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Yrityksen nimi Yhteyshenkilö Puhelin Sähköposti www-osoite Kuvaus yrityksen palveluista ja osaamisesta.

NetPartner Oy Matti Mentilä 044 2311 812 matti.mentila@netpartner.fi www.netpartner.fi Tarjoan sotkamolaisille yrittäjille palveluita erityisesti seuraavissa asioissa: 

- Omistajanvaihdokset ja arvonmääritykset 

- Rahoitus- ja investointihakemuksen laatiminen 

- Talousosaamisen kehittäminen 

Yritykseni toimialueena on koko Kainuu, mutta painopiste tulee olemaan Kajaani-Sotkamo – talousalueella. 

Tapaan asiakkaita mieluimmin heidän omassa yrityksessään, tai vaihtoehtoisesti toimistollani Kajaanissa, 

osoitteessa Kauppakatu 28. 

Olen perustanut yritykseni sitä varten, että voisin olla yrittäjien tukena erilaisissa muutostilanteissa. Noudatan 

toiminnassani tarkoin tietosuojaa. Jokaisen asiakasyrityksen kanssa solmitaan vaitiolositoumus ensimmäisen 

tapaamisen yhteydessä ja sähköisissä järjestelmissä käytän suojattua sähköpostia ja tiedostoturvaa. Toimintani 

on myös vakuutettu tieto- ja yritysturvan osalta.

Monetor Oy Jarmo Heikkinen 050 554 3441 jarmo.heikkinen@monetor.fi www.monetor.fi Monetor Oy perustettiin vuonna 2013 tuottamaan asiakkailleen niiden liiketoimintaa ja kehittymistä tukevia 

taloushallintopalveluita. Olemme auktorisoitu Taloushallintoliiton tilitoimistojäsen. Tämä tarkoittaa, että 

toimistomme osaaminen, järjestelmät ja toimintamallit on tarkastettu. Taloushallintoliitto valvoo, että 

tilitoimistosta löytyy alan tiukimman seulan eli KLT-tutkinnon suorittaneita ammattilaisia. Tällä hetkellä 

palvelemme asiakkaitamme kahdeksasta asiantuntijasta koostuvan tiimin voimin. 

 

Hankittavat palvelut yrityspalveluseteliin liittyen  

a. Talousosaamisen kehittäminen 

b. Rahoitus- ja investointihakemuksien tekeminen 

c. Omistajanvaihdokset ja arvonmääritys

Tiedosta Oy Juha Heikkilä 0500383571 juha.heikkila@tiedosta.fi www.tiedosta.fi PALVELUN KUVAUS 

Kasvuun, kehittämiseen ja omistajanvaihdoksiin liittyvät asiantuntijapalvelut 

OSAAMINEN 

- Päätoimista yrityskonsultointia 35 vuotta 

- Työ- ja elinkeinoministeriön sertifioima valtakunnallinen asiantuntija (konsultti, kouluttaja) vuodesta 1992 

lähtien, asiantuntijapalvelujen aihealueina ovat yritysanalyysit, yrityksen perustaminen, laskentatoimen ja 

talouden kehittäminen, liiketoimintasuunnittelu, yrityshankkeiden arviointi, sukupolvenvaihdokset ja 

yrityskaupat, yritysten tuottavuuden kehittäminen 

- ELY-keskusten toteuttamien yritysten kehittämispalveluiden valtakunnallinen puitetoimittaja ja 

vastuuasiantuntija vuodesta 2014 alkaen, aihealueina talous ja tuottavuus, toiminnan uudistaminen ja 

kehittämistarveanalyysit 

- ELY-keskusten toteuttamien yritysjohdolle ja avainhenkilöille suunnatun valmennuksen valtakunnallinen 

puitetoimittaja ja vastuukouluttaja vuodesta 2014 alkaen aihealueena talouden ja tuottavuuden johtaminen 

- Asiantuntijana Lapin ELY-keskuksen yrityshankkeessa aihealueina taloushallinto ja yrityskaupat, 2011-2014 

- Asiantuntijana Kainuun Etu Oy:n Kasvua Kainuuseen -hankkeissa 2015-2018 aihealueina: yritystalouden 

asiantuntijapalvelut, yritysjuridiikan asiantuntijapalvelut ja omistajanvaihdokset 

- Asiantuntijana Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Pk-yritysten omistajanvaihdosten hallinta -hankkeessa 2015-

2017 

- Pitkä kokemus hallitustyöstä kasvuyrityksissä 

- Liikkeenjohdon konsultit LJK ry:n jäsen 

- Koulutus: Kauppatieteiden maisteri, tietokonetekniikan insinööri, HHJ
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Yrityksen nimi Yhteyshenkilö Puhelin Sähköposti www-osoite Kuvaus yrityksen palveluista ja osaamisesta.

Asianajotoimisto Kejo 

Oy

Mikko Kejo 0503557578 mikko.kejo@asianajokejo.fi www.asianajokejo.fi Tarjoamme yrityksille mm. seuraavia juridisia ja liikejuridisia palveluita: 

Omistajanvaihdoksen tai sukupolvenvaihdoksen kartoittaminen 

Palvelun kuluessa laaditaan pääpiirteinen suunnitelma toteuttamisvaihtoehdoista yritykselle, jossa 

suunnitellaan sukupolvenvaihdosta tai muuta omistajanvaihdosta. Palvelun kuluessa asiakkaan kanssa 

pidetään palaveri, jossa asiaa kartoitetaan. Tämän jälkeen laaditaan suunnitelma. Asiakas saa kirjallisen 

suunnitelman käyttöönsä. 

  

Omistajanvaihdoksen tai sukupolvenvaihdokseen liittyvän toimen toteuttaminen 

Palvelun kuluessa suoritetaan sukupolvenvaihdokseen tai omistajanvaihdokseen liittyvä toimi tai kokonaisuus 

toimia, kuten kauppa, lahja tai muu järjestely, jolla sukupolvenvaihdos tai osa sitä toteutetaan. Asiakas saa 

valmistuvat kirjalliset asiakirjat (kuten esimerkiksi kauppakirjat) käyttöönsä. 

 

Sopimustoiminnan kartoitus 

Tarkistamme yrityksesi keskeiset sopimukset ja annamme suosituksen sopimustoiminnan kehittämiseksi. 

Käymme läpi yrityksesi keskeiset sopimusdokumentit ja kerromme, mikäli niitä tulisi kehittää.  

 

Osakassopimus kuntoon 

Tarkistamme yrityksesi osakassopimuksen ja annamme suosituksen sen kehittämiseksi, tai mikäli 

osakassopimusta ei ole vielä laisinkaan, annamme suosituksen sen sisällöksi. Tämän jälkeen laadimme 

osakassopimuksen allekirjoitettavaan kuntoon. 

Roister Marketing Oy Teemu Hakolahti 0503551370 teemu.hakolahti@roister.fi www.roister.fi Roister Marketing Oy on vuonna 1995 perustettu tulosvastuulliseen markkinointiin keskittyvä voimakkaasti 

kasvava uuden ajan markkinointitoimisto. Panostamme hyvään palveluun ja autamme kasvattamaan 

asiakkaidemme kassavirtaa kustannustehokkaasti oikeita keinoja ja kanavia käyttäen. 

 

Palveluitamme ovat mm. palvelujen tuotteistaminen, markkinatutkimukset ja -kyselyt, markkinoinnin strateginen 

suunnittelu, media- ja markkinointisuunnittelu, AV-tuotanto, digitaaliset verkkoympäristöt (verkkosivustot, 

verkkokaupat, verkkoalustat), hakukoneoptimointi, mainonnan ja markkinoinnin tuotantopalvelut sekä 

markkinoinnin tuloksellisuuden kokonaisvaltainen analysointi. 

 

Suunnittelemme ja toteutamme alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä markkinointiviestinnän ratkaisuja, 

jotka luovat tutkitusti kilpailuetua asiakkaillemme. Asiakkaitamme palvelee 50 henkilön asiantuntijatiimit 

toimipisteissämme Helsingissä, Lappeenrannassa ja Joensuussa.
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Yrityksen nimi Yhteyshenkilö Puhelin Sähköposti www-osoite Kuvaus yrityksen palveluista ja osaamisesta.

Kouta Media Oy Mika Puurula 0505235051 mika@koutamedia.fi www.koutamedia.fi Kouta on Kajaanissa, Helsingissä ja Oulussa toimiva markkinointitoimisto, erityisaloinamme ovat 

brändisuunnittelu sekä digitaalinen markkinointi. 

Markkinointistrategia 

Markkinointistrategiassa määritetään operaatiot, aikataulut ja mediavalinnat, joilla yrityksen asettamiin 

tavoitteisiin (liikevaihto, tunnettuus, markkinaosuus ym.) halutaan päästä. Markkinointistrategian avulla 

panostukset kohdistetaan oikein, toimenpiteet ovat tehokkaita ja tavoitteiden toteutumista voidaan seurata. 

Ammattimaisesti suunniteltu markkinointistrategia on kasvua tai kansainvälistymistä hakevalle yritykselle 

erittäin hyödyllinen työväline, joka auttaa kasvutavoitteiden saavuttamisessa. 

Brändikonseptointi 

Yrityksen brändikonseptointi käsittää peruselementit, joilla asiakaslupauksenne saadaan viestitettyä 

kohderyhmillenne ymmärrettävästi ja kiinnostavasti. Konseptointi sisältää yrityksen taustan, 

asiakaskohderyhmien ja kilpailuetujen kartoituksen, pääviestien kiteyttämisen sekä viestin tekstillisen ja 

kuvallisen esitystavan. Ammattimaisesti suunniteltu brändikonsepti luo pohjan yhteneväiselle ja 

ammattimaiselle markkinoinnille - auttaen näin oleellisesti yritystä kasvussa ja/tai kansainvälistymisessä.

Idea Nature Oy Helena 

Steinberg-

Nivalainen

0405816538 helena@ideanature.fi www.ideanature.fi Idea Nature Oy kehittää elintarvikkeita, luonnonkosmetiikkaa ja eläinten hyvinvointi valmisteita. Koulutamme 

raaka-aineiden tunnistamisesta valmiin tuotteen markkinoille saattamiseen. 

Luonnontuotealan koulutuspaketit suunnitellaan yrityksen tarpeita palvelevaksi perustiedosta, tuotekehityksestä 

tuotteen valmistukseen saakka. 

Eläinten hoitovalmisteiden ja luonnon raaka-aineista tuotteistettujen rehujen osalta ohjaamme eläinsuojelulain 

mukaisesti tuotteen valmistamisessa ja autamme rehulain mukaisen omavalvonnan suunnittelussa. 

Ohjaamme myös kosmetiikan ja elintarviketilojen ja – toiminnan omavalvonnan suunnittelussa, sekä kodin 

luonnonmukaisten pesuainekemikaalien valmistuksessa ja markkinoille saattamisessa. 

 

Koulutus: 

Valmistusprosessin ohjaus, lainsäädäntö, valmisteiden etikettimerkinnät, luonnonkosmetiikan valmistus, 

elintarvikkeiden valmistus, luonnontuotteiden tunnistaminen ja talteenotto (neuvoja – ja poimijakoulutukset) 

ProAgria Kainuu / 

MKN yrityspalvelut

Anu Meriläinen 0438272314 anu.merilainen@proagria.fi http://kainuu.maajakotit

alousnaiset.fi/palvelut/

mkn-yrityspalvelut 

MKN yrityspalveluiden yritysasiantuntijat auttavat sinua yrityksesi kehittämisessä. MKN yrityspalvelut toimii 

osana ProAgria Itä-Suomea. Yritysasiantuntijoina toimivat KTM Anu Meriläinen ja Soili Hypén. 

Yritysasiantuntijoillamme on pitkä työkokemus eri toimialojen yritystoiminnan kehittämisestä. Etenkin matkailu-, 

hyvinvointi-, green care-, sekä elintarvikeala ovat vahvuuksiamme. 

Liiketoiminnan nykytilan analyysissa tuotamme yrittäjälle tietoa liiketoiminnan nykytilasta. Nykytila-analyysin 

pohjalta laadimme yritykselle kehittämissuunnitelman. Nykytila-analyysissa käymme läpi mm. yrityksen 

tuotteet/palvelut, asiakaskohderyhmät, henkilöstön, jakelukanavat, kilpailijat, verkostot, myynnin ja 

markkinoinnin, sekä yrityksen talouden tilanteen. 

Meillä on vahva kokemus maaseuturahaston yritystuista (investointituki, perustamistuki). Laskemme yritykselle 

investoinnin vaikutukset kannattavuuteen sekä maksuvalmiuteen. Laadimme yritykselle 

liiketoimintasuunnitelman sekä tulos- ja tase-ennusteet sekä rahoituslaskelman, jotka tarvitaan 

investointitukihakemuksen liitteeksi. Avustamme hakemuksen laatimisessa ja Hyrrä-järjestelmään viemisessä. 

Laadimme tarvittaessa rahoittajalle (pankki, Finnvera) lausunnon rahoitettavasta investointihankkeesta. 
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Paju Consulting Oy Silja Huttunen 0440-362836 silja.huttunen@pajuconsulting.fiwww.pajuconsulting.fi Paju Consulting on vuonna 2017 perustettu kuopiolainen yritys, jonka missiona on auttaa onnistumaan. Paju 

haluaa antaa asiakkailleen konkreettisia välineitä liiketoiminnan kehittämiseen. Tarjoamme osallistavia 

valmennuksia ja räätälöityjä työkaluja asiakkaan organisaation ja tiimin käyttöön. 

- Henkilöstöasioiden kehittäminen: henkilöstön sitouttaminen muutokseen ja yhteiskehittäminen 

- Markkinoinnin ja viestinnän osaamisen kehittäminen: asiakaspersoonamäärittelyt, asiakaslupaus, 

tarinallistaminen 

- Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu: asiakkaan tarpeeseen vastaava palvelutuotanto, ketterät kokeilut, 

yhteiskehittämisen työkalut 

- Yrityksen johtamisen kehittäminen: tiimivalmennukset, palvelumuotoilutyökalut henkilöstön osallistamisen 

välineenä 

- Digitaalisen osaamisen lisääminen yrityksessä: mitä huomioida järjestelmähankinnassa? Miten kilpailuttaa 

toimijoita? Parhaat käytännöt digi-projektin läpivientiin 15 vuoden kokemuksella. 

GoBros Oy Kim Himanen 0405468496 myynti@go-bros.fi www.gobros.fi GoBros Oy on viestinnän ja median palveluntarjoaja. Erityisesti hallitsemme sisällöntuoton sosiaaliseen 

mediaan.

Pystymme auttamaan yritystänne sosiaalisen median, graafisen suunnittelun ja markkinoinnin työkaluilla, ne 

ovat leipätyötämme. Tuotamme laadukasta sisältöä sosiaaliseen mediaan, teemme verkkoapplikaatioita ja 

verkkosivuja, sekä luomme logoja, grafiikoita ja paljon muuta sekä kasvatamme orgaanista näkyvyyttänne 

sosiaalisessa mediassa.

Voimme luoda sosiaalista mediaa varten konseptin, jota voitte jatkaa yrityksessänne projektin jälkeen, jolloin 

jokainen postaus on suunnitelmallista kasvuun tähtäävää toimintaa. Se säästää sinun aikaanne ja on edullisin 

tapa tavoittaa oma kohderyhmänne.

Videot ovat viimeisten vuosien aikana nostaneet suosiotaan ja tämä on meidän vahvuusaluettamme. Olemme 

toteuttaneet viimeisen vuoden aikana kymmeniä videotuotantoja ja kouluttaneet yrittäjiä videotuotannon pariin. 

Tuotekuvat levitykseen ja henkilökuvaus onnistuu, sekä tilojen 3D-skannaus ja yritysvideot.

Teemme freesejä sivustoja ja verkkoapplikaatioita asiakkaille. Teemme sivustoista nopeita ja tyylikkäitä, sillä 

verkkosivut on kaiken sosiaalisen median kotipaikka. Jos yllä mainittujen palveluiden yhdistäminen kiinnostaa, 

niin tehdään teille yhtenäinen paketti, jolloin brändinne ilmeestä tulee saumattoman yhtenäinen.

Induco Oy Sakari Oikarinen 0469216060 sakari.oikarinen@induco.fi www.induco.fi Yrityskaupan Ensiaskeleet 

Kun mietit yrityksesi myyntiä tai harkitset yrityksen ostamista on hyvä aloittaa kokonaisuuden kartoittamisella ja 

suunnitelmalla. Yrityskaupan Ensiaskeleet-palvelun avulla saat kokonaisvaltaisen kuvan mahdollisuuksistasi 

sekä selkeän ohjeistuksen toteutuksen käynnistämiselle. Palveluun on hyvä varata aikaa yksi työpäivä.

Sakari Oikarinen on kokenut ja arvostettu alan ammattilainen yli 20 vuoden ajalta niin Suomessa kuin 

ulkomaillakin 
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Ceriffi Oy Samuli Muhonen 0505923958 samuli.muhonen@ceriffi.fi www.ceriffi.fi Ceriffi Oy on vuonna 2013 perustettu laadunhallinnan ja toiminnan tehostamisen asiantuntijayritys. Koulutuksen 

ja konsultoinnin lisäksi Ceriffi Oy tekee vahvasti kehitystyötä asiantuntijuutta tukevien työkalujen ja järjestelmien 

kehittämiseksi. Olemme tehneet kehitystyötä yli 400 yrityksen kanssa Suomessa ja ulkomailla.

Osaamisemme ja palvelumme yrityksille:

1. Johtamisjärjestelmät

-ISO 9001 Laatujärjestelmä

-ISO 14001 Ympäristöjärjestelmä 

-ISO 45001 Työterveys ja -turvallisuusjärjestelmä

-Sekä muiden toimialakohtaisten standardien vaatimukset täyttävien järjestelmien rakentaminen ja kehittäminen

2. Tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittaminen, CE-merkintä

- Koneet ja laitteet

- Rakennustuotteet

3. Lean Six Sigma

-Prosessien kuvaaminen ja ohjaaminen

-Prosessien seuranta, mittaaminen ja tehostaminen

-5S-järjestelmät

-Six Sigma -projektit

4.Innovaatio- ja liiketoiminnan kehitysprojektien valmistelu

-Tuotekohtaiset vaatimusten selvitykset

-Tekniset testit ja tutkimukset

-Tuote- tai palveluinnovaation esiselvitykset ja valmistelut

-Tuotteen vaatimustenmukaisuuden arviointi kohdemarkkinoille

-Laki- ja neuvontapalvelut (IPR-asiat)

-Rahoituksen suunnittelu

-Viennin edellytykset ja vaatimukset (USA)

5. IPR-strategiat

-Aineettoman omaisuuden tunnistaminen ja suojaaminen

-Sopimusten laadinta

-Aineettomaan omaisuuteen perustuvat liiketoimintamallit

Mainostoimisto B2B Oy Samppa 

Homanen

0505699177 samppa@mainosb2b.fi www.mainosb2b.fi B2B marketing boost on konsultointipalvelu, jossa tutkitaan olemassa oleva tilanne, tehostetaan toteutuneiden 

tulosten pohjalta brändiä sekä konseptoidaan tehokas ja näyttävä markkinointikokonaisuus, millä 

yritystoiminnan laajentaminen ja kasvattaminen oman alueen ulkopuolelle ja kansainvälisille markkinoille on 

näyttävää, tehokasta ja tuottavaa.

B2Lite sisältää 2 konsultointipäivää joiden aikana käydään läpi yrityksen nykytilanne niin markkinoinnin, 

talouden kuin toimintaympäristön kannalta. Tulosten pohjalta laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelma 

toiminnan kehittämiseksi.

B2Boost sisältää 4 konsultointipäivää joiden aikana käydään läpi yrityksen nykytilanne niin markkinoinnin, 

talouden kuin toimintaympäristön kannalta. Tulosten pohjalta laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelma 

toiminnan kehittämiseksi, sekä siihen tarvittavat markkinoinnin työkalut.

B2Custom-made: Ota yhteyttä niin räätälöidään yrityksellesi palvelukokonaisuus.
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Oulun B&N Yhtiöt Oy Pekka Kantola 0447777585  pekka.kantola@obn.fi  www.obn.fi  OBN:n laadukas palvelutarjonta kattaa monia liiketoiminnan osa-alueita. Omien palvelujemme lisäksi 

toteutamme projekteja myös muiden konsulttien kanssa. Esimerkiksi henkilösten kehittäjän, IPR-asiantuntijan 

tai yritysjuristin kanssa.

- Laadunhallinta ja toimintajärjestelmät

- Yrityksen strategia ja kansainvälistyminen

- Johtamisjärjestelmät, organisaation tuottavuuden ja toiminnan tehokkuuden kasvattaminen

- Innovaatioiden kaupallistaminen ja tuotteistaminen

- Markkinointi

- Kasvuyritykset, kasvu- ja kansainvälistymissuunnitelmat sekä niiden rahoitus

- Start-Up yritykset, liiketoimintasuunnitelmat

- Asiakas- ja markkinaselvitykset

Olemme toteuttaneet noin 100 Keksintösäätiön, Business Finlandin (Tekesin), ELY-keskusten ja 

korkeakoulujen Innovaatioseteli-, Tuoteväylä ja Tuli/Tutli -projektia, joten uudet innovaatiot sekä tuote- ja 

palveluideat ovat meille tuttua toimintakenttää. Liiketoimintasuunnitelmia olemme olleet kirjoittamassa ja 

sparraamassa sadoille yrityksille tai yrittäjäksi aikoville. Myös laatujärjestelmistä, 

kansainvälistymissuunnitelmista, markkinointistrategioista, yrityksen kehittämissuunnitelmista ja muista 

projekteista meillä on kymmenien projektien kokemus.

OBN on ollut vuodesta 2014 lähtien ELY-keskusten Yritysten kehittämispalvelujen valtuutettu konsultti. Meillä 

on ollut alusta lähtien oikeudet kaikkiin eri konsultointialueisiin sekä analyysi -palveluun, yhtenä ainoista 

konsulttiyrityksistä Suomessa. OBN on valittu viime vuosina mukaan myös lukuisiin muihin julkisesti 

rahoitettuihin liiketoiminnan kehittämisen konsulttipooleihin. Esimerkiksi vuonna 2014-2015 toteutimme 

Teknologiateollisuus ry:n TRIOplus -hanketta. Toteutamme TE-palvelujen starttirahalausuntoja Pohjois-

Pohjanmaan, Lapin ja Satakunnan aluilla, joten tunnemme laajasti eri toimialojen liiketoimintoja.

Medialuotsi Oy  Aki Hepokorpi  0451390561 aki.hepokorpi@medialuotsi.fi  www.medialuotsi.fi  Medialuotsi Oy on täysin kotimaisessa omistuksessa oleva digitoimisto. Konttorimme sijaitsevat Tampereella, 

Helsingissä ja Turussa.

Tarjoamme digimarkkinointia laaja-alaisesti sekä teemme kotisivuja. Myös graafinen suunnittelu kuuluu 

osaamisalueeseemme. Lisätietoa tarjoamistamme palveluista löydät kotisivuiltamme.

Kalevala Valmenus Oy Johanna 

Kononow

0503561677 johanna@kalevalavalmennus.

fi

www.kalevalavalmenn

us.fi

Kalevala Valmennus Oy on perustettu vuonna 2004. 

Koulutamme työyhteisöihin kohtaamisen ammattilaisia. Vapautamme kasvun ja kehittymisen näkymättömiä 

esteitä. 

Tarjoamme työyhteisöille työhyvinvointipalveluita: 

- työyhteisöjen kehittämispalvelut, vapauttamalla kasvun ja kehittymisen näkymättömiä esteitä sekä Lean -

filosofian eri menetelmiä apuna käyttäen työpaikan prosessien kehittämistä 

- koulutamme kohtaamisen ammattilaisia ja hyvinvoinnin asiantuntijoita työyhteisöihin 

- tunne- ja kohtaamistaidot -luentoja 

- yksilö- ja ryhmävalmennuksia 

Yritys ja työyhteisön toiminta kehittyy, kun siellä oleva ihmiset kehittyvät.
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e-Sollertis Tiina Weisell 0447606009 tiina.weisell@sollertis.fi www.sollertis.fi Sollertis on kotimainen ICT-palveluyritys. Toteutamme yritysten digitaalista markkinointia ja valmennamme 

yrittäjiä tekemään itse vaikuttavaa digimarkkinointia.  

Toteuttamaan yrittäjien unelmia verkossa - Digimarkkinointia ja IT-ratkaisuita suurella sydämellä.

Myyntiä verkkosivuilla -sparraus:

Myyntiä verkkosivuilla -sparraus keskittyy antamaan näkökulman siihen, kuinka verkkosivuja kehitetään niin, 

jotta ne palvelevat asiakasta. Käytännönläheisessä sparrauksessa annamme käytännön kehitysehdotuksia 

verkkosivusi hakukonenäkyvyyden, myynnillisyyden sekä visuaalisen ilmeen kehittämiseksi – tavoitteena on 

juuri sinun asiakastasi palveleva kokonaisuus.

Google-workshop: Google My Business-yritysprofiili ja Google Ads-hakusanamainonta

Google-workshopissa luodaan ja hiotaan kuntoon yrityksesi maksuton Google My Business – yritysprofiili, joka 

näkyy hakutuloksissa haettaessa yritystäsi tai yrityksesi kaltaisia toimijoita. Lisäksi workshopissa perehdytään 

Google Ads-hakusanamainontaan. 

Somestrategia kuntoon! -workshop:

Käytännönläheisessä Somestrategia kuntoon! -workshopissa pureudumme yrityksen somestrategiaan, eli 

vastaamme kysymyksiin: Sosiaalinen media - mitä, miksi ja miten? Workshopissa saat kattavan kokonaiskuvan 

siitä, kuinka toimit yrityksenä sosiaalisessa mediassa, ja mitä asioita siinä tulee ottaa huomioon. Lisäksi saat 

kehitysehdotuksemme yrityksen viestintään sosiaalisessa mediassa.

Ideamedia Oy Jaakko Hyvönen 0405933647  jaakko@ideamedia.fi www.ideamedia.fi Ideamedia Oy on vahvasti paikallinen yritys, jolla on niin toimitilat kuin omistuspohja Sotkamossa. Olemme 

pieni ja ketterä toimisto, joka pyrkii ihmislähtöiseen asiakaspalveluun.

Ideamedia Oy:n taustalla on vankka kokemus pk-yritysten liiketoiminnasta sekä uusin näkemys tuloksellisen 

markkinoinnin toteutuksesta. Yrityksen omistajia ovat mm. kansainvälisesti toimiva konevalmistaja Suokone, 

sekä suomalaisten kuljetus ja konealan yritysten laatuverkosto QTeam.

Hankittavat palvelut yritysseteliin liittyen voivat olla esim.

* Markkinointitoimenpiteiden suunnittelu

* Digitaalisten keinojen hyödyntäminen myynnissä ja markkinoinnissa. 

* Digitaaliset verkkoympäristöt (verkkosivustot, verkkokaupat)

*  Brändin kehittäminen ja asiakaslupauksien kiteytys

*  Google Analytics, AdWords, SoMe

*  Tuotekehitys, pakkausmuotoilu ja laatumerkkien hakuprosessit

* Kirjallisten- ja painotuotteiden konsultointi


