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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: Loopy Oy
Y-tunnus: 2715295-2
Kotipaikka: Kotka
Katuosoite: Lasimestarintie 5
Postinumero: 48600
Postitoimipaikka: Kotka

2. Yhteyshenkilön tiedot
Nimi: Samuli Suikkanen
Puhelinnumero: 050 528 2221
Sähköpostiosoite, johon kuittaus tarjouksen saapumisesta ja tieto palveluntuottajahaun
tuloksista ilmoitetaan: samuili.suikkanen@loopy.fi

3. Kotkalaisille mikroyrityksille tarjottavien palvelupakettien kuvaus
Kunkin palvelupaketin arvo on 2000 euroa + alv.

Palvelupaketti 1: Verkkosivuston toteutus / päivitys 
Kevyt WordPressillä toteutettu verkkosivusto, jossa muutama sisästösivu, 
yhteydenottolomake. Sivusto on responsiivinen ja sisältöjä on helppo päivittää itse. Sisältää 
sivuston toteutuksen olemassa olevan ilmeen mukaisesti, käyttöohjeet ja tunnin koulutuksen 
sivuston ylläpitoa varten. Työmäärä 4 päivää. 

Palvelupaketti 2: SEO-optimointi ja hakusanamarkkinoinnin aloitus 
Olemassa olevalle sivulle tuotetaan hakukoneoptimoitua tekstiä tai muokataan olemassa 
olevaa tekstiä. Toteutetaan hakusana- tai displaymarkkinointi kampanja Googleen. Työmäärä 
4 päivää. 

Palvelupaketti 3: Digitaaliset ratkaisut ja/tai verkkokauppa -konsultointi  
Käydään läpi millä digitaalisilla ratkaisuilla liiketoimintaa voidaan kehittää. Paketti voi sisältää 
esimerkiksi määrittelyn erikseen toteutettavalle sovellukselle, auttamisen tarjouspyynnön 
toteutuksessa isommalle digihankkeelle tai konsultoinnin verkkokauppatoiminnan 
aloittamisessa. Työmäärä 4 päivää. 
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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: Kotkan Energia Oy 
Asiakkaan kotipaikka: Kotka 
Asiakkaan yhteyshenkilö: Annika Aalto 
Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 8224266 
Asiakkaalle tuotettu palvelu: Kotkan Energia Oy:n verkkosivuston tekninen toteutus 
Palvelun hyöty asiakkaalle: Verkkonäkyvyys 

Referenssi 2 
Asiakas: Ajoranta Group Oy 
Asiakkaan kotipaikka:Kotka 
Asiakkaan yhteyshenkilö: Matti Nikkola 
Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 597 6669 
Asiakkaalle tuotettu palvelu: Koulutus- ja oppimisympäristö -verkkoalusta 
Palvelun hyöty asiakkaalle: Yritysneuvonnan koulutuksen toteuttaminen verkkoympäristössä 
ja etänä toimiminen 

Referenssi 3 
Asiakas: Kirjaverkko Oy 
Asiakkaan kotipaikka: Kotka 
Asiakkaan yhteyshenkilö: Lasse Järvinen 
Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 056 3247 
Asiakkaalle tuotettu palvelu: Kirjaverkko / Antikvaari - monen myyjän verkkokauppapalvelu 
Palvelun hyöty asiakkaalle: Verkkomyynti ja liiketoiminnan kasvu 

5. Alihankkijat
Mikäli palvelupaketin tuottamiseksi käytetään alihankintaa, kaikki alihankkija esitellään alla.

Alihankkija 1 
Virallinen nimi: 
Toimipaikan osoite: 
Puhelin: 
Kuvaus alihankkijan tuottamasta palvelusta:  

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 Kotka Nimi 

Samuli Suikkanen 


