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Tonneittain putkea, putkea,
putkea ja kaikkea muutakin
teräksestä voit tilata Polarputki
Oy:ltä, vaikka heti. Kotisivuprojektia jatkettiin englanti ja venäjä
kieliversioilla. Ja kun vauhtiin
päästiin, niin tehtiin myös painetut esitteet suomeksi, englanniksi
ja venäjäksi. Koko komeutta
esiteltiin sitten Alihankintamessuilla, jonne osaston suunnitteli
arkkitehti Mehis Marks.

REPLAY - kolmas kerta toden
sanoo...
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 mainostoimistopalvelut ilman raskasta koneistoa.
Verkosto – ryhmä itsenäisiä
ja kokeneita yrittäjiä, jotka
tekevät markkinointi- ja myyntiyhteistyötä sekä toteuttavat projektit sovituilla pelisäännöillä.
Yhteisillä pelisäännöillä projektien aloittaminen on nopeaa ja
projektiryhmä toimii heti alusta
joukkueena. Lisäksi korostamme
yrittäjyyden merkitystä suunnittelijoidemme ja konsulttiemme
asennoitumisesta työhön –
jokainen toimeksianto on ansaittava uudestaan ja uudestaan
tekemällä laadukasta työtä.

kustelemaan kasvotusten myyntiin ja markkinointiin liittyvistä
tarpeistasi. Toisaalta virtuaalisuudella tarkoitamme sähköisen
liiketoiminnan merkityksen
kasvua tulevaisuudessa, minkä
vuoksi se on yksi toimintamme
painopisteistä.

ja toteuttaa sovitut projektit.
Olemme asiakkaamme ammattiostajia, ja käytettävissämme
ovat kokeneet asiantuntijat ja
suunnittelijat sekä laadukkaat
tuotteet. Ulkopuolista näkemystä tarvitaan strategisessa
keskustelussa.

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

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

Ilosanomamme on edelleen palvella paikallista pk-yrittäjää kaikissa myyntiin ja markkinointiin
liittyvissä tarpeissa: tervetuloa
Kaupungin Parhaalle Kaffelle!

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

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

Yhteystiedot
Whatif
Kivipyykintie 4
01260 Vantaa
* kaikki myyntiin ja markkinointiin www.whatif.fi
Tulilla-nettipurkki www.tulilla.fi

Jouni Ikonen
Asiantuntijapalvelut
Toteutuspalvelut
Tuotteet

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

*

Lisäksi kirjoitettiin koulutusopas
teräksestä, mutta se on "vain sisäiseen
käyttöön", joten siitä tiedotetaankin näin
pienesti.

www.polarputki.fi
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Industrial Plastic Partners (IPP)

verkostossa itsenäiset muoviteollisuuden yritykset tekevät
markkinointiyhteistyötä sulassa
sovussa, mitä voi käydä ihmettelemässä yhteisiltä kotisivuilta.
www.industrialpp.fi
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Kuitu tekee hyvää vatsalle.
Ei tarvitse stressata kustannuksista, kun optimoit keiton
kuidut GloCellin ohjelmistolla.
Halutut paperin ominaisuudet
saavutetaan yhdistämällä eri
puulajien kuituja, ja GloCell
kertoo mikä on edullisin
yhdistelmä. Whatif oli kokkina
kotisivuissa. www.glocell.info

.
GloCell.info
F U R N I S H S O LU T I O N S
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Pidä henkilöstösi ja asiakkaasi

varpaillaan; ponnistus ylös ja alas
punnerruksia 20 saa suorittaa...
Liikuttavan hyviä kursseja ja
tapahtumia järjestää daff.fin
hyvinvointipalvelut teemoilla
ruokailu, voimailu, kamppailu ja
eräily. www.voimakerho.fi
www.kamppailukerho.fi
www.erakerho.fi

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

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

Kevyen ja kestävän T-standyn voi
esimerkiksi postittaa jälleenmyyjille lähettettävän markkinointimateriaalin mukana.

Lemonsoft on uusi, suomalainen yritysohjelmisto.

Materiaali: kirkas akryyli
Koko: A5

25 kpl pakkaus

Lemonsoft-ohjelmisto sopii niin aloitteleville kuin
järjestelmää vaihtavillekin yrityksille.

- nostaa pienet
ilmoitukset esiin.

Lemonsoft kokonaisratkaisu kattaa taloushallin-

100€

alv 0%

non, henkilöstöhallinnon, logistiikan, tuotannon
ja asiakkuudenhallinnan (CRM) sovellukset.
Päivitä toimistosi nykyaikaan,
hanki Lemonsoft-ohjelmisto.
Whatif
Jouni Ikonen
Kivipyykintie 4
01260 Vantaa

www.lemonsoft.fi
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