
TÄRKEÄÄ JUURI NYT: Korona-
poikkeustila vaikuttaa todennäköisesti myös sinun
yrityksesi liiketoimintaan. Kun kriisi on ohi, saatat
huomata, että jokin liiketoiminnassa on muuttunut
pysyvästi. Myös viestintään ja markkinointiin on siis
tehtävä muutoksia. 

On ymmärrettävää, ettei markkinointi välttämättä ole 
päällimmäinen ajatuksesi tässä hetkessä. Toteuttamo
Verbaali auttaa keskittämään markkinointiajatukset
huomista pidemmälle.



Mietitty 
sisältö 
erottuu. 

Toteuttamo Verbaali Oy:n 
sisällöntuotantopaketti
yrityspalvelusetelin saajalle 
(mikroseteli), kevät 2020

Ja tekee yrityksestäsi 
aidosti kiinnostavan.



Mikrosetelin palvelupaketti alkaa
tiivistetyllä, kaksivaiheisella
kehittämissuunnitelmalla

1. helposti hoituva STARTTIKYSELY
Noin 15-30 minuutin paneutumisen vaativa sähköpostitse
toimitettava kartoituskysely 1-5 avainhenkilölle
organisaatiossanne.

2. selkokielinen VERBAALIANALYYSI
Kyselyn perusteella Toteuttamo Verbaali tekee yhteenvedon
yrityksen markkinoinnin nykytilasta sekä ehdotuksen
toimenpiteistä, joihin ryhdytään välittömästi palvelusetelin avulla
sekä suositukset tulevista markkinoinnin kehittämisaskeleista.



Sitten hihat rullalle ja hommiin: 

Markkinointiviestien tiivistys
timantiksi & käytännön
sisällöntuotanto

Ulkoistettu sisällöntuotantoapu neljäksi työpäiväksi (28 h, voidaan
jakaa myös pienemmiksi palasiksi). Tämän luovan
tekstintuotantoresussin yritys voi käyttää esimerkiksi seuraaviiin:

• Uniikin, pk-yrityksen vahvuuksia korostavan yritystarinan
kirjoittamiseen.

• Lehdistötiedotteen suunnitteluun + jakeluun paikallismedioille. 

• Yrityksen nettisivujen tekstisisältöjen uudistamiseen.

• Sisältömarkkinointiin: esim. blogit tai somepostaukset.

• Esitteiden tai muiden markkinointimateriaalien
sisällönsuunnitteluun.



REFERENSSEJÄ: 
Fressin valtakunnallinen 
imagokampanja 2020

• konseptin luova idea asiakkaan 
liiketoiminnan ytimen analysoinnin kautta

• kampanjan tekstituotannot kaikkiin 
kanaviin (printti, verkko, ulkomainonta)

• projektinjohto, alihankintakumppaneiden 
briiffaus

• tv- & radiospottien käsikirjoitukset



REFERENSSEJÄ: 
Yritystarinoita lukuisille 
Päijät-Hämeen yrityksille, mm.

• Vääksyn Lääkärikeskus

• Kanavan Panimo

• Rezulto

• Valmennuksen Vire

• Kampaamo Tanner

• Le-Met

Yritystarinoita luettavissa yritykseni blogissa:

www.vapaaverbaalikko.com



REFERENSSEJÄ: 
Yritysjulkaisut 
ja artikkelit

Kokonaiset julkaisut (konseptointi & 

sisällöntuotanto)

• Markprint-lehti

• FOOD (Findus Foodservices)

• Pintaa syvemmältä (Fressi)

Yksittäiset artikkelituotannot, mm.

•  LADEC

• Lahden Yliopistokampus

• Kuusakoski



Palveluntarjoajan
lyhyt esittely

• Toteuttamo Verbaali Oy on vuonna 2015 perustettu
copywriter-toimittaja Terhi Kankaan omistama
tekstisuunnitteluun ja markkinointiviestintään erikoistunut
yritys. Alalla Kangas on työskennellyt lähes 20 vuotta: 
mainostoimistoissa, tiedottajana, toimittajana ja 
toimituspäällikkönä. 

• • Toteuttamo Verbaali on osa Dooroomin coworking-
yhteisöä, jonka avulla mikroyrityksen hartiat kasvavat isoa
toimijaa vastaavaksi. Verkostosta löytyy luottokumppaneita
esimerkiksi graafiseen suunnitteluun, videotuotantoon, 
valokuvaukseen tai yritysvalmennukseen. 

• • • Lisätietoa: www.verbaali.fi 

Terhi Kangas • 050 555 2577 • terhi.kangas@verbaali.fi


