
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!

REPLAY - yleisön pyynnöstä tois-
toa viime numerosta...
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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-

Tilintarkastustoimisto T. Haa-
pasaari Oy on KHT-tilintarkastaja 
Tarmo Haapasaaren tilintarkas-
tuksia tekevä pumppu... johan 
sen nyt jo nimikin sanoo! 
Me teimme heille tarkasti ja 
selkeästi informoivat kotisivut. 
www.haapasaarioy.�

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

Yhteystiedot
Whatif
Kivipyykintie 4
01260 Vantaa

Lainapeitteen ilmoitus 
Yrityslinja-lehteen ilmestyy 
näillä minuuteilla Pohjanmaalla. 
Kohta Pohjanmaan lakeuksilla 
pystytetään PVC-halleja 2 tai 2 
miljoonaa kappaletta. Myyvät 
myös muualle Suomeen, joten 
ota yhteyttä, jos tilantarve on 
yllättänyt. www.lainapeite.�

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

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

Polarputki myy terästä monta 
kiloa ja kilometriä vuodessa: 
liikevaihto viime vuonna oli noin 
75 Meur:a. Teräspalvekeskus 
toimittaa myös pienempiä 
eriä määrämittaan sahattuna, 
koko Suomen alueelle. Meidän 
homma oli tehdä uudet kotisivut, 
jotka edustavat asiantuntevaa, 
yhteistyökykyistä ja luotettavaa 
kumppania (eikä maksanut mon-
taakaa kiloa). www.polarputki.�

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

Balart on tilitoimisto, jonka 
kanssa tilit pysyvät hyvässä 
järjestyksessä. Ammattitaitoisella 
henkilöstöllä on käytössään 
Lemonsoft-ohjelmiston tilitoimis-
tolisenssi. Tällöin Lemonsoftiin voi 
perustaa rajoittamattoman 
määrän yrityksiä, joten kaikki nyt 
niitä tilitoimistopalveluita 
ostamaan. www.balart.�

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

Verkkokauppa on avoinna aina: www.whatif.�
Ja s-posti toimii: myynti@whatif.�
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Atelli remontoi kotisi uuteen 
loistoon - unelmiesi mukaiseksi. 
Lähde itse lomalle ja anna Jussin 
ja Antin hoitaa remonttisi sillä 
välin. Herrat huolehtii kaikesta 
mikä liittyy remonttiin, ja sinulle 
jää vain maksajan rooli: helppoa 
kuin hengittäminen. www.atelli.�

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

CTK Tekniikka on uimahallien 
ja kylpylöiden vedenkäsittely-
järjestelmiin erikoistunut yritys: 
suunnittelu, urakointi, huolto 
ja tarvikkeet. Yksityiset älkää 
vaivautuko, paitsi jos haluu 
sairaan ison altaan sairaan isoon 
kellariin. Kotisivujen lisäksi 
suunnittelimme käyntikor-
tit, esitteen ja lomakepohjat. 
www.ctktekniikka.�

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

Focusta-yhteistyömme esitte-
lyssä tällä kertaa Aikakauslehtien 
Liiton mediamyyjien koulutus. 
Hyvää tuotetta on helppo 
myydä: aikkarit tavoittaa halutun 
kohderyhmän tehokkaasti sekä 
lukija on sitoutunut lehteen 
lukien sitä positiivisella mielellä 
pitkään ja hartaasti.

*************040 538 3240
jouni@whatif.fi

Jouni Ikonen
Asiantuntijapalvelut

Toteutuspalvelut
Tuotteet
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- 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€

Lemonsoft on uusi, suomalainen yritysohjelmisto.

Lemonsoft-ohjelmisto sopii niin aloitteleville kuin
järjestelmää vaihtavillekin yrityksille.

Lemonsoft kokonaisratkaisu kattaa taloushallin-
non, henkilöstöhallinnon, logistiikan, tuotannon
ja asiakkuudenhallinnan (CRM) sovellukset.

Päivitä toimistosi nykyaikaan,
hanki Lemonsoft-ohjelmisto.

www.lemonsoft.fi

Lemonsoft-ohjelmisto.
Kaikki laskutuksesta crm:ään ja tuotantoon.

Whatif
Jouni Ikonen
Kivipyykintie 4
01260 Vantaa

jouni@whatif.fi
puh. 040 538 3240
www.whatif.fi


