
 
 
 
KUVAUS KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 
 
Teemme asiakkaalle räätälöidyn myynnin- ja markkinoinnin 
kehittämissuunnitelman. Toteutamme tämän hyväksi koetun prosessimme avulla. 
 
Prosessi sisältää seuraavat vaiheet: 

•  Ennakkokartoituksen ja sähköisen kyselyn ennen työpajaa 
•  Markkinoinnin ja myynnin työpajan yhdessä asiakkaan kanssa (kesto noin 2-3 h)  
•  Konkreettisen ja dokumentoidun kehittämissuunnitelman myynti- ja 

markkinointitoimille.  
 

Ennakkokartoituksessa teemme asiakkaalle sähköisen ennakkokyselyn työpajan aiheista 
ja kartoitamme missä markkinassa asiakas toimii. Työpajassa käydään läpi 
asiakasyrityksen strategiset tavoitteet, tuotteet/palvelut, markkina missä toimitaan, 
nykyiset ja potentiaaliset asiakasryhmät ja myynnin tavoitteet.  
Työpajaan osallistuu asiakkaalta 2-3 ydinhenkilöä, jotka pystyvät vastaamaan 
sekä myynnin että markkinointiviestinnän kysymyksiin. Lopuksi teemme 
ennakkokartoitukseen, -kyselyyn ja työpajaan pohjautuvan myynnin ja 
markkinoinnin kehittämissuunnitelman, joka sisältää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia.  
 
Käytännön markkinointitoimenpide 1 
MARKKINOINTIVIESTINNÄN VUOSIKELLO JA SISÄLTÖSUUNNITELMA 
Tekemämme kehittämissuunnitelman pohjalta laadimme yritykselle kattavan 
markkinointisuunnitelman ja markkinoinnin vuosikellon sekä sisällöntuotantokalenterin 
seuraavalle 12 kuukaudelle, jossa jaksotamme toimenpiteet kuukausi—ja viikkotasolle. 
Suunnitelmat sisältävät mm. ohjeet tarvittavista kanavista ja välineistä, joilla yritys voi 
lähteä toteuttamaan omaa markkinointiaan.  
 
Käytännön markkinointitoimenpide 2 
SOSIAALISEN MEDIAN ALOITUSPAKETTI 
Tämä sopii yritykselle, joka ei vielä ole lainkaan tai hyvin vähän tehnyt myyntiä tai 
markkinointia sosiaalisessa mediassa. 
Kehittämissuunnitelman jälkeen keskitymme digitaaliseen markkinointiin ja sosiaaliseen 
mediaan. Teemme yritykselle somestrategian, jossa valitsemme yritykselle relevantit 
sosiaalisen median kanavat, määrittelemme kanavakohtaisesti äänensävyn ja tavan olla 
kyseisessä mediassa ja asetamme tavoitteet, jotka on johdetttu yrityksen 
kehittämissuunnitelmasta. 
Avaamme tarvittavat kanavat ja teemme sisältösuunnitelman sekä 
sisällöntuotantokalenterin seuraavalle kolme kuukaudelle ja autamme 
sisällöntuotannossa ja päivityksissä ensimmäiset kolme kuukautta.  
  



 
 
 
 
 
 
Käytännön markkinointitoimenpide 3 
SISÄLLÖNTUOTANTOPAKETTI 
Tämän päivän markkinointi perustuu hyvin pitkälle sisältömarkkinointiin. Kokonaisvaltaisen 
myynnin ja markkinoinnin kehittämissuunnitelman tueksi tarjoamme 
sisällöntuotantopaketin, joka sisältää 35 tuntia viestinnän asiantuntijan työtunteja, jotka 
käytetään yhdessä sovittuihin toimenpiteisiin.  
Sisällöntuotantopakettiin voi kuulua esimerkiksi: 
-verkkosivujen sisältöjen päivittäminen 
-yrityksen myynti- ja markkinointimateriaalien päivittäminen 
-sosiaalisen median kanavien sisältöjen tuottaminen 
-uutiskirjeiden tai muiden kohdistettujen viestien kirjoittaminen 
 
 
Käytännön markkinointitoimenpide 4 
KEVYT VERKKOSIVUSTO 
Sisältää kevyen verkkosivuston kokonaistoteutuksen. 

• Visuaalinen suunnittelu olemassa olevien elementtien pohjalta (logo, graafiset 
elementit) 

• Laajuus 1-3 sivua 
• Max. 1 yhteydenottolomake 
• Sosiaalisen median linkitykset 
• Ei sisällä teknisiä erityisratkaisua, integraatioita muihin järjestelmiin, tarvittavia 

valokuvia tai tai videoita tai muita materiaalikustannuksia eikä muita sivustoon 
liittyviä kolmannen osapuolen tarjoamia ohjelmistoja. 

 
Käytännön markkinointitoimenpide 5 
VUOKRAMARKKINOINTIASSISTENTTI TEKEMÄÄN SUUNNITELTUJA 
TOIMENPITEITÄ  
Vuokramarkkinointiassistenttimme tulee yrityksenne avuksi tekemään 
kehittämissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä joko 

• seuraavan 6 viikon ajan kahdeksan tuntia (8) viikossa tai 
• seuraavan puolen vuoden ajan kahdeksan (8) tuntia kuukaudessa.  

Vuokra-assistentin tehtäviin voi kuulua:  
• Verkkosivujen päivittäminen 
• Sosiaalisen median kanavien ylläpito 
• Muut markkinoinnin avustavat tehtävät 

 
 
 
 
 
 


