


SOMEPALVELUT
MainosLähde on luova ja luonteva kumppanisi sosiaalisen 

median alati muuttuvalla kentällä. Sosiaalinen media tukee 

yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita, täydentää yrityksen 

imagoa ja kasvattaa tunnettavuutta. 

Somekanavien vuorovaikutteisuus tarjoaa myös ainutlaatuisen 

mahdollisuuden tutustua asiakkaisiin paremmin sekä luoda 

yhteisöllisyyttä, kestäviä asiakassuhteita ja verkostoja.



Autamme määrittämään raamit ja tavoitteet tehokkaammalle 

somemarkkinoinnille. Tuemme sisällöntuotannossa ja somekanavien 

ylläpidossa sekä koulutamme tarvittaessa ymmärtämään somen 

mahdollisuuksia kokonaisvaltaisemmin. 

Otetaan yhdessä näin haltuun aikamme tehokkaimista tulevaisuuden

markkinointialustoista jo nyt!

Hanki osaaja tehokkaalla panoksella! 



Palvelujen tarve ja laajuus kartoitetaan aina asiakaskohtaisesti. 

Yksi yritys saattaa tarvita pelkän markkinointistrategian 

oman tekemisensä tueksi, kun toinen taas kaipaa koko 

paketin strategiasta sisällöntuotantoon ja kattavimpaan 

ylläpitoon asiakaspalveluineen päivineen. 

Sen vuoksi emme pysty määrittelemään yleistä hinnastoa 

palveluillemme, vaan kustannukset määräytyvät mm. 

yrityksen tavoitteiden, lähtötilanteen ja työmäärän mukaan.

TEEMME TYÖT SOVITUSTI!



SOMESTRATEGIA
Sosiaalisen median strategia on yrityskohtaisesti luotu kattava 

suunnitelma, joka tukee kaikkea tekemistäsi somessa ja ohjaa 

eteenpäin seuraavalle tasolle aina maaliin saakka. Se luo selkeät 

suuntaviivat ja varmistaa, ettei somettamisesta tulee sekavaa 

hapuilua, johon hukkuvat niin aikasi kuin rahasikin. Strategia 

sisältää mm. lähtötilanteen analyysin, kohderyhmätutkimuksen, 

tavoitteet tekemiselle sekä sisältösuunnitelman. Strategiaa 

koostetaan yhteistyössä kanssasi, jotta matkan varrella sinulle 

muodostuu mahdollisimman selkeä käsitys, mitä somemarkkinointi 

pitää sisällään.

Lähtötilanteen kartoitus

Strategia-workshop sopimuksen mukaan

Strategiaopas yrityksen somemarkkinointiin

Strategian hienosäätö ja päivitys 4kk kuluttua.

PALVELUN SISÄLTÖ

Onko somestrategiasi kunnossa? 



SISÄLLÖNTUOTANTO
MainosLähteen monipuolinen tiimi auttaa sinua luomaan arvoa 

tuottavaa sisältöä, joka aidosti palvelee kohderyhmääsi ja 

rakentaa luottamusta brändiisi. Liikkeelle lähdetään tarkentamalla 

sisältöstrategia, kohderyhmät ja tavoitteet ja tämän jälkeen 

päästään itse sisällöntuotannon kimppuun – kuvaamaan, 

videoimaan, editoimaan ja tuottamaan tekstiä yrityksesi imagon 

mukaisesti.

Luomme yrityksellesi sosiaalisen median sisältökalenterin, 

jonka hyväksyt omakätisesti kuukausi kerrallaan. Näin myös 

tiedät aina tarkalleen mitä kanavissasi milloinkin tapahtuu. 

Sisällöntuotantopalveluun kuuluu luonnollisesti myös sisällön jatkuva 

analysointi, jolloin sisältö matkan varrella palvelee aina vain 

tehokkaammin määritettyjä tavoitteita.

Sosiaalisen median strategia tai päivittäminen

Sisällöntuotanto

Postaukset sovitusti 

Kampanjat sovitusti 

Analysointi

Kuukausittainen raportointi

PALVELUN SISÄLTÖ

Kaipaatko apua sisällöntuotantoon ja somekanavien päivittämiseen?



VIESTINTÄPALVELU
Somekanavien ylläpito on muutakin kuin sisällön tuottamista ja 

postausten päivittämistä. Varmista oman yrityksesi asiakaspalvelun 

taso huolehtimalla siitä, että somekanaviinne ryöppyäviin viesteihin 

reagoidaan mahdollisimman nopeasti, asiakkaista huolehditaan 

henkilökohtaisella ja yrityksen äänensävyn mukaisella otteella sekä 

tuodaan aktiivisella vuorovaikuttamisella ilmi asiantuntijuutta, 

herätetään luottamusta ja sitoutetaan asiakkaita. Me autamme 

ja keskustelemme asiakkaiden kanssa ja pyrimme rakentamaan 

somekanaviisi vahvempaa yhteisöllisyyttä. Aitoon asiakaspalveluun 

panostaminen varmistaa hyvän asiakaskokemuksen!

Asiakaspalvelu ja vuorovaikutukseen osallistuminen

Kanavakohtainen chat-palvelu (arkipäivät sovitusti)

Datan analysointi

Kuukausittainen raportointi

SISÄLTÖ

Ehditkö pitää huolta asiakkaistasi somessa?



KOULUTUKSET & 
WORKSHOPIT
Sparrauspalvelumme someviidakon syövereihin on monen yrittäjän, 

markkinointipäällikön ja tiimijohtajan pelastus. Koulutusaiheitamme 

ovat esimerkiksi somemainonnan perusteet, myynnin kasvattaminen 

sosiaalisen median avulla sekä sisältömarkkinointi. Koulutamme 

myös aivan alkeita, kuten somekanavien käyttöönottoa ja 

ylläpitoa ja ohjaamme sometyöskentelyn tehostamisessa. 

Koulutuksemme ovat aina räätälöityjä kokonaisuuksia juuri 

asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Halusitpa kouluttautua itse 

somemarkkinoinnin saloihin tai järjestää markkinointitiimillesi 

workshop -tyyppisen tapahtuman uutta inspiraatiota herättelemään, 

olemme käytätettävissänne.

KURSSIVAIHTOEHDOT

Somemarkkinoinnin perusteet

Tiimikoulutus (workshopit)

Yrityskohtaiset somevalmennukset

Valmennuksien sisältö ja kesto räätälöidään 

koulutettavien tarpeiden mukaan.

Koulutuspaikka ja järjestelyt sopimuksen mukaan.

Lisätyöt ja matkakustannukset toteutuneen mukaan.

Hintoihin lisätään alv.

Ohjauksella osaat tehdä asiat itse paremmin.



AINO MAURY
Somemarkkinointivastaava

+358 44 020 5253
aino@mainoslahde.fi

KAJAANI

Linnankatu 6A
87100 Kajaani

KUOPIO

Haapaniemenkatu 32B
70500 Kuopio

Kiinnostuitko? Ota rohkeasti yhteyttä!

www.mainoslahde.fi/somemarkkinointi
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