
 

         
 

Kehittä missuunnitelmä jä toimenpideväihtoehdot 

 

KUVAUS ASIAKASYRITYKSELLE TOTEUTETTAVASTA MYYNNIN JA MARKKINOINNIN    KEHITTÄMIS-

SUUNNILTEMASTA 

 

Tuomme projektiin kaksi asiantuntijaamme. Työskentelemme työpajatyyppisesti yhdessä asiakkaan kanssa 

osaamista jakaen ja rikastaen niin, että asiakkaan osaaminen markkinoinnin teemoista lisääntyy ja hän pystyy 

hyödyntämään oppimaansa myös jatkossa itsenäisesti. Viemme ideoita ja kokeiluja heti käytäntöön niin, että 

asiakkaan oma osaaminen kasvaa välittömästi ja hän saa uutta osaamista ja uusia työkaluja markkinointinsa 

tueksi. Näin toimenpide ei rajoitu vain konsultointiin, vaan asiakas pystyy hyödyntämään osaamistaan jatkossa 

itsenäisesti ja jatkamaan asiantuntijan kanssa tehtyä työtä omassa arjessaan.  

Asiantuntijamme vastaavat kaikesta dokumentoinnista ja kehittämissuunnitelman laatimisesta. Hyödynnämme 

kehittämissuunnitelmassa tekstiä, kuvaa ja tarpeen mukaan videota niin, että kehittämissuunnitelmasta muo-

dostuu asiakkaalle konkreettinen, selkeä ja visuaalinen toimenpidesuunnitelma ja muistilista jatkoon ja arjessa 

hyödynnettäväksi.  

 

KÄYTÄNNÖN MYYNTI- JA MARKKINOINTITOIMENPIDE (PAKOLLINEN) 

1. YRITYKSEN IMAGON JA BRÄNDIN VAHVISTAMINEN VALOKUVALLA JA VIDEOLLA 

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, ja video vielä eksponentiaalisesti enemmän. Asiakas saa käyttöönsä 

kaksi asiantuntijaamme, jotka työskentelevät asiakkaan kanssa yhdessä vuorovaikutuksen kentällä, palvelu-

muotoilun välineitä hyödyntäen. Asiantuntijamme tuottavat asiakkaalle valokuvia ja videoita, joissa korostuvat 

juuri asiakasyrityksen erottavat, omaleimaiset piirteet ja tekijät. Ne tärkeimmät asiat markkinoinnin kannalta. 

Käsittelemme kuvat ja videot niin, että asiakas saa ne käyttöönsä ja markkinoinnin tueksi. Emme kuitenkaan 

tyydy vain itsenäisesti kuvaamaan asiakkaan puolesta, vaan otamme hänet mukaan ja samalla asiakas oppii itse 

ottamaan valokuvia ja videoita, jotta voi jatkossa itse toteuttaa pieniä markkinointikampanjoita valokuvaa ja 

videota hyödyntäen. Käymme läpi mm. miten otan hyvän valokuvan, mitä kannattaa huomioida videota teh-

dessä, miten hyödyntää ja jakaa valokuvia ja videoita somessa ja digitaalisissa kanavissa, sekä miten kertoa 

tuotteista ja palveluista valokuvin ja videoin. Hyödynnämme olemassa olevia resursseja eli asiakkaan olemassa 

olevia laitteita, kuten kameroita, älypuhelimia ja tabletteja.   

 

KÄYTÄNNÖN MYYNTI- JA MARKKINOINTITOIMENPIDE (VALINNAISET) 

2. SOSIAALINEN MEDIA MARKKINOINNIN VÄLINEENÄ  

Markkinointi ja brändin rakentaminen tapahtuvat nykyään yhä useammin sosiaalisen median kanavissa. Tar-

kastelemme nykyaikaisia sosiaalisen median kanavia, ja valitsemme yritykselle sopivimmat viestinnän tavat, 

kanavat ja välineet. Emme myöskään unohda nettisivujen merkitystä markkinoinnissa, vaan linkitämme sosiaa-

lisen median kanavat osaksi yrityksen omia sivuja. Tärkeässä roolissa on yrityksen, sen tuotteiden ja palvelui-

den sekä ihmisten ja osaamisen näkyväksi tekeminen digitaalisilla vuorovaikutuksen kentillä, tässä tapauk-

sessa usein sosiaalisessa mediassa. Selvitämme ja teemme suunnitelman, millaista sisältöä ja missä kanavassa 

yrityksen kannattaa jakaa, jotta se tukee parhaiten myyntiä ja markkinointia. Keskitymme vahvasti 



 

         
 

visuaalisuuteen eli valokuvien ja videoiden mahdollisuuksiin. Lisäksi laadimme some-markkinoinnin sisältö-

suunnitelman ja vuosikellon, jotta asiakkaalle jää palvelun jälkeen kättä pidempää ja muistilista jatkoon. Asia-

kas saa myös valmiuksia automatisoinnin hyödyntämiseen sosiaalisessa mediassa.  

Asiakas saa käyttöönsä kaksi asiantuntijaamme, jotka työskentelevät koko ajan yhdessä asiakkaan kanssa vuo-

rovaikutuksen kentällä, palvelumuotoilun välineitä hyödyntäen. Näin asiakas myös oppii koko prosessin ajan 

itse, ja pystyy jatkossa hyödyntämään osaamistaan markkinoinnissa sosiaalisessa mediassa.  

 

3. MYYNTI, MARKKINOINTI JA ASIAKASHANKINTA – MITÄ, KENELLE, MITEN JA MISSÄ? 

Vahvistamme asiakkaan myyntiä ja markkinointia kirkastamalla ja täsmentämällä, ketkä ovat asiakkaitamme, 

miten meidän kannattaa heille viestiä, mikä saa heidät ostamaan, missä kanavissa asiakkaamme ovat sekä mi-

ten he haluaisivat ostaa? Tarkennamme markkinoinnin sisällöt, viestinnän kärjet ja kanavat kohderyhmittäin 

sekä jokaisen tuotteen/palvelun osalta erikseen.  

Asiakasyritys ja kaksi asiantuntijaamme työskentelevät koko ajan yhdessä vuorovaikutuksen kentällä, palvelu-

muotoilun välineitä hyödyntäen. Asiakas saa palvelun jälkeen selkeän ja visuaalisen dokumentin, johon yllä ole-

vat asia on kerätty helposti hyödynnettävään muotoon.  

 

4. BRÄNDIN RAKENTAMINEN  

Brändin kirkastamisen tehopäivässä kirkastamme yhdessä asiakkaan kanssa brändin ytimen – mikä erottaa 

yrityksen muista? Tunnistamme kilpailutekijät, sanoitamme ainutlaatuisuuden, kerromme ja teemme näky-

väksi yrityksen tarinan, tuotteet ja palvelut sanoin, kuvin ja videolla. Kirkastamme, keitä olemme, mistä tu-

lemme ja minne olemme matkalla. Luomme pohjan visuaaliselle maailmalle ja hyödynnämme valokuvia ja vide-

oita brändin rakentamisen tukena. Lisäksi perehdymme halutun asiakaskokemuksen rakentamiseen, ja 

luomme suuntaviivat sen toteutumiselle.  

Päivän jälkeen asiantuntijamme luo yritykselle pienen brändikäsikirjan, jossa täsmennetään visuaalinen ilme ja 

maailma sekä värit, logot ja fontit.  

Työskentelemme työpajatyyppisesti yhteisellä vuorovaikutuksen kentällä, jonne kaksi asiantuntiamme tuo 

oman osaamisensa ja asiakas oman ainutlaatuisen tietämyksensä yrityksestään. Päivän aikana asiakas oppii 

hyödyntämään kaikkea tehtyä myös jatkossa itse, joten päivän anti ei jää vain yhden päivän varaan.  

 

 


