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IDUS OY
Idus Oy sähköistää ja vauhdittaa yrityksesi markkinointia
Markkinointi on muun tekemisen mukana siirtynyt verkkoon. Sielläkin yrityksen ja asiakkaan kohtaaminen on
monen mutkan takana. Verkossa pitäisi löytyä, erottua ja saada asiakkaat kiinnostumaan - ottamaan yhteyttä tai
tilaamaan tuotteita verkkokaupasta. Tämä tehdään yrityskohtaisesti räätälöidyn digimarkkinoinnin keinoin. Sillä
noustaan hakutuloksissa, saadaan asiakkaat innostumaan ja hyviksi kavereiksi someen.
Suunnittelemme:
• Yritysbrändin: Liikemerkit, yritysilmeet ja verkkosivut
• Painotuotteet:
Esitteet, pakkaukset, etiketit ja lomakkeet
• Sähköisen markkinoinnin menetelmät: hakukoneoptimoinnin ja -mainonnan, verkkokaupan ja somekanavat
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1. Verkkosivut ja hakukonemarkkinointi
Uudistamme tai suunnittelemme yrityksesi verkkosivut siten, että ne erottuvat edukseen kaikilla ominaisuuksillaan: ulkoasulla, sisällöllä ja helpolla löydettävyydellä. Hakukonemarkkinointi on vanhoihin konsteihin verrattuna edullista, helposti
kohdennettavaa, tuloksiltaan mitattavaa ja sujuvasti muuutettavaa. Hakukoneoptimoinnissa kehitetään mm. sivujen otsikoita ja tekstisisältöä siten, että ne kiilaavat Googlen hauissa korkealle. Maksullinen hakusanamainonta puolestaan on omaan
budjettiisi perustuva konsti nostaa sivusi hakujen kärkikaartiin.

Yrityspalvelusetelillä toteutamme:
• Verkkosivujen suunnittelun helposti päivitettävälle ja käytettävälle WordPress-alustalle
• Kuvien valinnan tai kuvaukset sopimuksen mukaan
• Tekstien kirjoittamisen ja toimittamisen
• Hakukoneoptimoinnin ja tarvittavien Googlen markkinointipalvelujen asentamisen ja käytön opastuksen
• Verkkosivujen päivityskoulutuksen
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2. Verkkokauppa ja hakukonemarkkinointi
Viimeistään koronapandemia on osoittanut, että verkkokaupat tulevat lisääntyvästi korvaamaan tai
täydentämään perinteistä kaupankäyntiä. Räätälöimme yrityksellesi verkkokaupan, jossa käytetään ulkoasun, tuotteiden ja liiketoiminnan mukaan joustavaa WooCommerce-alustaa. Sillä voit hallita keskitetysti sekä WordPressillä tehtyjä verkkosivuja että itse WooCommerce-kauppaa. Tilaukset ja toimitukset
eivät kuitenkaan lähde itsestään liikkeelle. Siksi on syytä tehdä myös hakukonemarkkinointia ja lisätä
some-näkyvyyttä. Lisäksi tarvitset ohjeita mm. maksuliikenteeseen, toimituksiin, tuotekuvien valintaan
ja kuvauksiin yms. liittyen.

Yrityspalvelusetelillä toteutamme:
• Verkkokaupan ilmeen suunnittelun
• Verkkokauppa-alustan valinnan ja sen räätälöinnin tuotteiden ja liiketoiminnan mukaan
• Hakukoneoptimoinnin verkkokaupan löydettävyyden tehostamiseksi
• Tuotekuvien valinnan ja käsittelyn
• Verkkokaupan päivitys- ja operointikoulutuksen
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3. Yrityksen uudistuva ilme, verkkosivut ja hakukoneoptimointi
Jos yrityksesi ilme näyttää väsähtäneeltä ja vanhanaikaiselta tai kaipaat muutenkin uusia tuulia, niin
nyt siihen on hyvä tilaisuus. Kirkastamme yrityksen ilmettä, uudistamme ja optimoimme verkkosivuja
ja laitamme Iehtimainonnan pohjat kuntoon. Alkavalle yritykselle voimme tarjota saman paketin, mutta
painotamme hakukonemainontaa, koska uuden yrityksen verkkosivut eivät nouse hauissa pitkiin aikoihin korkealle.

Yrityspalvelusetelillä toteutamme:
• Liikemerkin uudistamisen ja soveltamisen mm. käyntikorttiin ja lomakkeisiin
• Verkkosivujen uudistamisen
• Hakukoneoptimoinnin ja hakukonemarkkinoinnin aloittamisen hakutulosten tehostamiseksi
• Lehtimainontapohjan
• Verkkosivujen päivityskoulutuksen

