
“Takinkääntö ilmassa”, jonglööri 

on itsekin ihmeissään...
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K a i k k i  m y y n t i i n  j a  m a r k k i n o i n t i i n

Liikeideamme on tarjota 
asiakkaillemme kaikki 
myyntiin ja markkinointiin 
liittyvät palvelut ja tuot- 
teet... siis ihan kaikki. 
Tämä lupauksemme on 
ja pysyy. Takinkäännöllä 
tarkoitamme muutoksia 
toimintatavassamme, jossa 
korostamme tulevaisuudes- 
sa ulkoistetun myynti- 
ja markkinointipäällikön 
palveluita. Vuokraa siis 
hyvä mies tai nainen hyvä 
mies tai nainen...

Myynti- ja markkinointi- 

päällikkömme ajankäyttö 
on tehokasta, sillä hänellä 
on käytettävissään koke- 
neet yhteistyökumppanit. 
Meillä on ollut kunnia 
tehdä yhteistyötä osaavien 
ihmisten kanssa jo 20 
vuotta, ja tulemme jatkos- 
sakin panostamaan 
kumppaniverkostojen 

Paroc Akustiikka vieraili SAFAn 
järjestämillä Arkkitehtipäivillä 
Porvoossa. Tapahtuma oli 
kaksipäiväinen ja sisälsi seminaarien 
lisäksi messualueen, jonne suunnitte-
limme messuosaston. Osasto 
muodostui messuseinäkkeen lisäksi 
tuotepresentaatiokalusteesta, joka 
selvästi muistutti flyygeliä. Flyygeli ei 
soinut, mutta hiukan laulatti, kun sen 
kannen alta löytyi baarikaappi.

Mestaripojat ruttasi peltiä 
oikein urakalla. He nimittäin 
sponsoroivat romurallissa kahta 
autoa: ampiainen ja possu, joista 
ampiainen pääsi finaaliin asti. 
Me puolestamme loimme heille 
lähes McLaren eiku Ferrari-
tasoisen tapahtumailmeen. 
Normaalisti Mestaripojat urakoi 
rakennusprojekteja. Uteliaille 
lisätietoa romurallista tarjoaa 
www.sheikki.com

************

************Fountain Park on hieno yritys ja 
maksava asiakas, jonka tuoteke-
hitysprojektissa meillä on ilo ja 
kunnia olla mukana. Itse hanke 
on luokiteltu tässä vaiheessa 
erittäin salaiseksi, joten ei siitä 
enempää tällä kertaa. Tulokset 
näette keväällä, kun hanke jul- 
kaistaan avoimesti internetissä. 
Pidätelkää hengitystä sinne asti.
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************

Risto Vesalainen esittelee 
lääketeollisuuden viimeisimmät 
innovaatiot ja muut vempaimet 
suunnittelemiemme rollup:ien 
avulla. Maahantuojan ja päämie-
hen yrityskuvat saatiin leivottua 
maukkaasti samaan muottiin. 
Myös tulevat teokset noudattavat 
nyt rakennettua ilmettä.

************

Whatif rekrytoi lisää osaajia 

• markkinointipäällikkö  
• myyntipäällikkö

(asiantuntijapalvelut, toteu-
tuspalvelut ja tuotteet) 
kehittämiseen. Tuotemyynti 
säilyy omana osa-alueenaan 
palvelukonseptissamme.

Nämä muutokset on tehty 
asiakaskeskusteluiden 
pohjalta, joissa on selkeästi 
tullut esiin tarve yritysjoh-
don ajankäytön hallinnasta. 
”On niin kiire soutaa, ettei 
ehdi käynnistää perämoot-
toria”, sanoo pk-yrittäjä, joka 
ei olla vielä saanut liiketoi- 
mintaansa lentämään vaikka 
oma tuote ja palvelu ovat 
erinomaisessa kunnossa. 
“Pitäisi palkata myynti- ja/tai 
markkinointipäällikkö, mutta 
kokopäiväisen työntekijän 
palkkaaminen on liian suuri 
riski”... tällaisiin tilanteisiin 
tarjoamme ammattitaitoista 
keskustelukumppania ja 
projektikoordinaattoria: 
ulkoistettua myynti- ja 

Haemme työntekijöiksi ja/tai franchisingyrittäjiksi 
kokeneita ihmisiä seuraaviin tehtäviin:

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

markkinointipäällikköämme. 
Keskustellaan lisää kaffen 
ääressä...



Lemonsoft  JR
Yrityksen aloituspaketti, jossa on 
kaikki tarpeellinen: asiakas-, 
nimike- ja henkilörekisteri sekä 
tilikartta, palkanlaskenta, tarjouk-
sen teko, laskutus, Finvoice-
verkkolasku, myyntireskontra ja 
asiakastapahtumien kirjaus. 
Toimii yksittäisessä tietokoneessa 
(ei tiedonsiirtorajapintoja).

Robert Huberin tie 2 
01510 Vantaa
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Toteutuspalvelut
Tuotteet

Asiantuntijapalvelut

©Whatif Oy Ltd. 2006. Lähde: Whatif-asiakasrekisteri Verkkokauppa: www. whatif.fi 

Tulilla - nettipurkki
helpompi ja edullisempi koti kotisivuille ja s-posteille

300€ + 25€/kk alv 0%

100 Mt kovalevytilaa kotisivuja varten ja käyttöoikeuden palvelinohjelmistoon, 
joka mahdollistaa kotisivujen päivittämisen omalla selainohjelmallasi
Fi-päätteisen domainin rekisteröinti ja vuosimaksut (.com-, .net-, .org-, .info- ja 
.biz-domainit laskutetaan erikseen) 
Viisi s-postiosoitetta. Voit lukea s-postisi mistä tahansa selainohjelmalla 
(tarvittaessa voit tilata lisää s-postiosoitteita)
2 kpl ylläpitäjän tunnuksia ja 5 käyttäjätunnusta extranet-palveluille (tarvittaessa 
voit tilata lisää käyttäjätunnuksia)

»
»
»alv 0%50€/kk

Markkinointijohtaja 
Ulkoistetun markkinointijohtajan työ on rajattu kerran kuussa tapahtuvaan palaveriin, jossa raportoidaan 
yritysjohdolle projektien tilanne sekä käsitellään uudet. Markkinointijohtaja valmistelee erilliset projektit tarjous-
vaiheeseen erikseen päätettäviksi. Hinta1400 eur/kk alv 0%.

Markkinointipäällikkö
Ulkoistettu markkinointipäällikkö vastaa sovitussa laajuudessa markkinoinnistasi aina toimintasuunnitelmista 
toteutukseen. Toimipaikkana voi olla yrityksesi tilat tai työ tehdään etätyönä yrityksesi ”työntekijänä”. Pyydä 
yrityksesi tarpeita vastaava tarjous.
Esimerkki A - työ on rajattu yhteen viikkopalaveriin, jossa keskitetysti sovitaan käynnissä olevien projektien 
tehtävät sekä käsitellään esille nousevat uudet ideat. Markkinointipäällikkö valmistelee erilliset projektit tarjous-
vaiheeseen erikseen päätettäviksi. Tämä palvelutuote sopii yrityksille, joilla on omia henkilöresursseja markkinoin-
nissa. Arvioitu ajankäyttö 20-30 h/kk. Hinta 2400 eur/kk alv 0%.
Esimerkki B - työ on rajattu kahteen viikkopalaveriin, joissa toteutetaan projekteja sekä käsitellään uudet ideat. 
Markkinointipäällikkö valmistelee projektit tarjousvaiheeseen ja koordinoi projektit. Markkinointipäällikkö toimii 
yrityksesi yhteyshenkilönä markkinointiin liittyviin sidosrymiin päin. Tämä sopii yrityksille, joilla ei ole omia 
henkilöresursseja markkinoinnissa. Arvioitu ajankäyttö 40-60 h/kk. Hinta 4400 eur/kk alv 0%.

Tee itse omat kotisivut ja päivitä niitä helposti pelkän internetselaimen avulla - ilman vaikeita ohjelmia 
ja kalliita palvelimia. Perustamis- ja kuukausimaksu sisältävät:

Markkinointipäällikkö olkaa hyvä!
- toimenkuva määritellään tarpeittesi mukaisesti

(sis. ohjelman käyttöoikeuden, 
uudet ohjelmaversiot ja käyttötuen)

alv 0%7650€

MESSU-
OSASTO
3m x 3m = 9m2
Yritysilmeen mukainen osasto, 
jota voi käyttää useita kertoja: 
suunnittelu, projektikoordinointi, 
kokoonpantava kuvavuotaseinäke 
(sis. valot), tuotepresentaatioka-
luste, tuolit 2 kpl ja matto. 
Messutila (vuokra, sähkö, jne.) ja 
matkakustannukset eivät kuulu 
hintaan.

»

Tässä kuvattu peruspaketti sisältää kaikki, mitä 
kotisivujen tekemiseen tarvitset. Saavilla on myös 
lisäpalveluina: uutiset etusivulle, kyselylomakkeet, 
kävijätilastot, sivukartta, hakukone, mainosbannerit, 
vieraskirja, keskustelufoorum, blogi, kuvagalleria ja 
verkkokauppa... kysy lisää jouni@whatif.fi


