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Tarvitsetteko apua puoleksi tunniksi 
vai kenties kymmeneksi vuodeksi? 
Pikkuprojektiin tai pidempiaikaiseen 
kumppanuuteen — kumpikin käy.

Meillä on tyytyväisinä asiakkaina yrityksiä, jotka ovat tarvinneet apuamme ihan 
pieniin juttuihin, kuten Google Analyticsin asentamiseen tai vaikka vanhan logon 
vektoroimiseen. Meillä on myös asiakkaita, jotka ovat luottaneet strategiseen, 
visuaaliseen ja tekniseen osaamiseemme useita vuosia käyttäessään markkinoinnin, 
mainonnan ja graafisen suunnittelun palveluitamme. Palvelemme asiakkaitamme 
niin pienissä kuin suurissakin tarpeissa.

Pitkä kokemus
Yrittäjämme ja työntekijämme ovat tehneet samalla porukalla töitä yhdessä vuo-
desta 2001 alkaen. Tunnemme toisemme ja tunnemme alamme hyvin. Vuosien 
varrella meille on kertynyt myös paljon asiakkaidemme ja heidän toimialojensa 
ymmärrystä.

Hyvät tulokset
Digiaikana kun tehtyjä asioita pystyy mittaamaan, voidaan markkinoinnin tuloksia 
seurata helposti. Olemme onnistuneet nostamaan monet asiakkaamme hakuko-
neissa alansa huipulle, sekä kasvattaamaan heidän liikevaihtoaan ja asiakaskuntaansa. 

Pystymme auttamaan juuri teitä.
Ihan oikeasti, juuri teitä. Mikään yritys ei ole meille liian pieni, eikä mikään liian suu-
ri. Palvelemme niin kioskeja kuin pörssiyrityksiäkin; yritysmaailman kirjoa laidasta 
laitaan. Asiakaskuntaamme kuuluu mm. kosmetologi Klaukkalasta, superjahtiyritys 
Monacosta, siivousfirma Lahdesta ja yksityispankki Karibialta.



Miten autamme asiakkaitamme?
Keinot on monet, mutta tässä muutamia yleisimpiä palveluitamme listattuna:

• Lisäämme näkyvyyttä hakukoneissa ja esim. karttapalveluissa

• Suunnittelemme responsiiviset verkkosivut ja verkkokaupan

• Lähetämme perinteistä tai sähköistä suoramarkkinointia

• Suunnittelemme logon ja yritysilmeen

• Suunnittelemme ja painamme esitteet, käyntikortit, julisteet ja flyerit

• Integroimme verkkosivut ulkoiseen tietokantaan rajapintaohjelmoinnilla

• Tuotamme sähköisen varauskalenterin

• Suunnittelemme myymälän ulkoasun, julkisivun ja myyntimateriaalit

• Päivitämme verkkosivuja ja some-kanavia

• Valokuvaamme ihmiset, tuotteet ja tilat

• Puhtaaksikirjoitamme raakatekstit myyviksi markkinointiviesteiksi

Ota yhteyttä!
Jos sinulla on kysymys mistä tahansa yrityksenne myyntiin, markkinointiin tai vies-
tintään liittyvistä asioista, kerro se meille. Yritämme parhaamme mukaan löytää sii-
hen vastauksen ja parhaan mahdollisen ratkaisun.
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