
   
Cursor Oy    LIITE   
Kyminlinnantie 6     
48600 Kotka 
040 190 2555 
yritysneuvonta@cursor.fi   4.5.2021  Sivu 1/2 
 
 

 

 
 
 
 
Kotkan kaupungin myynnin ja markkinoinnin yrityspalvelusetelin palveluntuottajahaku 2021 
 
TARJOUKSEN SISÄLTÖ -LIITE 

 
Kaikki alla olevat tiedot tulee sisällyttää sähköpostitse 12.5.2021 klo 12:00 osoitteeseen 
tuula.metsala@cursor.fi lähetettävään tarjoukseen. Saat tiedot helpoimmin sähköpostiin 
kopioimalla kaikki alla olevat rivit tarjousviestiisi tai täydentämällä tämän word-dokumentin. 

 
 

1. Yrityksen perustiedot 
Virallinen nimi: Tmi Mainos WooDoo Päivi Silvo 
Y-tunnus: 1547703-9 
Kotipaikka: Kotka 
Katuosoite: Kauppakatu 3 
Postinumero: 48100  
Postitoimipaikka: Kotka 
 
2. Yhteyshenkilön tiedot 
Nimi: Päppä Silvo 
Puhelinnumero: 0400 757475, 041 535 4422 
Sähköpostiosoite, johon kuittaus tarjouksen saapumisesta ja tieto palveluntuottajahaun 
tuloksista ilmoitetaan: mainos.woodoo@kymp.net 
 
3. Kotkalaisille mikroyrityksille tarjottavien palvelupakettien kuvaus 
Kunkin palvelupaketin arvo on 2000 euroa + alv. 
 
Palvelupaketti 1: Yrityksen uusi logo ja graafinen ilme tai vanhan logon ja ilmeen freesaus, 
näiden käytön perusohjeistus eri tuotteissa, sis  käyntikortin 100 kpl, facebook 
kansi/profiilikuvat, bannerikuvat verkkosivulle. 
 
Palvelupaketti 2: Some markkinoinnin (facebook, instagram) selkokielinen opastus. Facebook 
sivun luonti, 5 kpl tuotekuvia/-kuvauksia, 1 kk:n päivitysapu. Lisäksi yhden printtimainoksen 
(lehti-ilmoitus, esite max 2 sivuinen, flyeri tai juliste) graafinen suunnittelu. 
 
Palvelupaketti 3: Pienimuotoisen yritystapahtuman suunnittelu tai vaihtoehtoisesti toimitilojen 
persoonallinen suunnittelu / freesaus. 
 
4. Referenssit 
Referensseillä osoitetaan, että yrityksellä on kokemusta sellaisista myynnin ja markkinoinnin 
kehittämistoimenpiteistä, jotka tuottavat lisäarvoa asiakasyritysten liiketoiminnalle. 
 
Referenssi 1 (yksi referenssi pakollinen vähimmäisvaatimus) 
Asiakas: Kotka Golf Center (Kotkan Golf Oy, Kymen Golf ry 
Asiakkaan kotipaikka: Kotka 
Asiakkaan yhteyshenkilö: Tommi Nousiainen 
Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 570 6877 
Asiakkaalle tuotettu palvelu: mm. uusi logo+graafinen ilme, some- ja printtimainonta, 
tapahtumia, ym. Lähes kaikkea paitsi nettisivut 
Palvelun hyöty asiakkaalle: Paljon uusia golfareita !! 
 
Referenssi 2 
Asiakas: Ravintola Tai Hing Asian Cuisine 
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Asiakkaan kotipaikka: Kotka 
Asiakkaan yhteyshenkilö: Keni Chung 
Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 7766378 
Asiakkaalle tuotettu palvelu: Logo+graafinen ilme, nettisivut, some- ja printtimainonta, menut: 
sushi, a la carte ja lounaat, ruokakuvaukset, take away rasioiden suunnittelu, ikkunoiden ja 
auton teippaus suunnittelut ja paljon muuta 
Palvelun hyöty asiakkaalle: ravintolan tasokas ja yhtenäinen toiminnan mukainen brändi 
 
Referenssi 3 
Asiakas: Ikkunatehdas Lasivuorimaa 
Asiakkaan kotipaikka: Kotka 
Asiakkaan yhteyshenkilö: Jari Vuorimaa 
Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0500 559 646 
Asiakkaalle tuotettu palvelu: mm uusi freesattu logo ja yrityksen ilme, kaikenlainen 
printtimainonta: esitteet, rollupit, julisteet,  banderollit, auton teippaukset. Lähes kaikki paitsi 
nettisivut ja some. 
Palvelun hyöty asiakkaalle: 70 vuotta vanhan yrityksen mukautuminen nykyaikaan paitsi 
nykyajan tekniikan, tuotteiden ja palvelun, myös freesatun ilmeen kera. 
 
5. Alihankkijat 
Mikäli palvelupaketin tuottamiseksi käytetään alihankintaa, kaikki alihankkija esitellään alla. 
 
Alihankkija 1 
Virallinen nimi: Painotalo Westman 
Toimipaikan osoite: Gutzeitintie 12 
Puhelin: 05 212380 
Kuvaus alihankkijan tuottamasta palvelusta:  monenlaiset painotuotteet 
 
Alihankkija 2 
Virallinen nimi: Painokotka Oy 
Toimipaikan osoite: Jylpyntie 12, 48230 KOTKA 
Puhelin:  05 210 5000 
Kuvaus alihankkijan tuottamasta palvelusta: painotuotteet 

 
Tilaaja edellyttää, että palveluntuottajaksi hakeva yritys täyttää kaikki tilaajavastuulaissa ja 
tarjouspyynnössä olevat vaatimukset 
 
 
Vakuutan että yritys täyttää tilaajavastuulain vaatimukset ja hakemuksessa antamani tiedot 
ovat oikein.  
 
 
Päiväys  
11.5.2021     Nimi    Päppä – Päivi Karine Silvo 
 

 
 
 


