Kotisivujen osto-opas

Miten valitset hyvän
kotisivujen toteuttajan
ja säästät rahaa?

Meiltä usein kysytään, mistä löytää hyvän kotisivujen tai verkkokaupan
tekijän. Tätä kysytään yleensä sähköisen markkinoinnin koulutuksemme
jälkeen. Säästääkseen aikaa ja samalla auttaakseen muitakin ihmisiä, jotka
pohtivat tätä, teimme tämän oppaan.

Valitse sinulle sopivankokoinen
yhteistyökumppani
Kun metsästät kotisivuillesi toteuttajatahoa, muista, että yritysten välillä on suuria
eroja. Kotisivujen luominen ei vaadi lupia tai aikaavievää tutkintoa, ja sen vuoksi
toteuttajatahoja on joka lähtöön aina opiskelijoista suuriin yrityksiin.
Sinun tulisi valita toteuttaja, joka on yrityksesi kokoinen, ja siihen on useita syitä:
Jos olet yksin toimiva yrittäjä, haluat todennäköisesti säästää rahaa ja olet hyvinkin
joustava. Sinulle todennäköisesti sopii toteuttaja, joka opastaa paljon ja tekee vain
sen, mitä itse et osaa. Jos taas olet suuressa yrityksessä töissä markkinointitehtävissä,
isompi toimija voi olla parempi. Isompi toimija on uskottavampi pomon silmissä.
Pienempi toimija sen sijaan on “nälkäisempi” ja sen takia myös joustavampi.

Kotisivujen toteuttajien eri tyyppejä
Tässä kappaleessa käydään läpi eri tyyppisiä kotisivujen toteuttajia sekä niiden hyviä ja
huonoja puolia.
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Mainostoimistot
Tämä on perinteinen valinta hyvin monelle yritykselle, kun lähdetään tekemään
nettisivuja. Usein myös halutaan, että nettisivut toteuttaa sama mainostoimisto, joka
on tehnyt yritykselle käyntikortit ja esitteetkin. Se ei sinänsä ole huono idea, mutta
mainostoimistojen välillä on eroja.
Monet pitkään toimineet mainostoimistot aloittivat toimintansa silloin, kun mainonta
oli lehtimainoksia, esitteitä ja bannereita. Koska perinteisessä mediassa (esim.
lehtimainonta) piti erottua joukosta, jotta katsojan huomion saa edes vähäksi aikaa,
nämä mainostoimistot ovat todella hyviä tekemään ulkoasuja, grafiikkaa ja esitteitä.
Myöhemmin nämä yritykset joutuivat myös luomaan asiakkailleen kotisivuja suuren
kysynnän vuoksi.
Mieti kuitenkin: jos olisit todella huippu talomaalari, niin tarkoittaako se
automaattisesti, että osaat maalata myös hävittäjälentokoneita? Ero printin ja
internetin välillä on yhtä suuri. Vaikka kotisivuissa monelle ulkoasu on tärkeä, niin
oikeasti sillä on vähiten merkitystä.
Mieti, mitkä ovat maailman suosituimpia internetsivuja: Google.com ja Wikipedia.
Niiden ulkoasu on hyvinkin simppeli, mutta se on näin ihan syystä. Heidän arvonsa
on sisältö, ja ulkoasu (tai sen puute) korostaa juuri sitä. Kukaan ei tule kotisivullesi
mahtavan ulkoasun takia, vaan vierailijalla on jokin tarve tai ongelma, johon hän etsii
ratkaisua. Internetsivujen ulkoasun suunnittelussa on otettava huomioon käyttäjien
tottumukset, tekniset rajoitukset sekä käytettävyys ylipäätänsä.
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Se on eri maailma printtiin verrattuna.
Jos et usko, niin otetaan esimerkki. Tässä on LingsCars.com. Käy kattomassa kyseistä
nettisivua ja tule sitten takaisin, minä odotan. Mitä olit mieltä? Sivusto on suorastaan
kauhea, ja en usko, että mikään suomalainen itseään kunnioittava yritys tilaisi tuon
tyyppisiä kotisivuja itselleen. Tässä on kuitenkin totuus: tämä on on erittäin suosittu
sivusto. Sinäkin tulet muistamaan sivun vielä monta päivää, ja todennäköisesti jaat sen
vielä työkavereillesikin (kuten minäkin tein). Tämä sivu toimii, koska ihmiset muistavat
sen, ja vaikka se on todella todella huono, sen tekeminen on vienyt todella paljon aikaa
ja se on tarkoituksella tehty tuolla “tyylillä”.

En missään nimessä ole sitä mieltä, että ulkoasu ei ole tärkeä kotisivulla. Sen
merkitystä kuitenkin liioitellaan. Sisältö on tärkein! Ulkoasun merkitys on seuraava:
• Luoda positiivinen mielikuva, kun vierailija saapuu sivustolle ensimmäistä kertaa
• Korostaa sivuston sisältöä (teksti on luettavaa jne.)
• Olla yhdenmukainen sivuston muun markkinointimateriaalin kanssa
Sen takia harmittaa, kun yritykset laittavat tuhansia euroja “hyvännäköisten” sivujen
luomiseen, ja sitten sivut eivät oikeasti toimi (eivät lisää myyntiä). Palataan kuitenkin
mainostoimistoihin.
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Ne mainostoimistot, jotka palkkasivat web-osaajia heti ja satsasivat resursseja
sähköiseen markkinointiin, voivat luoda hyvinkin toimivia nettisivuja.
Jos mainostoimisto ei tarjoa sähköisen markkinoinnin palveluja, kuten
hakukoneoptimointia ja hakukonemainontaa, todennäköisesti heillä ei ole pätevyyttä
luoda niin sanotusti toimivia sivustoja. Tämä on täysin OK, koska ulkoasun luomisen
voi irrottaa kotisivuprojektista, ja tekninen toteuttaja voi olla eri taho.
Mikä on sitten toimiva sivusto? Se on sivusto, jossa ulkoasu, tekninen toteutus,
seuranta ja sisältö on optimoitu konversiota varten. Tämä tarkoittaa, että sivustolle
on tarkasti määritelty tavoite, ja kaikki kotisivun elementit tukevat sitä tavoitetta.
“Business to Business”-yrityksillä kotisivun tavoite voi olla kerätä mahdollisimman
paljon uutiskirjeen tilaajia, tarjouspyyntöjä tarjouspyyntölomakkeen kautta jne.

Ruusuja
+ Osaavat luoda todella näyttäviä nettisivuja
+ Ymmärtävät, mikä on brändi
+ Osaavat luoda nettisivut, jotka on yhtenevät muun markkinointimateriaalin, kuten
esitteiden kanssa

Risuja
– Eivät välttämättä osaa ottaa huomioon hakukoneoptimointiin liittyviä asioita
– Harvemmin syvällistä teknistä osaamista (= eivät kykene tekemään monimutkaisia

Minkälaisiin projekteihin sopii?

• Hyvin yksinkertaiset mutta näyttävät sivut (niin sanotut käyntikorttisivustot)
• Sivusto, jossa brändi on elintärkeä (esim. kuluttajalle suunnattu tuote, josta pyritään
luomaan tietty mielikuva)

• Ulkoasun toteuttajaksi isompaan kotisivuprojektiin
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Tekninen toteuttaja
Usein mainostoimistot ulkoistavat osan projektista tekniselle yhteistyökumpanille,
ja se on hyvä juttu. Näin he pystyvät tarjoamaan toimivia ratkaisuja yhdessä.
Jotkut teknologiayritykset ovat muuttuneet mainostoimistoksi ja tarjoavat
teknologiaosaamisen lisäksi myös mainostoimiston palveluita, kuten ulkoasun
suunittelua jne. Kuitenkin yritysten välillä on eroja, ja suurin niistä on ehkä itse
teknologia. Teknologia on tässä tapauksessa sisällönhallintajärjestelmä eli ohjelma,
jolla ylläpidät sivustoa.
Sisällönhallintajärjestelmät voi jakaa 2 ryhmään:
• Suljettuun lähdekoodiin perustuvat sisällönhallintajärjestelmät
• Avoimeen lähdekoodiin perustuvat sisällönhallintajärjestelmät. Käydään ne
pikaisesti läpi.

Suljettuun lähdekoodiin perustuvat
sisällönhallintajärjestelmät
Lähdekoodi on se, millä luodaan ohjelmia, ja suljettu ratkaisu tässä tapauksessa
tarkoittaa, että ohjelmiston tekijä haluaa aktiivisesti estää lähdekoodin levityksen ja
siihen pääsyn käyttöehdoilla tai sopimuksella.
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Näin yritys voi luoda sisällönhallintajärjestelmän (= ohjelman, jolla ylläpidetään
sivustoja) itse ja myydä lisenssejä. Yritys kuitenkin joutuu investoimaan rahaa ja
resursseja ohjelmiston kehittämiseen ja ylläpitämiseen, jolle se toki haluaa tuottoa.
Tuotto syntyy seuraavista asioista:

• Lisenssimyynti. Kertamaksu tai kuukausimaksu.
• Räätälöintityö. Säädetään ohjelma asiakasta varten tai vaikka istutetaan
järjestelmään mainostoimiston tekemä ulkoasu.

• Palvelinmaksut. Sisällönhallintajärjestelmä pitää ajaa palvelimella (todella tehokas
tietokone, joka on aina päällä, jota valvotaan 24/7 ja joka on kytketty todella
luotettavaan internetyhteyteen) ja teknologiayritys laskuttaa asiakasta kuukausittain
palvelimen käytöstä.

• Ylläpitokuukausimaksu. Monesti asiakkaalle tarjotaan ylläpitopalvelua, johon
yleensä kuuluu sisällönhallintajärjestelmän päivitys (esim. tietoturvapäivitykset) ja
asiakastukipalvelu.

• Järjestelmän laajentaminen. Tämä on yleensä tuntilaskutuksella. Räätälöintityöllä
tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä, joilla muokataan sisällönhallintajärjestelmä
asiakasta varten laajentamalla sen ominaisuuksia. Esimerkiksi jos haluat, että
vierailijan täyttämä lomake tuodaan automaattisesti asiakashallintajärjestelmään,
todennäköisesti joudut maksamaan siitä, että järjestelmät integroidaan keskenään.

• Lisätyö. Tämä on kaikki se työ, joka ei kuulu alkuperäiseen tarjoukseen. Esimerkiksi
jos myöhemmin haluat muuttaa jotain kotisivuilla, todennäköisesti joudut maksamaan
siitä, ja sinua laskutetaan toteutuneiden tuntien perusteella.

• Lisäominaisuuksien myynti. Yrityksellä voi olla “lisäpalikoita”, joilla saa
lisäominaisuuksia. Maksu voi olla kertaluontoinen tai se voi olla kuukausimaksu.

7

Suljetun ratkaisun ansaintalogikka on hyvin yksinkertainen: luodaan jotakin kerran ja
sitten monistetaan se mahdollisimman monelle asiakkaalle mahdollisimman pienin
muutoksin. Suljetun ratkaisun toinen huomioon otettava seikka on se, ettei asiakas
osta ohjelmistoa vaan käyttölisenssin. Tällä tavalla asiakas sitoutetaan pitkäksi aikaa.
Tämä voi olla hieman hankala asia ymmärtää, joten käydään se läpi esimerkin kautta.
Kuvitellaan, että Pottutehdas Oy etsi kotisivuntekijää itselleen ja löysi Mainostoimisto
Oy:n, jonka tekninen kumppani on Teknologia Oy.
Mainostoimisto luo ulkoasun, jonka asiakas hyväksyy. Tämän jälkeen ulkoasu
istutetaan Teknologia Oy:n tekemään sisällönhallintajärjestelmään. Mainostoimisto
perii ulkoasun luomisesta X € ja Teknlogia Oy perii taas ulkoasun istuttamisesta
Y € kertamaksuna sekä K € kuukausimaksun, joka sisältää käyttölisenssin sekä
palvelintilan ja ylläpidon.
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Mikä tässä on sitten vikana? Ei sinänsä mikään, mutta maailmalla on todella paljon
yrityksiä, jotka antavat ohjelmistonsa käyttöön ilmaiseksi, jolloin lisenssimaksuja ei ole.
(Tähän tullaan myöhemmässä kappaleessa.)
Usein palveluntarjoaja myös estää sinua muokkaamasta järjestelmää itse, vaikka
sinulla olisi siihen kykyjä, koska näin syntyy laskutettavia tunteja yritykselle. Näin
pienikin muokkaus, kuten Google Analytics -seurantakoodin laittaminen, jonka
normaalisti voi tehdä itse, jos on vähänkin HTML — taitoja, voi maksaa sinulle useita
satoja euroja.
Lisäksi jos olet tyytymätön Teknologia Oy:n tarjoamaan palveluun, sinun on todella
vaikea vaihtaa palveluntarjoajaa, koska sinulla ei ole omistusoikeutta ohjelmistoon,
ja vaikka olisikin, maailmassa todennäköisesti ei ole toista tahoa, jolle tämä kyseinen
suljettu ratkaisu olisi tuttu.
Toinen hyvä esimerkki on Windows-käyttöjärjestelmä, joka on maksullinen tuote,
ja sen (Suomessa keksitty) kilpailijatuote Linux, joka on ilmainen. Vaikka Linux on
ilmainen, niin jos sillä ei toimi sinun suosikkipelisi, se ei paljon lohduta. Jos suljettu
ratkaisu tarjoaa sinulle selvästi jotakin, mitä et muualta saa, niin toki siitä kannattaa
maksaa.

Ruusuja
+ Voi tarjota jotakin, mitä avoimen lähdekoodin ratkaisu ei voi

Risuja
– Vaikea vaihtaa palveluntarjoaja
– Et pääse itse muokkaamaan järjestelmää

Minkälaisiin projekteihin sopii?

• Suljettu järjestelmä on valmiiksi integroitu johonkin toiseen järjestelmään, jota käytät
• Suljettu järjestelmä tarjoaa jotakin, mitä et saa muualta
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Avoimeen lähdekoodiin perustuvat
sisällönhallintajärjestelmät
Avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmät ovat vapaassa levityksessä olevia
ohjelmia, joiden lisenssi antaa sinulle oikeuden käyttää kyseistä ohjelmistoa sekä
muokata sitä omaan käyttöösi. Usein avoimen lähdekoodin ratkaisut syntyvät samalla
tavalla kuin suljetut ratkaisutkin, mutta tekijä päättää, että hän haluaa julkaista
ohjelmiston ilmaiseksi sekä avata sen lähdekoodin niin, että muutkin voivat osallistua
ohjelmiston jatkokehitykseen.

Hyviä esimerkkejä tästä ovat WordPress, Drupal, Magento, Django, Plone jne. Näiden
järjestelmien kehitykseen osallistuu tuhansia ellei kymmeniä tuhansia ihmisiä ympäri
maailman. Miten sitten nämä yritykset tekevät rahaa? Tähän on monia keinoja, ja
usein nuo yritykset tarjoavat jonkinlaisia asiantuntijapalveluita.
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Käydään tämä taas läpi esimerkin kautta. Pottutehdas Oy oli hankkimassa
kotisivuja ja pääsi sopimukseen Mainostoimisto Oy:n kanssa. Mainostoimiston
teknologiayhteyskumppanina on AvoinTeknologia Oy, joka käyttää teknologia-alustana
maailmankuulua avoimeen lähdekoodiin perustuvaa WordPress-järjestelmää.
Mainostoimisto toimittaa teknologiakumppanille tekemänsä ulkoasun, joka istutetaan
WordPress-järjestelmään. Järjestelmä myös muokataan asiakkaan toiveiden
mukaisesti. Valmis kotisivu siirretään asiakkaan itse hankkimaan palvelintilaan. Asiakas
myös päättää, ettei hän tarvitse ylläpitoa, vaan tekee sen itse. Mistä sitten tämän
esimerkin kotisivuprojektin kustannukset syntyvät?

• Mainostoimisto perii maksun ulkoasun suunnittelusta.
• AvoinTeknologia Oy laskuttaa omasta työstään joko könttäsummana tai
tuntipohjaisesti.

• Asiakas maksaa palvelintilasta kuukausimaksun itse.
Mitä hyviä puolia on sitten tässä esimerkissä? Ensinnäkin voit helposti vaihtaa
palveluntarjoajaa, koska omistat aidosti kotisivusi ja maailma on täynnä WordPressosaajia, joten löydät helposti toisen palveluntarjoajan. Lisäksi sinulla on oikeus
muokata ja säätää oma sivustoasi niin paljon kuin haluat. Voit myös asentaa lisäosia,
joilla voit laajentaa sivustosi toiminnallisuutta.
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Avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmät myös usein mahdollistavat tiedon
viemisen toiseen järjestelmään ja toisin päin.

Ruusuja
+ Omistat aidosti kotisivusi
+ Voit muokata järjestelmää itse, jos haluat tai osaat
+ Järjestelmä on helposti laajennettavissa lisäosilla
+ Enemmän toiminnallisuuksia kuin monessa suljetussa ratkaisussa
+ Helppo vaihtaa palveluntarjoajaa

Risuja
– Koska sinulla mahdollisuus päästä konepellin alle, voit “rikkoa” omat kotisivusi
– Koska sinulla on mahdollisuus kieltäytyä lisäpalveluista (ylläpitopalvelu jne.), nämä
asiat siirtyvät omalle vastuullesi

Minkälaisiin projekteihin sopii?

• Peruskotisivu- ja verkkokauppaprojekteihin
• Monimutkaisiin projekteihin, joissa halutaan omistaa ohjelmisto/lopputulos itse
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Kotisivun ostajan tarkistuslista
Nyt kun perusasiat on kerrattu, voimme käydä läpi tarkemmin, miten varmistat, että
saat mahdollisimman paljon vastinetta rahallesi, kun teetät yrityksellesi kotisivuja tai
verkkokauppaa.

Sivuston
konversio
Määrittele tarkasti, mikä on
sivuston tavoite. Tavoitteen on
oltava mitattavissa ja sen on oltava
hyvin konkreettinen. Tavoite voisi
esimerkiksi olla uutikirjeen tilaus,
yhteydenottolomakkeen täyttäminen,
esitteen lataus jne. Varmista, että
konversioseuranta on säädetty
seurantatyökalussa. Näin voit
analysoida sivuston tehokkuutta.
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Budjetti
Ennen kuin lähdet metsästämään projektillesi toteuttajaa, mieti, miten paljon
rahaa sinulla on käytettävissä projektiin. Kertakustannusten lisäksi kannattaa ottaa
huomioon juoksevat kuukausi- tai vuosikulut. Käydään tätäkin läpi esimerkkien kautta.

0 € budjetti
Sinulla ei ole rahaa käytettävissä, mutta ei hätää: voit saada kotisivut ilman
investointeja, mutta varmasti ymmärrät, että jostakin joudut sitten tinkimään. Voit
luoda ilmaisen kotisivun yrityksellesi esimerkiksi WordPress.com-palvelun avulla.
Ilmaisen verkkokaupan voit perustaa esimerkiksi Holvi.comin kautta. Ilmaista lounasta
ei ole, mutta ilmaisilla ratkaisuilla pääset alkuun helposti.

1 000 – 2 000 €
Sinulla on pieni budjetti käytettävissä, ja sillä pitäisi saada kotisivut. Tämä kyllä
onnistuu, mutta lopputulos on sitten myös sen mukainen. Paras tapa tällaisella
budjetilla on tilata palvelu yhden hengen yritykseltä. Voit esimerkiksi luoda
tarjouspyynnön Nerot.fi-palveluun, jossa lähes 1000 ammattilaista näkee sen.
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Tällaisella budjetilla ulkoasulle ei jää resursseja. Parempi on ostaa valmis ulkoasu
esimerkiksi ThemeForest.netistä. Ulkoasut maksavat noin 50 € / kappale, ja ne
ovat ammattilaisten tekemiä, usein mobiiliystävällisiä ja niissä on otettu huomioon
hakukoneoptimointi. Niiden käyttöönotto ja muokkaus omiin tarpeisiin kuitenkin vaatii
ammattilaisen, joten juuri tähän voit käyttää budjettisi.
Lopputuloksena saat todennäköisesti avoimeen lähdekoodin perustuvan
yksinkertaisen ratkaisun, jossa on ostettu ulkoasu, jota joku muukin maailmassa
saattaa käyttää. Ulkoasun voit myöhemmin vaihtaa, jos se on tarpeellista.
Toinen vaihtoehto on ostaa kotisivut palveluna ja maksaa kuukausimaksua, joka
on todennäköisesti muutaman kympin kuukaudessa, ja hankkia ammattilainen
muokkaamaan sivuston ulkoasua.

3 000 €
Tällä summalla saa jo jotakin, mutta joudut kuitenkin tekemään kompromisseja.

5 000 €
Tällä summalla saat jo todella hyvät nettisivut tai verkkokaupan.

5 000 – 10 000
Tällä budjetilla saat todella hyvät nettisivut. osa budjetista kannattaa käyttää
käyttäjäkokemuksen suunnitteluun

> 10 000 €
Sinulla on isohko projekti, ja kilpailuttamiseen kannattaa käyttää hyvin aikaa. Jos
yrityksessä ei ole tarvittavaa osaamista, kannattaa palkata konsultti tekemään
tarjouspyyntöä. Näin säästät rahaa ja vältät yleisimmät ongelmat.
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Hakukoneoptimointi
Hakukonenäkyvyys on entistä tärkeämpää, ja sen takia kannattaa kysyä toimittajalta,
miten hakukoneoptimointi otetaan huomioon ihan konkreettisesti. Jos kotisivusi
maksoi tuhansia euroja ja etusivun otsikko on “Etusivu”, niin jotakin meni pieleen.

Sosiaalinen media
Jos aiot panostaa sosiaaliseen mediaan ja se on sinulle tärkeää, toteuttajan tulee
ottaa se huomioon. On tiettyjä asioita, joita voidaan tehdä sivuston optimoimiseksi
sosiaalista mediaa varten. Facebook OpenGraph ja tykkäyspainikkeet ovat vähintä,
mitä voidaan tehdä.

Monikielisyys
Jos aiot panostaa sosiaaliseen mediaan ja se on sinulle tärkeää, toteuttajan tulee
ottaa se huomioon. On tiettyjä asioita, joita voidaan tehdä sivuston optimoimiseksi
sosiaalista mediaa varten. Facebook OpenGraph ja tykkäyspainikkeet ovat vähintä,
mitä voidaan tehdä.

Teknologia
Kannattaa muistaa, kun sinulle kaupataan teknologiaa, ettei sillä ole mitään merkitystä
loppukäyttäjälle. Valitse teknologia, joka sopii sinulle ja jota sinun on helppo käyttää.
Itse olen avoimen lähdekoodin ratkaisujen puolella, mutta tärkeintä kuitenkin on, että
tekninen ratkaisu tekee sitä, mitä sinä haluat, ja sopii juuri sinun tarpeisiisi.
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Seuranta
Jokaisella sivustolla pitäisi olla vähintään seuraavat seurantatyökalut:
• Google Analytics
• Google Search Console
Näiden työkalujen avulla voit nähdä kävijätilastoja sekä analysoida
vhakukonenäkyvyttäsi.

Ylläpito
Ylläpito on todella tärkeä asia. Kannattaa varmistaa, kuka on vastuussa sivuston
ylläpidosta ja mitä se pitää sisällään. Vähintäänkin siihen pitäisi kuulua ohjelmiston
päivittäminen sekä sivuston varmuuskopiointi. Jos hoidat ylläpidon itse, tämä on sitten
sinun vastuullasi. Jotkut avoimen lähdekoodin järjestelmät osavaat päivittää itsensä,
mutta aina pitää varmistaa, että sivustosi varmuuskopioidaan jatkuvasti.

Tietoturva
Kannattaa kysyä, miten tietoturva-asiat on hoidettu. Maailmalla käydään paljon
keskustelua siitä, ovatko avoimen lähdekoodin ratkaisut turvallisempia vai ei. Minä
en tähän ota kantaa, mutta sanon näin: tietoturva on erittäin tärkeä asia, ja vähin,
mitä sivuston toteuttaja voi tehdä, on pitää ohjelmisto aina ajan tasalla ja tehdä
varmuuskopiot säännöllisin välein.

17

Koulutus
Kun kotisivusi on valmis, se ei ole oikeasti valmis, vaan silloin alkaa se oikea työ –
sisällön luominen. Hyvä toteuttaja myös pitää sinulle koulutuksen, jossa käydään läpi
sivuston ominaisuuksia ja sitä, miten saat kaiken hyödyn irti järjestelmästä.

Referenssit
Kurkkaa toimittajan referenssisivuja ja katso heidän aiempia töitään. Jos kyseessä
on iso projekti, laita meiliä muutamalle referenssille ja kysy, ovatko he tyytyväisiä
valintaan. Ota yhteyttä sellaisiin yrityksiin, jotka ovat ehtineet olla vähintään vuoden
toimittajan asiakkaana.

Oliko tämä opas sinulle
hyödyllinen?
Jos vastasit myöntävästi, auta muitakin ja jaa sitä sosiaalisessa
mediassa ja anna meille palautetta.
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LumoLink lyhyesti
LumoLink on kesällä 2010 perustettu suomalainen
yritys, joka on erikoistunut sähköisen markkinoinnin
asiantuntijapalveluiden ja verkkoteknologioiden
ratkaisujen tuottamiseen kansainvälisellä tasolla. Yrityksen
asiantuntijoilla on monipuolista osaamista sekä verkkoon
liittyvistä teknisistä että digitaaliseen sisältömarkkinointiin
liittyvistä kokonaisuuksista.

OTA YHTEYTTÄ

www.lumolink.com

