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Kaikki myyntiin ja markkinointiin

Liikeideallemme hyvä vastaanotto
Pari kuukautta ehdittiin toimia
uusissa tiloissamme ennen
kesälomia, ja nyt on aika tarttua
syksyn toimiin levännein ja
avarakatseisin mielin. Jos luet
tätä tiedotetta viikolla 31, niin
malta mielesi ja soita vasta 7.8.
alkavalla viikolla, kun palaamme
kesälaitumilta…
Syksyn teemoja ovat asiakkuudenhallinta, myyntikampanjat ja
täsmämarkkinointi. Näistä lisää
kaffen ääressä…

Onnitteluja, kehuja, selkääntaputuksia ja muuten vaan
hyvää palautetta on tulvinut
Wapun jälkeisessä elämässä,
kun rohkenimme postittaa
ensimmäisen tiedotteemme.

Upouutta liikeideaamme on
käynyt kurkkimassa yli 10.000
vierailijaa kotisivuillamme
ja toimistollamme Vantaan
Veromiehessä. Ovi päätettiin
pitää aina auki, jottei saranat
kulu…

pukuvuokraamolla" on muutto
edessä. Ompelimo ja pukuvuokraamo
muuttaa yhteisiin tiloihin, mistä
syntyy synergiaetuja, mutta toisaalta
muutto tunnetusta paikasta on myös
riski liiketoiminnalle. Whatifin kanssa
tehdyn myynti- ja markkinointisuunnitelman kanssa on turvallista edetä
kohti uusia mahdollisuuksia!

************
Lainapeite teki uuden yleisesitteen 50v-juhlavuotensa kunniaksi. Whatifin suunnittelema
esite kertoo tiiviisti sääsuojausalan markkinajohtajan yllättävän
monipuolisista palveluista ja
pohjoismaisen Nordic Shelter
Solutions-Groupin toiminnasta.
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Yleisesitteeseen painetut tiedot
paikallisista aluepäälliköistä viestivät
yrityksen ja työntekijöiden välisestä
sitoutumisesta ja auttavat käytännön
myyntityötä.

***********
Shukokai Karaten MM-kisat

Whatif rekrytoi lisää osaajia
Palkkaamme vuoden 2006 loppuun mennessä fiksuja ja tehokkaita ihmisiä seuraaviin tehtäviin:

• projektipäällikkö
• myyntineuvottelija
• palvelupäällikkö

sai markkinoinnilleen vetoapua
Whatifiltä Suomen ollessa
isännyysvuorossa viime kesäkuussa. Työlistalta löytyi niin
sponsoroinnin tuotteistamista
kuin markkinointi- ja viestintämateriaalin alihankintayhteyksien hoitoa. Lopputulos oli kaikkien osalta hieno: tavoitteet
ylittyivät niin järjestelyiden
kuin suomalaisten kilpailijoiden osalta. Suomi keräsi 39
mitalia172:sta ollen kisojen
menestyksekkäin maa.

************
Picnic Tikkurila tilasi uuden

Lue lisää kotisivuiltamme: www.whatif.fi. Vapaamuotoiset hakemukset Jounille: jouni@whatif.fi.

Yhteystiedot

Asiantuntijapalvelut ........................................................................................ Jouni Ikonen, puh. 040 538 3240, jouni@whatif.fi
Toteutuspalvelut .................................................................................................... Jouni Ikonen, puh. 040 538 3240, jouni@whatif.fi

Tuotteet ..................................................................................................................... Niklas Nousiainen, puh. 050 377 7889, nikke@whatif.fi

Myyntinäyttely on avoinna arkisin kello 8-17
Verkkokauppa on avoinna aina: www.whatif.fi

************
ArtistiAsulla eli "Maikkarin

Whatif, Robert Huberin tie 2, 01510 Vantaa
myynti@whatif.fi, faksi (09) 624 049, www.whatif.fi

ilmeen mukaiset banderollit
Whatifistä. Asennuspaikka oli
tuulisuutensa vuoksi haastava
kuusimetriä korkealle lakanalle.
Erikoisvahvistettu banderolli on
ja pysyy seinällä – käykää vaikka
tarkistamassa, ja syökää samalla.

************
Hilti tarvitsi jälleenmyyjilleen
akryylimuovisia esitetelineitä.
Halutunlaisia ei markkinoilla
kuitenkaan ollut, joten Whatif sai
tehtäväksi suunnitella yksilölliset
telineet: lopputulos miellytti ja
hintakin pysyi kohtuullisena.

Lemonsoft Oy on uusi suomalainen ohjelmistotalo, jonka taustalla ovat kokeneet yritysohjelmistojen tekijät.
Tuhansien asennusten tuoma kokemus yhdistettynä uusimpaan teknologiaan tarjoaa markkinoiden käyttäjäystävällisimmät yritysohjelmistot – sydämellä tehty.
Lemonsoft CRM
Lemonsoft ’06 peruslisenssi ja CRM tarjoaa: laskutus- ja myyntireskontran, asiakaskortiston, nimikerekisterin,
verkkolaskun (Finvoice), henkilörekisterin, tarjouslaskennan sekä täysverisen asiakkuudenhallintaohjelmiston.
Esim. hinta 5 käyttäjälle on 6650 eur (+ 583 eur/vuosi ylläpitomaksua). Hinta sisältää lisenssit, asennuksen ja
kolme koulutuspäivää: kaiken mitä tarvitset!
Lemonsoft laskutus Jr.
Pienten yritysten aloituspaketti, jossa yhdelle koneelle asennetaan yhden käyttäjän lisenssi: asiakas-, nimike- ja
henkilörekisteri sekä tilikartta, laskutus, myyntireskontra ja asiakastapahtumien kirjaus. Tarpeiden muuttuessa
ohjelmisto on laajennettavissa täydelliseksi toiminnanohjausjärjestelmäksi. Hinta 30 eur/kk (sis. ohjelman
käyttöoikeuden, uudet ohjelmaversiot ja ylläpidon).

T-standy A5

Kevyen ja kestävän T-standyn voi
esimerkiksi postittaa jälleenmyyjille lähettettävän markkinointimateriaalin mukana.
Suojaa tekstisi tai kuvasi
tyylikkäällä T-standyllä, ja nosta ne
samalla näkymään kahteen
suuntaan.

Avaa oma verkkokauppa
- toteutus ja ylläpito vuodeksi

3900€

Sisältää kaikki verkkokaupan pystytykseen ja
ylläpitoon tarvittavat osat:

Materiaali: kirkas akryyli
Koko: A5

25 kpl pakkaus
- nostaa pienet
ilmoitukset esiin.

100€

alv 0%

alv 0%

»
»
»

kaupan rakennuksen alkaen tarvemäärittelystä ulkoasun
suunnitteluun ja tekniseen toteutukseen
Workspace Small Business -lisenssin vuodeksi
Verkkokaupan valvotun ja tietoturvallisen ylläpidon
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