
Internet-sivujen suunnittelu  
ja toteutus

Visuaaliset ilmeet ja  
markkinointimateriaalit

D I G I TO I M I S TO

Suunnittelemme ja toteutamme asiakkaillemme näkyviä ja 
tehokkaita välineitä markkinointiin, myyntiin ja viestintään. 
Toteuttamamme palvelu voi olla esimerkiksi uudistettu 
nettisivusto, kampanjasivu, tuotekatalogi, myyntiprosessia 
helpottava työkalu nettiin, hakukoneoptimointi tai vaikkapa 
sähköinen kampanja.
Olemme toimineet jo yli 15 vuotta ja toteuttaneet tuhansia 
projekteja ja yksittäistoimituksia.

Responsiiviset sivustot ensiluokkaisella  
visuaalisella ilmeellä.

Uudistamme visuaaliset ilmeet ja toteutamme 
tarvittavat markkinointimateriaalit.

Sähköinen markkinointi
Parannamme hakukonelöydettävyyttä tai  
kehitämme saavutettavuutta verkkosivustoilla.

Valokuvauspalvelut
Parannamme yrityksesi laatuvaikutelmaa 
tuote-, kohde- tai henkilökuvauksin.



Internet-sivujen suunnittelu ja toteutus 

Toteutamme hinta-laatusuhteeltaan parhaat, erinomaisen visuaalisen 
ilmeen ja suoraviivaisen käyttökokemuksen tarjoavat verkkopalvelut 
asiakkaan myynnin tueksi:
 
   •  Yritysten nettisivustot
   •  Portaalit
   •  Myynnin tukityökalut nettiin
   •  Verkkokaupat
   •  Kampanjasivut
   •  Integraatiot mahdollisuuksien mukaan

Käytämme tietoturvallisia, avoimen lähdekoodin alustoja, jotka eivät 
sido asiakasta toimittajaan. 

Tietoturvasyistä emme suosi esim. WordPressiä, mutta voimme 
toteuttaa sivustot myös WordPressillä niin haluttaessa.
 

Tarjoamme myös päivittäiseen ylläpitoon tukea: 
 
   •  Ylläpito ja sisältöparannukset
   •  Tietoturvan parantaminen
   •  Optimoinnit ja hakusanamarkkinointi

NETTISIVUSUUNNITTELUMME KULMAKIVET



www.totalvene.fi
REFERENSSI

Suomen suurin veneilyn verkkomedia.



www.jousiteos.fi
REFERENSSI

Yrityssivusto. Teimme myös esittelyvideot.



www.janla.fi
REFERENSSI

Suomen johtava peltialan tukkuliike.



Visuaaliset ilmeet ja markkinointimateriaalit 

Suunnittelemme yrityksen visuaalisen ilmeen ja logon sekä ilmettä noudat-
tavat menekinedistämis- ja markkinointimateriaalit kuten: 
 
   •  Esitteet
   •  Kuvastot ja hinnastot
   •  Flyerit
   •  Kansiot 
   •  Rollupit
   •  Isot kangastulosteet (banderollit)
   •  Muut messumateriaalit
   •  Lehti-ilmoitukset 

Avustamme myös messuosaston suunnittelussa. Kumppaniverkostostamme 
löytyvät erilaiset siirrettävät messuratkaisut ja messuosaston tarvikkeet ja 
kalusteet.

Toteutuamme myös brändin tueksi materiaaleja, jotka liittyvät tuotteiden 
toimituksiin tai käyttöönottoon, esim.:

   • Ohjeet
   • Tarrat ja erilaiset kuittausdokumentit
   • Painatukset esim. pakkauksiin ja suojakalvoihin 

SUUNNITTELEMIAMME LOGOJA



SUUNNITTELEMIAMME LOGOJA

ASENNUSOHJE JA HINNASTO



Valo- ja videokuvauspalvelut, 3D-mallintaminen 

Hyvin tyypillinen tilanne yrityksellä on se, että tarvittavaa kuvamateriaalia 
ei ole riittävästi ja siksi myyvän markkinointimateriaalin teko on hankalaa. 
Tästä syystä useimmiten projektiemme yhteydessä suoritamme kuvauksia: 
 
   •  Tuotekuvat
   •  Tehdas- tai muut On-Site -kuvat
   •  Henkilökuvaukset
  
Hyvä tuotekuva puhuu paljon – tuotekuvalla pystyy nostamaan brändin mieli-
kuvaa ja laatuvaikutelmaa.

Teemme rajoitetusti myös 3D-mallinnustöitä. Mallinnus soveltuu kuvauksen 
sijasta silloin, kun tuote on melko yksinkertainen tai sitä pitää voida tarkastella 
tai kääntää helposti useisiin kulmiin, esim. käyttöohjeissa.

Huom! Kysy myös videokuvauspalveluitamme. Voimme toteuttaa  
esim. pienen yritysesittelyn, asennus- tai huoltovideon.

OTTAMIAMME TUOTEKUVIA



OTTAMIAMME TUOTEKUVIA



3D-MALLINNETTU SADEVESIJÄRJESTELMÄ

LISÄÄ TUOTEKUVIA



Sähköinen markkinointija toteutus

Sähköiset markkinointipalvelumme edistävät asiakkaan 
tuote- tai palvelumyyntiä lisäämällä näkyvyyttä ja saavutet-
tavuutta. 

Palvelumme sisältävät mm. 

   •  Sähköisen uutiskirjepalvelun käyttöönotto
   •  Sähköisten uutisekirjeiden taitto ja lähetys
   •  Markkinoinnin automaatio
   •  Käytettävyyden kehittäminen esim. www-sivustolla 
       käyttäjäkokemuksen parantamiseksi
   •  Hakukonelöydettävyyden parantaminen 
       (hakusanaoptimointi, Google Adwords)
   •  Bannerimarkkinointi
   •  Myynnin aputyökalut ja lomakkeet nettiin
   

MARKKINOINNIN AUTOMAATIOSSA KÄYTTÄJÄN TOIMINTAA JA REAGOINTIA 
SEURATAAN JA TEHDÄÄN AUTOMATISOITUA MARKKINOINTIVIESTINTÄÄ ESIM. 
NETTISIVUSTOLLA LIIKKUMISEN PERUSTEELLA.



D I G I TO I M I S TO

kari-pekka.mikkola@mediasprea.fi050 592 1251

Kari-Pekka Mikkola

HELSINKI  |  LAHTI  |  WWW.MEDIASPREA.FI 
STUDIO: VALURAUDANKUJA 8, 00700 HELSINKI

Ota yhteyttä. Pohditaan yhdessä, miten voisimme  
tuottaa palveluillamme hyötyä yrityksellesi.



 
 

 
 

MediaSPREA palvelut tiivistettynä 
Yrityspalveluseteli Lahti 2019-2020 

Verkkosivujen kehittäminen ja verkkokaupat 

Suunnittelemme ja toteutamme pitkällä kokemuksella responsiiviset verkkosivut ja 

kehitämme asiakkaan nykyisiä sivuja tarpeen mukaan. Meiltä myös verkkokaupat, portaalit 

ja kampanjasivustot sekä integraatiot mahdollisuuksien mukaan. Tekniset päivitykset ja 

tietoturvan läpikäynti. Sisällöntuotanto. Arvioimme ja parannamme verkkopalveluiden 

käytettävyyttä ja saavutettavuutta. 

Digistrategia ja digimarkkinointi 

Arvioimme yrityksen tavoitteiden mukaiset toimenpiteet, jotka voivat käsittää esim. 

sähköistä markkinointia uutiskirjein, markkinoinnin automaatiota, maksettua 

hakukonemainontaa, hakukoneoptimointia, bannerimarkkinointia. Teemme myös myyntiä 

tukevia piensovelluksia webiin, kuten erilaisia lomakepohjaisia työkaluja. 

Mobiiliapplikaatiot ja POCit 

Suunnittelemme ja ohjelmoimme mobiiliapplikaatioita (apps) ja erilaisia Proof-Of-Concept – 

demosovelluksia ja demosivustoja esimerkiksi liikeidean arviointiin tai rahoituksen hakuun. 

Olemme myös Innovaatisetelin palveluntarjoaja. 

Myynnin tukimateriaalit, messumateriaalit 

Toteutamme myös perinteiset printtimedian tuotteet yrityksen myynnin tueksi. 

Suunnittelemme yrityksen visuaalisen ilmeen ja logon sekä ilmettä noudattavat 

tuoteluettelot, hinnastot, tuotekuvastot, flyerit, rollupit ym. messu- ja 

markkinointimateriaalit.  

Valokuvauspalvelut 

Hyvällä tuotekuvalla pystyy nostamaan mielikuvaa ja laatuvaikutelmaa yrityksestä tai 

brändistä. Usein myyvien markkinointimateriaalien teon esteenä ovat puuttuvat tai huonot 

kuvat. Meiltä tuote- tai henkilökuvat joko omassa studiossamme tai asiakkaan tiloissa. 

 

Lisätiedot: 

Kari-Pekka Mikkola  

puh. 050 592 1251 

kari-pekka.mikkola@mediasprea.fi 

mailto:kari-pekka.mikkola@mediasprea.fi


 
 

 
 

Myynnin ja markkinoinnin kehittämissuunnitelma  

Alla kuvattu myynnin- ja markkinoinnin kehittämissuunitelman vaiheet, minkä perusteella 

ehdotamme toimenpiteitä. Digitoimistona tarjoamme myynnin- ja markkinoinnin kehittämistä 

erityisesti Internet edellä. Se voi tarkoittaa www-sivustojen kehittämistä, kampanjasivua, myynnin 

tukityökaluja Internetiin, yleistä käytettävyyden, yhteydenoton helppouden ja saavutettavuuden 

kehittämistä netissä, uutiskirjemarkkinointia, markkinoinnin automaatiota, hakusanaoptimointia tai 

Adwords- tai LinkedIn-mainontaa verkkonäkyvyyden parantamiseksi. Pilotoimme 

mobiiliapplikaatioita. Teemme kuitenkin myös perinteisempää mediaa ja kehitämme erityisesti 

menekinedistämisvälineitä kuten tuote-esitteitä, -luetteloita, -hinnastoja, flyereita ja 

messumateriaaleja.  Tuote- ja henkilökuvauksiin käytössämme on oma studio. 

Kehittämissuunnitelman vaiheet Lisätiedot 

Asiakkaalta pyydettävät lähtötiedot Nykyisen liiketoiminnan kuvaus, toimiala 

Yrityksen koko ja toiminta-alue 

Kilpailijat 

Nykyiset asiakkaat ja asiakasryhmät 

Mahdolliset uudet liiketoiminta-alueet 

Tavoitteet liiketoiminnalle ja asiakkuuksille 

Toimintamallit 

Johdon näkemys nykytilasta ja tarpeista Haastattelu tai palaveri, jossa käydään läpi 

alustava pääfokus, kohderyhmät ja 

tulevaisuuden tavoitteet. 

Myynnin näkemys nykytilasta ja tarpeista  Sähköpostikysely. Selvittää myynnin 

näkökulmasta kehittämistarpeet, vahvuudet ja 

potentiaalit. 

Toimintaympäristön ja kilpailijoiden 

läpikäynti 

Esim. verkkonäkyvyys, netissä käytetyt ratkaisut, 

tuotetiedon taso, erikoisratkaisut. 

Analyysi tarpeista ja fokuksesta Kokoamme yhteenvedon havainnoistamme ja 

keskusteluistamme pohjaksi toimenpide-

ehdotuksille. 

Toimenpide-ehdotukset Valitaan potentiaaliset myynti- ja 

markkinointikeinot yhdessä asiakkaan kanssa. 

Toteuteusvaihe Toteutetaan sovitut toimet. 

Jälkiarviointi ja jatkokehitysmahdollisuudet Arvioidaan toteutetut toimet ja pohditaan 

jatkotarpeita. 

 

Lisätiedot: 

Kari-Pekka Mikkola, puh. 050 592 1251, kari-pekka.mikkola@mediasprea.fi 

mailto:kari-pekka.mikkola@mediasprea.fi


 
 

 
 

26.3.2020 

MediaSPREA referenssejä eri toimialoilta 

 

Asiakas Asiakkaalle tehty 

Kivitasosepät Oy Sivusto ja monipuolinen tarjouspyyntölomake 

https://www.kivitasosepat.fi 

JanLa Oy Yritysilme, www-sivut, markkinoinnin 

kehittämistä mm. aktiivista lehtikampanjointia, 

uutiskirjekampanjointia, messutöitä, hinnasto, 

tuotekuvasto, tuotekuvauksia  

http://www.janla.fi 

Jousiteos Oy Yritysilmeen kehittäminen, www-sivut, LinkedIn-

kampanjointi, tuotekuvaukset, esittelyvideo 

http://www.jousiteos.fi 

Finn-aine Ky Nettisivusto ja verkkokauppa 

https://www.finnaine.fi 

Finncont Ympäristötuotteet / Finncont Oy 

 

Nettisivusto ja verkkokauppa, kuvasto 

https://www.finncont.com 

Totalvene-veneilymedia Sivusto, ulkoasu, uutiskirjemarkkinointia, 

bannerimarkkinointi, www-ohjelmointia 

http://www.totalvene.fi 

Putkilaser Oy Yritysilme, www-sivut, logo, videonkäsittelyä 

https://www.putkilaser.fi 

Ilmari Helanderin Vanhusten Säätiö  Yritysilme, nettisivut 

http://www.helander-kodit.fi 

Lahden Rakennusurakointi Oy Yritysilmeen kehitys, www-sivut 

http://www.lahdenrakennusurakointi.fi 

Jarmeta Oy Sivuston uudistaminen asiakkaan materiaaleista. 

http://www.jarmeta.com 

Marjaniemen Melojat ry www-ohjelmointia mm. tapahtumiin 

ilmoittautuminen, suoritusrekisterien hallinta 

https://www.marjaniemenmelojat.fi 

 

Oheiset referenssit edustavat osaamistamme laidasta laitaan.  

Kysy lisää referenssejä: Kari-Pekka Mikkola, puh. 050 592 1251, 

kari-pekka.mikkola@mediasprea.fi 
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