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Brändin visuaalisen ilmeen  
rakentaminen tai kirkastaminen

➊

Brändin rakentamiseen liittyy uuden visuaalisen ilmeen  
luominen tai nykyisen brändin kirkastaminen.

1 Aloitamme brändin rakentami-
sen tekemällä kilpailija-analyysin 
asiakasyrityksen toimialasta ja suu-
rimmista kilpailijoista. Määrittelem-
me analyysin ja asiakkaan haastat-
telun pohjalta yrityksen omat erot-
tuvuustekijät ja kilpailuvaltit, joiden 
ympärille tulevat markkinointitoi-
menpiteet rakennetaan. 

2 Työpajamuotoisessa työsken-
telyssä luomme asiakasyrityksen 
kanssa pitkän tähtäimen brän-
distrategian, joka korostaa tuotteen 
tai palvelun asiakashyötyjä ja kas-
vattaa mainetta oikeiden kohderyh-
mien parissa. 

3 Luomme strategiaa tukevat 
brändiviestit ja annamme opastusta 
brändin jalkauttamiseen sekä erot-
tuvuuden parantamiseen eri julkai-
sukanavissa. 
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Ampersandin Brand Sprint

AMPERS➋

Pidämme asiakasyritykselle Ampersandin brändisprintin,  
jonka tavoitteena on yrityksen brändin kirkastaminen. Brändisprintti (max. 6 h)  

toteutetaan työpajana asiakasyrityksen avainhenkilöiden kanssa,  
ja sen osallistujamääräksi suositellaan enintään 10 henkilöä.

1 Brändisprintissä tarkennetaan yrityksen arvoja, vah-
vuuksia ja visiota. Lisäksi määritellään yrityksen tuotteen 
tai palvelun erottuvuustekijät, joita hyödynnetään tule-
vissa markkinointitoimenpiteissä. Työpajassa eritellään 
yrityksen tarjoamien tuotteiden tai palveluiden asiakas-
hyödyt ja määritetään brändi-identiteetti ja -positio. Eri-
laisten harjoitusten kautta brändille löydetään eri asia-
kassegmenteille toimiva puhetapa ja myyntiä tehosta-
vat argumentit.

2 Brändisprintin jälkeen kirjoitamme asiakkaalle ana-
lyysin työpajassa ideoiduista asioista, ehdotamme yh-
teenvedon pohjalta hienosäätöä yrityksen visuaaliseen 
ilmeeseen sekä opastamme millaisella tyylillä yrityk-
sen kannattaa kertoa tuotteistaan tai palveluistaan, jotta 
toimenpiteet tukevat yhdessä määriteltyä brändivisio-
ta. Isoissa brändiuudistuksissa annamme yritykselle oh-
jeistuksen brändin jalkauttamiseen organisaation sisällä. 
Teemme kokonaisuudesta myös brändioppaan myyn-
nin ja markkinoinnin tueksi.



Somestrategian luominen

AMPERS➌

Luomme yritykselle toimivan somestrategian, jolla kasvatetaan 
yrityksen some-näkyvyyttä ja tehostetaan asiakasviestintää eri kanavissa.

1 Somestrategian luomiseen sisäl-
tyy asiakkaan ja kilpailijoiden kes-
keisten some-kampanjoiden ana-
lysointi, hashtagien analyysi ja ke-
hitysehdotukset sekä julkaisujen ja 
julkaisupohjien suunnittelu eri kana-
viin.

2 Somestrategiassa teemme yri-
tykselle sosiaalisen median vuosika-
lenterin, jossa ehdotetaan liiketoi-
minnan tavoitteista sekä tuotteis-
ta ja palveluista ideoituja aiheita so-
siaalisen median päivityksiin. Vuo-
sikalenteri huomioi myös juhlapy-
hät (esim. jouluun liittyvät postauk-
set) sekä muut kausiluontoiset kam-
panjat.

3 Somestrategiassa tutustumme 
kilpailijoiden tekemään maksulli-
seen somemainontaan sekä suun-
nittelemme mainosehdotukset asi-
akkaalle. Opastamme asiakastam-
me tekemään maksullista Face-
book- ja Instagram-mainontaa ja 
seuraamaan sen tuloksia.



Verkkosivuston luominen

AMPERS➍

Kartoitamme yhdessä asiakkaan kanssa tämän toimialalle ja tuotteille  
sopivimmat vaihtoehdot verkkosivuston luomiseen. 

1 Teemme kilpailija- ja toimiala- 
analyysin ja kirkastamme asiakas- 
yrityksen omat erottuvuustekijät, 
joita hyödynnetään verkkosivuston 
rakenteen suunnittelussa ja esimer-
kiksi sivujen otsikoinnissa. 

2 Suunnittelemme verkkosivustol-
le visuaalisen ilmeen sekä tuottei-
den löydettävyyttä parhaiten palve-
levan sivustorakenteen.

3 Stilisoimme asiakkaan toimitta-
mat tekstit sekä käsittelemme asi-
akkaan toimittamat kuvat verkkojul-
kaisuun sopiviksi. Rakennamme asi-
akkaalle verkkosivuston, jossa huo-
mioidaan hakukoneoptimointi ja 
saavutettavuus.



Verkkokaupan rakentaminen 

AMPERS➎

Kartoitamme yhdessä asiakkaan kanssa tämän toimialalle  
ja tuotteille sopivimmat vaihtoehdot verkkokaupan luomiseen.

1 Teemme kilpailija- ja toimiala- 
analyysin ja kirkastamme asiakas- 
yrityksen omat erottuvuustekijät, 
joita hyödynnetään verkkosivuston 
rakenteen suunnittelussa ja esimer-
kiksi sivujen otsikoinnissa. 

2 Suunnittelemme verkkokaupalle 
visuaalisen ilmeen sekä tuotteiden 
löydettävyyttä parhaiten palvelevan 
sivustorakenteen.

3 Rakennamme asiakkaan toimit-
tamien materiaalien pohjalta verk-
kokauppapohjan, jossa huomioi-
daan hakukoneoptimointi ja saavu-
tettavuus. 


