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Pienyrittäjän
haasteita
markkinoinnissa



Ei ole
aikaa



Ei ole tarvittavaa 
osaamista



Pieni
markkinointibudjetti



Näin aloitat
Internet-markkinoinnin
itse pikkubudjetilla



Internet-markkinoinnin 
tärkein investointi -
yrityksesi kotisivut



Hakukone on otettu huomioon

Sivusto latautuu nopeasti

Toimii mobiilissa

Yhteydenotto on helppoa ja yhteystiedot heti näkyvillä

Sivusto vastaa selkokielellä seuraaviin kysymyksiin:

Sivustolla on paikka blogille tai ajankohtaiselle sisällölle

Jos yrityksesi panostaa sosiaaliseen mediaan, niin ne linkit ovat selkeästi näkyvilläJos yrityksesi panostaa sosiaaliseen mediaan, niin ne linkit ovat selkeästi näkyvillä

Voit muokata sivuston sisältöä itse

Mistä hyvät kotisivut on tehty?

Mitä sinä myyt?

Miksi ostaisin juuri sinun yrityksestäsi?



On aika
markkinoida
nettisivujasi



Laskennassa on käytetty pyöristettyjä arvoja kokonaislukujen aikaansaamiseksi

15
Minuuttia
päivässä 

4
Tuntia

kuukaudessa

1
Tunti
viikossa 

48
Tuntia
vuodessa



= 1 tunti



Hakukoneet (Google, Bing jne.)

Maksettu mainonta (AdWords, Facebook jne.)
Sosiaalinen media (Facebook, LinkedIn jne.)

• Tämä on ylivoimaisesti tehokkain tapa saada kävijöitä

Suurin osa nettisivuista saa kävijöitä 
seuraavista jakelukanavista



Miten pääset alkuun?



•  Hyvä suomenkielinen opas

•  Kaikki perusasiat kerätty hyvin yhteen

•  Löytyy kirjastosta numerolla: 9789525262438

•  Kirjan lukemiseen menee enintään 10 tuntia

Internetmarkkinoinnin
käsikirja 2.0

http://haku.helmet.fi/iii/encore/search/C__S9789525262438__Orightresult__U?lang=fin&suite=cobalt


Oppiminen



Hakukoneet arvostavat sisältöä ja sitä tulisi olla sinunkin sivustollasi

Mitä on hyödyllinen sisältö?

Sisällön tuottamisessa yritä käyttää sanoja, jotka liittyvät sinun toimialaasi ja ovat 
potentiaalisille asiakkaille tuttuja

On todella tärkeää, että julkaiset sisältöä vähintään parin kuukauden välein

Hyvän sisältöön tekemiseen menee noin 7 tuntia

Hyödyllinen sisältö on sisältöä, joka ei yritä myydä palveluita suoraan vaan auttaa vierailijaa ratkaisemaan 
hänen ongelmansa

Jos yrityksesi myy lämpöpumppuja, niin hyödyllinen sisältö voisi olla opas, joka auttaa kuluttajaa 
valitsemaan hyvän lämpöpumpun

Luo hyödyllistä sisältöä sivustolle



Sisällön luominen

= oppiminen = sisällön luominen



Aina kun luot uutta sisältöä, niin muista jakaa se Facebookissa

Sinulla tulisi olla Facebook-fanisivut ensin

Sisällön jakaminen on yhtä helppoa kuin linkin jakaminen 
omalla seinällä Facebookissa

Voit luoda ilmaisen Facebook-sivun yrityksellesi tästä

Sisällön jakaminen Facebookissa vie enintään 15 minuuttia

Jaa sisältösi Facebookissa

https://www.facebook.com/pages/create


Facebookissa on mahdollista “boostata” sisältöä hyvin pienellä rahalla (esim. 10 euroa)

Boostaus tarkoittaa, että sinun mainoksesi näkevät ne ihmiset, jotka kuuluvat sinun 
kohderyhmääsi

Sinä päätät kohdennuksesta eli siitä, kuka näkee sinun mainoksiasi

Maksat vain silloin, kun joku kiinnostuu sinun mainoksestasi ja klikkaa

Määrittelet aina etukäteen mainoksen budjetin, joten tiedät aina etukäteen, paljonko se Määrittelet aina etukäteen mainoksen budjetin, joten tiedät aina etukäteen, paljonko se 
tulee maksamaan

Mainostaminen Facebookissa on hyvin yksinkertaista ja pääset alkuun jo parissa vartissa

Yksinkertaisen mainoksen luominen Facebookissa vie enintään 45 minuuttia

Boostaa sisältöäsi Facebookissa

https://www.lumolink.com/facebook-mainonta-alkaen-1e-paivassa/


Facebook

= oppiminen = sisällön luominen = facebook



Internet-markkinointi muuttuu todella nopeasti

Helpoin tapa pysyä “kärryillä” on varata aikaa oppimiseen

Paras asia Internet-markkinoinnissa on se, että voit helposti ja 
kustannustehokkaasti kokeilla uusia asioita

Tässä on vinkkejä, joita voisit kokeilla vielä

Perusta YouTube-kanava ja tee hyödyllisiä videoita potentiaalisille asiakkaille

Osallistu ilmaisiin webinaareihin ja koulutuksiin

Tutustu Google Analyticsiin ja sen mahdollisuuksiin

Opettele, miten voisit parantaa yrityksesi hakukonenäkyvyyttä

Aina voi oppia ja kokeilla jotakin uutta



Oppiminen

= oppiminen = sisällön luominen = facebook



Oletko hankkimassa tai
uusimassa nettisivuja
Keräsimme tärkeimmät asiat, jotka kannattaa ottaa 
huomioon uusia nettisivuja hankkiessa.

Lataa ilmainen kotisivujen osto-opas täältä

https://www.lumolink.com/miten-valitset-hyvan-kotisivujen-toteuttajan-ja-saastat-rahaa/


Kiitos!
Artem Daniliants
Sähköposti: artem.daniliants@lumolink.com
Puhelin: +358 50 40 44 299
WWW: www.lumolink.com

https://www.lumolink.com/



