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OMA MARKKINOINTIPÄÄLLIKKÖ 
Kasvu 1 
Suunnan  
etsijöille 

Kasvu 2 
Muutoksen  

tekijöille 

Kasvu 3 
Suunnan- 
näyttäjille 

Tapaaminen 1 kerta 1 kerta/kk 1 kerta/kk 
Sopimusaika  6 kk / 12 kk 6 kk / 12 kk 
Hinta 1) alk. 190 € 440 €/kk / 410 €/kk 2) 640 €/kk / 590 €/kk2) 
Palvelut 
Puhelintuki  - Arkisin 8-16 Arkisin 8-16 
Henkilökohtainen muistuttaja - Kuuluu hintaan Kuuluu hintaan 
Ideointi 
Pohjaton ideapankki Kuuluu hintaan Kuuluu hintaan Kuuluu hintaan 
Pohja kuntoon -kartoitus Lisämaksusta Kuuluu hintaan Kuuluu hintaan 
Suunnittelu 
Markkinointisuunnitelma Lisämaksusta Kuuluu hintaan Kuuluu hintaan 
Asiakaspolun mallintaminen Lisämaksusta Lisämaksusta Kuuluu hintaan  
Markkinointia nollabudjetilla -info Lisämaksusta Kuuluu hintaan Kuuluu hintaan  
Löydettävyyskartoitus Lisämaksusta Lisämaksusta Kuuluu hintaan 
Toteutus 
Sosiaalisen median päivitykset - Lisämaksusta Lisämaksusta 
Sähköinen asiakas- tai uutiskirje - Lisämaksusta Lisämaksusta 
Referenssihaastattelut - Lisämaksusta Lisämaksusta 
Yritys-, tuote- ym. kuvat ja videot - Lisämaksusta Lisämaksusta 
360º kuva ja/tai video Lisämaksusta Lisämaksusta 1 kpl kuuluu hintaan 
Seuranta 
Sähköiset palaute-, asiakastyytyväisyys- ja 
henkilöstökyselyt 

Lisämaksusta Lisämaksusta 1 kysely/vuosi  
sisältyy pakettiin 

Kasvumanagerin kumppaniverkoston edut 
Pääsy osaksi Kasvumanagerin verkostoa 
(saat mm. edullisia koulutuksia) 

Kuuluu hintaan Kuuluu hintaan Kuuluu hintaan 

Sähköinen Kasvu -uutiskirje Kuuluu hintaan Kuuluu hintaan Kuuluu hintaan 
Kutsu Kasvumanagerin 
kumppanitilaisuuteen kerran vuodessa 

- Kuuluu hintaan Kuuluu hintaan 

1) Hintoihin lisätään alv. 24 %. Jos asiakas on jyvässeudun ulkopuolella niin hintaan lisätään myös matkakulut. 
2) Heinäkuu on lomakuu jolloin laskutuskin on tauolla.  

 

PAKETIT 

Kasvu 1 -paketti on suunnan etsijöille. Yhteisöille, organisaatioille, yrityksille ja yrittäjille jotka kaipaavat uusia ideoita tai apua markkinoinnin 
aloittamiseen. Tapaamisessa voidaan keskustella joko olemassa olevista haasteesta, tavoitteista ja suunnitelmista tai tapaamiselle voi valita 
ennakolta testatun ja toimivaksi havaitun sisällön Palvelut -osiosta. 

Kasvu 2 -paketti on muutoksen tekijöille. Yrityksille joilla on haluavat lähteä kehittämään markkinointiaan. Tavoitteissa voi olla uudet 
asiakkaat, brändin kirkastaminen, tunnettuuden lisääminen tai markkinoinnin kokonaisvaltainen huomioiminen yrityksen kehittämisessä. 
Pääasia on että sinulla on jotain mitä haluat myydä asiakkaille. 

Kasvu 3 -paketti on yrityksille jotka ovat johtajia omalla alallaan ja se halutaan kertoa isolle yleisölle. Yritys haluaa markkinoinnin olevan 
merkittävä osa toiminnan kehittämistä. 
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PALVELUT 

Pohja kuntoon -kartoituksessa käydään läpi parhaat markkinointikanavat joissa yrityksen tulisi näkyä. Saat myös vinkkejä eri kanavien 
tehokkaaseen hyödyntämiseen ja siihen kuinka verkostoja rakennetaan. Tarkastamme myös, että segmentointi on kunnossa eli tiedät kuka 
on asiakkaasi ja miten se tavoitetaan. 

Markkinointisuunnitelma voi olla kokonaisvaltainen markkinoinnin ja/tai viestinnän vuosikello, yksittäisen tuotteen/palvelun 
lanseeraussuunnitelma, rekrytointikampanja tai vaikka asiakastilaisuuden, tapahtuman tai messujen markkinointisuunnitelma.  

Markkinointia nollabudjetilla -infossa käydään läpi kaikki markkinoinnin kilpailukeinot jotka voidaan toteuttaa mahdollisimman pienellä 
budjetilla. Käydään läpi myös yrityksen koko asiakaspolku ja suunnitellaan kuinka asiakas pidetään tyytyväisenä joka kohtaamispisteessä. 
Vanhan asiakkaan pitäminen on halvempaa kuin uuden löytäminen. 

Löydettävyyskartoitus on tutkimus minkä avulla saat konkreettisia vinkkejä kuinka parannat yrityksesi löydettävyyttä (mm. eri hakukoneet 
ja kanavat), kuinka rakennat paremman ja tunnistettavamman yrityskuvan ja kuinka parannat verkkosivujesi sisältöä. Saat apua brändin 
rakentamiseen ja siihen miten haluttua mielikuvaa rakennetaan kuvien, tekstien ja sisällön avulla. Saat vinkkejä houkuttelevampaan 
mainontaan. Saat vinkkejä kuinka teet asiakkaalle ostamisesta helpompaa. 

Parhaat tulokset syntyy jatkuvilla rohkeilla kokeiluilla! 

 

 

 

 


