KUVAUS ASIAKASYRITYKSELLE
TOTEUTETTAVASTA MYYNNIN JA
MARKKINOINNIN
KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA
KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA
TOIMENPIDEVAIHTOEHDOT

Me
Toimimme ketterästi eri digitaalisilla alustoilla ja medioissa. Otamme
koko ajan haltuun uusia. Innostumme, kun pääsemme viemään asioita
toteen. Se kun pääsemme yhdessä kokeilemaan. Idea voi olla hyvä,
hullu, outo, ja kaikkea siltä väliltä. Mutta jos siinä on jotakin
kutkuttavaa, niin puskemme kyllä sitä kohti että voimme ideaa
kokeilla. Ideoidahan aina voi. Mutta usein vain kokeilemalla turvallisesti
voimme oppia ja löytää aidosti uutta.
Dokumentoimme ja rapsaammekin. Teksti, kuva ja video sujuu. Aika
moni muukin. Podcasteista lähtien. Toiminnan tyyppejä.
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Vaikuttavuus - ei lätinää, vaan
juuri sinulle uusia tekoja ja
osaamista
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Kokeilujen kautta käyttöön konkretiasta uudeksi
liiketoiminnaksi

Miten toimimme?
Ajamme aina sinun parastasi. Emme ole ilkeitä, mutta haastamme kyllä ajattelemaan eri näkökulmista.
Toimimme purskeisesti. Tulemme varmasti työskentelmään pätkissä. Sillä tavalla että sinä kokeilet yhteisiä
ideoitamme kohtaamistemme välissä. Näin saamme asioita eteenpäin ja opimme. Teemme muistiinpanot ja
laitamme kutsut. Sinulle sopivaan digivälineeseen. Olemme aika innostuvaa sorttia. Näemme mahdollisuuksia
siellä missä muut näkevät esteitä. Sellaista se yrittäminen onkin.
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Teemme fiksuja hommia
fiksujen ihmisten kanssa.
Ajattelemme näin kaikista.
Siitä syntyy ilo. Onnistumista ja
oppimisesta. Eteenpäin
menemisestä.

Työ on innostavaa. Siinä missä
vapaa-aikakin. Innostumme
ihmisistä ja uusista haasteista.
Se pistää sillä lailla kierrettä
elämään.

Parhaat asiat usein syntyvät
yhdessä. Aina ei edes muista
"kuka sen sanoi". Eikä sillä ole
väliäkään. Kunhan saadaan
aikaan vaikuttavaa.

1. Näkyvyys
loikka
Näkyvyysloikka. Nettisivut nollasta. Yhden päivän valokuvaussessio aina organisaatiosta,
fiiliskuvista, keskeisimpiin tuotteisiin. Sitten helpot verkkosivut jossa hyödynnetty kuvitus.
Helppo päivittää ja pitää yllä.

Oli kyse sitten tuotteista tai henkilöstön kuvaamisesta. Valokuvasta tai
videosta, niin päivän aikana saadaan paljon aikaan. Pois kuvapankkikuvista
aitoon kuvaan. Käsittelyt päälle.
Kasaamme sinulle näppärät verkkosivut myynnin ja markkinoinnin tueksi.
Sellaiset joita osaa ihminen käyttää ja päivittää. Sinun ei pidä keskittyä
mihinkään koodaamiseen, vaan asiakkaisiin. Verkostoihin. Siksi näppärät ja
visuaaliset sivut kerralla kuntoon.
Varmaan someakin pitää katsoa. Sekin tottakai. Samaan kertaan kun
aloitamme. Ei kai tässä muuten järkeä olisikaan.
Alusta loppuun digitaalinen ulottuvuus kuntoon.
Reetta Lauretsalo - Yhdessä rakennamme näyttäväää

2. ostoimua
Tuotteisiin ja palveluihin ostoimua - Perataan tuotteet ja tuotteistetaan olemassa oleva.
Katsotaan asiakkaat ja tarpeet. Visualisoidaan someen, nettisivuille, joka paikkaan.
Tunnistetaan uusia palveluita tai tuotteita. Loikka uuteen myyntiin. Uusiin asiakkuuksiin.
Liiketoimintaan.

Kunnon tuotteistuksen ja muutos- sekä palvelumuotoilun paketti sinulle jolla
on jo se kaikki osaaminen, asenne ja ressurssi joka tarvitaan, mutta tuntuu
että se on ehkä suunnattu nyt väärin. Tai "kone ei tuota tulosta". Tarvitset
mahdollisesti poikkeusolosuhteissa poikkeuksellisia ratkaisuja? Tässä paketti
sinulle.
Katsotaan missä se ostoikkuna on ja miten tuotteet ja palvelut saadaan
kuvattua ymmärresttävästi ja myyvästi. Voi olla että laitamme kyllä kokeiluun
useamman uuden. Katsottaan uusia asiakkuuksia ja viritetään ansat kuntoon
someen ja sivuille.
Sopii parhaiten hieman pidemmälle jaksolle. Että voimme katsoa yhdessä,
kokeilla ja sitten taas arvioida. Iteratiivisesti. Kuten Sipiläkin sanoi.

Nuolniemen maailma pienimmän kyläkauppakeskuksen naapurstoa kuuntelmassa
Emma Salokosken konserttia kanoille 2020. Myös muutama ihminen sallittiin.

3.Digikilistimet
kuntoon
Digitaaliset kilistimet kuntoon. Somen, projektihallinan, työn hallinan, somepostauksien,
kuvankäsittelyn jne sovellukset tutuiksi ja käyttöön. Sinun lähtökohdistasi. Tuottavuusloikka
myyntiin ja markkinointiin. Uutta sisältöä ja prosessit kilistimineen kuntoon. Tämän jälkeen
homma rokkaa ja sinulla on käytössä tehokkaat välineet, menetelmät ja tavat. Kansiot ja kynät
nurkkaan.

Digistä on puhuttu maailman sivu. Nyt varmaan enemmän kuin koskaan.
Maailma kun on sosiaalinen ja se on digitaalinen. Tässä jaksossa katsomme
kilistimesi ja kanavasi kuntoon. Se voi olla somea, mutta se voi olla vaikkapa
tarjoustyöskentelyyn liittyviä digitaalisia välineitä ja sitä kautta luonnollisesti
tapoja. Voimme tunnistaa tarpeita tiedon kulussa tai vaikkapa
projektinhallinnassa. Hitto vie tälläisten suhteellisen ketterästi tehtävien
essitysten tekemissessä. Ehkä vielä niin että niitä voi kasata yhdessä ja
samaan aikaan ympäri maailmaa.
Tässä kohtaa se on vielä arvailua. Kun emme tunne. Mutta alussa katsotaan
tilanteesi ja otetaan kaikki irti arkeasi, myyntiäsi ja markkinointiasi
helpottavista tavoista ja keinoista. Kokeiluja. Tekemistä. Oppimista.
Aika kivaa. Ja vaikuttavaa.

Shamaani peseytymässä noitumisen jäljiltä. Pariasteinen purovesi pyyhki pahimmat
meikit pois. Aurinko hymyilee. Digitaalinen lähetys maailmaan oli valmista. 2020.
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