
ja toteuttaa sovitut projektit. 
Olemme asiakkaamme ammat-
tiostajia, ja käytettävissämme 
ovat kokeneet asiantuntijat ja 
suunnittelijat sekä laadukkaat 
tuotteet. Ulkopuolista näke-
mystä tarvitaan strategisessa 
keskustelussa.

Ilosanomamme on edelleen pal-
vella paikallista pk-yrittäjää kai-
kissa myyntiin ja markkinointiin 
liittyvissä tarpeissa: tervetuloa 
Kaupungin Parhaalle Ka�elle!

Whatif-virtuaalimainostoimisto-
verkosto on sanahirviö...
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Mainostoimisto – myös siksi 
on haukuttu! Mainostoimistojen 
ongelmana on olemassa olevien 
henkilöresurssien ”pakkomyynti”, 
jolloin asiakkaan investointi 
ei kaikissa tapauksissa saa 
tehokkainta käyttöä. Whatif:n 
kautta saat mainostoimistopal-
velut ilman raskasta koneistoa.

Verkosto – ryhmä itsenäisiä 
ja kokeneita yrittäjiä, jotka 
tekevät markkinointi- ja myynti-
yhteistyötä sekä toteuttavat pro-
jektit sovituilla pelisäännöillä. 
Yhteisillä pelisäännöillä projek-
tien aloittaminen on nopeaa ja 
projektiryhmä toimii heti alusta 
joukkueena. Lisäksi korostamme 
yrittäjyyden merkitystä suunnit-
telijoidemme ja konsulttiemme 
asennoitumisesta työhön – 
jokainen toimeksianto on ansait-
tava uudestaan ja uudestaan 
tekemällä laadukasta työtä.

Virtuaali – meillä ei ole 
palatseja, vaan ainoastaan 
kotisivut ja käyntikortti ( ja esite, 
kalvosarja, jne.). Tulemme siis 
mielellämme sinun luoksesi kes-

Tulilla-nettipurkki sisältää 
kotisivuja moneen lähtöön:
>> www.da�.�
>> www.danalink.�
>> www.hautausinfo.�
>> www.industrialpp.�
>> www.kimeika.�
>> www.nhkrakennus.�
>> www.nimike.�
>> www.paivakummunpesis.�
>> www.shukokai.�/vantaa
>> www.tks.�
Jos näistä ei löydy sinulle 
sopivaa, niin tehdään sinulle 
omat! Kotisivujen tekeminen 
ja ylläpito on helpompaa kuin 
uskotkaan: www.tulilla.�

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

Yhteystiedot
 Jouni Ikonen
040 538 3240

jouni@whatif.�

Whatif
Kivipyykintie 4

01260 Vantaa

Olemme muuttaneet!
Päivitäthän oikeat yhteystiedot rekistereihisi, kiitos:)

IPP eli kavereiden kesken Indus-
trial Plastic Partners messusi 
Alihankinta2007-tapahtumassa 
Tampereella, eikä turhaa... nyt 
muovia työstetään ja asennetaan 
ympäri maailmaa. Meilläkin 
oli sormemme pelissä messuma-
teriaalin valmistumisessa: 
www.industrialpp.�

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

Whatif rekrytoi osaajia
Whatif edustaa laajaa verkostoa myynnin ja markkinoinnin alalla 
toimivia palveluntuottajia ja tavaratoimittajia. Laajennamme 
palvelu- ja tuotevalikoimaa jatkuvasti. Haemme yhteistyökumppa-
neiksi kokeneita ihmisiä myynnin ja markkinoinnin sektorilta.

kustelemaan kasvotusten myyn-
tiin ja markkinointiin liittyvistä 
tarpeistasi. Toisaalta virtuaali-
suudella tarkoitamme sähköisen 
liiketoiminnan merkityksen 
kasvua tulevaisuudessa, minkä 
vuoksi se on yksi toimintamme 
painopisteistä.

Ulkoistettu myynti- ja markki-
nointipäällikkö – Toimimme 
asiakkaidemme ulkoistettuna 
resurssina, joka tekee asiakkaan 
kanssa toimintasuunnitelmat 

Lue lisää kotisivuiltamme: www.whatif.�. Yhteydenotot: jouni@whatif.�, puh. 040 538 3240

Focusta on saanut nauttia 
yhteistyöstämme ja kynänjäl-
jestämme, kun kirjoitimme 
heidän toimeksiannosta Elisan 
palvelukuvauksia uusix. Nyt
Elisalla on siisti pino yritys-
asiakkaille tarkoitettuja palve-
lukuvauksia, joissa kaikkien 
palveluiden sisältökuvaukset 
on päivitetty ja pantu yhdenmu-
kaiseen kuosiin. Vanhentuneet 
palvelut on heitetty roskiin, 
keskeneräiset on työnnetty 
takaisin tuotekehitykseen. 
Palvelukuvaus tekee asiakkaalle 
kerralla selväksi, mitä tuli ostet-
tua; ja vastaavasti toimittajalle 
selväksi, mitä tuli luvattua. Lue 
lisää palvelukuvausten kevätsii-
vouksesta: www.focusta.�

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

Kimeika on Se edullisempi 
toimistokalustaja. Verrattuna 
kalliimpiin. Tämä on vanhaa asiaa 
edellisestä numerosta, mutta 
uutta on yritysesite, joka noudat-
telee samaa ilmettä kotisivujen ja 
käyntikorttien kanssa. Käy 
hakemassa oma esite Petikosta ja 
osta samalla pari tuolia ja pöytää! 
Ostaminen on mahdollista myös 
osoitteessa www.kimeika.�

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

Verkkokauppa on avoinna aina: www.whatif.�
Ja s-posti toimii: myynti@whatif.�

Toimistopöydät

Tuolit

Säilyttimet

Seinäkkeet
Sohvat ja nojatuolit 

Valvomotuolit

Palvelut
Rahoitusleasing

>> Se edullisempi toimistokalustaja >> www.kimeika.fi >> Kimeika Oy, Tiilenpolttajanku

Kimeika on edullinen toimistokalustaja

Jo vuodesta 1994 on Kimeika tarjonnut edullisia toimistokalusteita niin pienten kuin 

suurtenkin yritysten tarpeisiin. Julkitilojen kalustaminen on myös merkittävä

markkina-alueemme. Kilpailukykymme perustuu kokonaistaloudellisuuteen eli

hyvää laatua järkevään hintaan -hyvällä palvelulla.

Myymälä Petikossa Vantaalla

Valikoimamme on nähtävissä myymälässämme Tiilenpolttajankuja 4:ssa, Petikossa. 

Arkisin palvelemme kello 9-18 sekä lauantaisin kello 10-15: tervetuloa!

Verkkokauppa osoitteessa: www.kimeika.fi

Kotisivuillamme on verkkokauppa, jonka mallistoa päivitämme aktiivisesti. Lisäksi 

ajankohtaiset uutiset kertovat tuoreimmat tapahtumat ja erikoistarjoukset:

www.kimeika.fi
Laaja palveluvalikoima
Kauttamme saat myös toimitilojen suunnittelupalvelut, yksilöllisten kalusteiden tuo-

tantopalvelut, kalusteiden kuljetus- ja asennuspalvelut sekä muuttopalvelut. Uusina 

palvelumuotoina ovat kalusteiden tarjoaminen rahoitusleasingillä. Kysy lisää.

Käytettyjen toimistokalusteiden suosio kasvussa

Yritysmuuttojen ja toiminnan muutosten yhteydessä jää laadukkaita kalusteita 

tarpeettomiksi, joiden kierrätys on taloudellisesti ja ekologisesti järkevä vaihtoehto. 

Myymme ja ostamme jatkuvasti hyväkuntoisia käytettyjä toimistokalusteita, joten 

ota yhteyttä tarpeen mukaan.

*
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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 nimipalvelu (.com-, .net-, .org-, .info- ja 
.biz-domainien rekisteröinti ja nimipalvelu 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)

»
»
»

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

Lemonsoft  CRM
Asiakkuudenhallintaohjelmisto 
sisältää tapahtumien käsittelyn, 
tarjouslaskennan, myynnin työkalut 
ja kohderyhmien käsittelyn. Muita 
ominaisuuksia ovat mm. sopimusten 
hallinta ja offline-toiminnallisuus. 
Peruspakettiin kuuluvat myös 
asiakas-, nimike- ja henkilörekisteri, 
laskutus ja myyntireskontra sekä 
Finvoice-verkkolaskuaineiston 
muodostus. Esimerkiksi viiden myyjän 
lisenssit hintaan:

Kivipyykintie 4 
01260 Vantaa
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Toteutuspalvelut
Tuotteet

Asiantuntijapalvelut

©Whatif Oy Ltd. 2007. Lähde: Whatif-asiakasrekisteri Verkkokauppa: www. whatif.fi 

3886€ alv 0%

Kotimainen rullautuva kuvateline pöydälle. Vedät vain 
kuvavuodan esiin ja kiinnität sen avattuun tankoon. Telinettä 
voidaan käyttää kahdella eri korkeudella. Mukana kätevä 
kuljetuskassi. Kuvavuodan päivittäminen on helppoa.

Kuvan koko: leveys 41cm x korkeus 82cm (käytettävissä myös 
kahdessa osassa, jolloin kuvan koko 41cm x 42 cm)
Materiaali: alumiinia, harmaa
Kuva: erikoislaminoitu paperituloste
Paino: 1kg

220€ alv 0%

MiniHandy
- pöytärollup

T-standy A5

- nostaa pienet 
ilmoitukset esiin.

25 kpl pakkaus 

Suojaa tekstisi tai kuvasi 
tyylikkäällä T-standyllä, ja nosta ne 
samalla näkymään kahteen 
suuntaan. 

Kevyen ja kestävän T-standyn voi 
esimerkiksi postittaa jälleen-
myyjille lähettettävän markki-
nointimateriaalin mukana.

Materiaali: kirkas akryyli
Koko: A5

alv 0%100€

»


