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Kotkalaisille mikroyrityksille tarjottavien palvelupakettien kuvaus

Kunkin palvelupaketin arvo on 2000 euroa + alv.

KEHITYSSUUNNITELMA 

Markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen palvelut lähtevät aina liikkeelle keskustelusta, jossa kartoitetaan 

noin muutaman tunnin aikana yrityksen. Hinta pitää sisällään – aiemmin mainitun neuvottelun ja selvityksen 

yrityksen lähtökohdista.

Tämä koskee kaikki palvelupaketteja. Selvitetään mm.  

-  Yrityksen historia / tausta / omistusrakenne 

- Toimiala, toimialue, tuotteet ja palvelut 

- Asema markkinoilla ja yleinen markkinatilanne ja tulevaisuuden näkymät, myös omat odotukset ja tavoitteet 

- Viestinnän nykytila, onko omaa brändiä ja/tai mainetta

Yhteenvedon perusteella teemme toimenpide-ehdotuksen sellaisista markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteistä, 

joilla yritys voi pyrkiä kasvattamaan myyntiään, parantaa työnantajamielikuvaansa, kasvattaa tunnettuuttaan, jne. 
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Yritysilmeen suunnittelu (logo, värimäärittely, typografia)

Flyerin suunnittelu

Käyntikortin suunnittelu

Kevyt nettisivu, opastus sivun päivittämiselle

Flyerin suunnittelu

Käyntikortin suunnittelu

Tämä palvelupaketti  soveltuu alkavalle 
yritykselle tai toimijalle, jolla ei ole 
aiempaa kokemusta ammattimaisten 
markkinointipalveluiden hyödyntämi-
sestä. 

Paketti sisältää visuaalisen ilmeen 
johdonmukaisen kokonaisuuden, joka 
tuo yritykselle lisää arvoa ja kertoo 
yrityksen tarinaa juuri halutulla tavalla.

Tunnuksen mukana tarjoamme 
asiakkaalle graafisen ohjeiston, jonka 
avulla voi varmistaa, että typografiaa, 
värejä ja muita elementtejä käytetään 
yhtenäisesti ja ammattimaisesti. 

Logot erilaisissa tiedostomuodossa 
netti- ja kirjapainoa varten

Flyerin suunnittelu tehdään aina 

asiakkaan toiveita kuunnellen. Flyer on 
edullinen ja kätevä mainostapa 
esimerkiksi kädestä käteen, messuilla, 
tapahtumissa, palvelutiskeillä tai 
jaettuna postin mukana.

Käyntikortti on edelleen erittäin hyödyl-
linen tapa jättää yrityksen/henkilön 
yhteystiedot.

Soveltuu aloittavalle 
yritykselle

PALVELUPAKETTI 1

PALVELUPAKETTI 2

Soveltuu aloittavalle 
yritykselle

Tämä palvelupaketti soveltuu alkavalle 
yritykselle tai toimijalle, jolla ei ole 
aiempaa kokemusta ammattimaisten 
markkinointipalveluiden 
hyödyntämisestä. 

Paketti sisältää kevyen nettisivun  
suunnittelun ja toteutuksen. 

Käydään läpi yrityksen kohderyhmää ja 
miten sen voi tavoittaa. Asiakasta 
opastetaan sivun päivittämisestä. 

Nettisivun tueksi suunnitellaan flyer.
Sen suunnittelu tehdään aina asiakkaan 
toiveita kuunnellen. 

Flyer on edullinen ja kätevä mainostapa 
esimerkiksi  kädestä käteen, messuilla, 

tapahtumissa, palvelutiskeillä tai jaet-
tuna postin mukaan.

Käyntikortti on edelleen erittäin hyödyl-
linen tapa jättää yrityksen/henkilön 
yhteystiedot. 

Tämä palvelupaketti soveltuu 
yritykselle tai toimijalle, mikä haluaa 
tavoittaa kohderyhmän netin kautta.

Paketti sisältää isomman nettisivun  
suunnittelun ja toteutuksen. Max. 15 
sivua, jotka suunnitellaan ja toteutetaan 
niin, että niistä tulee hakukone-
ystävälliset eli optimoidut. 

Sivut rakennetaan suositun WordPress-
julkaisujärjestelmän alustalle. Sen 
ylläpitoa, päivitystä ja toimintaa 
opetetaan.  

Asiakasta opastetaan miten jatkossa 
tehdään hyvä sisältö nettisivulle ja 
sosiaaliseen median monia kanavia 
huomioituen.

Hakukoneoptimoidut nettisivut 

Opastus nettisivun ylläpitoon

Opastus johdonmukaisen SOMEn käyttöön

Soveltuu 
yritykselle, joilla toimiva  

nettimainonta on keskiössä 

PALVELUPAKETTI 3
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Opetellaan myös sivuston 
yksinkertainen varmuuskopiointi ja 
Google Analyticsin seuranta.



VisioMir

Asiakas: Palvelutaloyhdistys Koskenrinne
Asiakkaan kotipaikka: Kotka
Asiakkaan yhteyshenkilö: Sirpa Kotola

Asiakkaalle tuotettu palvelu: Internetsivujen toteuttaminen, erilaisten projektien logot, värimaailma, 
graafinen ohjeisto, mediapankki, valokuvauksia, esitteitä, toimintakertomukset, somemainontaa, 
digitaalisia lomakkeita ja niiden käytön opastamista.
http://www.koskenrinne.fi/fi/

Asiakas: Kodin sähkö Oy
Asiakkaan kotipaikka: Helsinki

Asiakkaalle tuotettu palvelu: Internetsivujen suunnittelu ja toteuttaminen
https://www.kodinsahko.fi/

Asiakas: Matkatoimisto Kymenmatkat
Asiakkaan kotipaikka: Kotka
Asiakkaan yhteyshenkilö: Satu Mäntyvaara

Asiakkaalle tuotettu palvelu: monien vuosien aikana erilaiset matkaesitteet sekä häämatkaesiteet, 
esim tässä: https://www.visiomir.com/wp-content/uploads/2020/11/Kymenmatkat_2018.pdf

Asiakas: Taskumediatalo 
Asiakkaan kotipaikka: Humppila
Asiakkaan yhteyshenkilö: Ilpo Aalto

Asiakkaalle tuotettu palvelu: Internetsivujen suunnittelu ja toteuttaminen, videon tekeminen
https://www.taskumediatalo.com
Lisäksi Humppilan paikallisuutiset-lehti

Asiakas: Rotary-lehti 
Asiakkaan kotipaikka: Kotka
Asiakkaan yhteyshenkilö: Hannu Kukkonen

Asiakkaalle tuotettu palvelu: Rotarylehden suunnittelu ja taitto
https://www.visiomir.com/wp-content/uploads/2020/11/Rotarylehti_2018.pdf

Asiakas: HolaFuengirola
Asiakkaan kotipaikka: Espanja, Fuengirola

Asiakkaalle tuotettu palvelu: Uusien monikielisten aikataulusivustojen tietojen koonti, valokuvaus, karttojen ja
opastetekstien valmistaminen sekä itse sivuston julkaisu ja ylläpito
https://www.holafuengirola.com/

Vakuutan että yritys täyttää tilaajavastuulain vaatimukset ja hakemuksessa antamani tiedot ovat oikein. 

ALIHANKINTA: valokuvauksissa Henrietta Mediat Oy
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REFERENSSIT

Lukuisia referenseja. Ohessa muutama esimerkki.


