Hakukoneoptimointia
• Google Ads-kampanjoiden aloittamista tai kehittämistä
• Sosiaalisen median markkinointia
• Kauttamme saatavilla myös audiomainontaa Spotifyssä
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SANAVARMA
Sanavarma on lahtelainen digimarkkinointiin ja -viestintään
erikoistunut toimisto, jossa pureudutaan asiakkaiden
haasteisiin digitaalisella otteella.
Ydinosaamistamme on sisältömarkkinointi ja sen toteutus
verkkoalustoissa, varsinkin WordPressissä ja sosiaalisessa mediassa.
Olemme toteuttaneet yli 150 WordPress- ja WooCommerceprojektia.
Palvelulupauksemme on toimia läpinäkyvästi ja reilusti, ilman
kapulakieltä ja asiakkaan parhaaksi.
Sanavarma
c/o Dooroom
Rautatienkatu 20
15110 Lahti
044-5231358
info@sanavarma.fi
www.sanavarma.fi
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Mikko Blomberg
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