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Huomenna mennään pussauskoppiin

Rope-Yhtiöiden kiiltokuvapoika-
na ja perustajana on Timo Rope, 
jonka tuntevat kaikki markkinointi-
alalla toimineet. Todennäköisesti 
sinäkin olet lukenut  vähintään 
yhden Timon kirjoittamista kir-
joista. Kirjoittamisen lisäksi Timo 
on jakanut ilosanomaa luentojen 
ja koulutustilaisuuksien muodossa 
ympäri Suomea yli kolmekymmen-
tä vuotta.  “Jos et ole varma, että 
oletko tavannut Timon, niin et ole”, 
uskallamme väittää... sillä sen ver-
ran värikäs esiintyjä hän on.

Olemme innostuneita saades-
samme kertoa, että olemme osa 
Rope-Yhtiöitä. Rope-Yhtiöiden 
kanssa pystymme tarjoamaan kon-
sultointia, koulutusta ja tutkimus-
toimintaa laaja-alaisesti markki-

Tulilla, Whatif ja Rope ne yhteen 
soppii... ainakin meidän mielestä! 
Jotta myös sinä olisit samaa mieltä, 
niin lyhyet kuvaukset ovat paikal-
laan.

Myynti ja markkinointi Oy Tulilla 
on suunnitteluyhtiö, joka toteuttaa 
myyntiin ja markkinointiin liittyviä 
toimeksiantoja. Yhtiön toimitus-
johtaja ja osakas Jouni Ikonen on 
ollut yrittäjänä markkinointialalla 
vuodesta 1991. 20-vuoden koke-
muksella ja kumppaniverkoston 
kanssa on toteutettu markkinoin-
nin projekteja joka lähtöön. Tänään 
toiminnan ytimenä ovat pk-yrittä-
jille suunnatut markkinointipalve-

Et välttämättä ole luulosairas, jos valitat 
jatkuvasti toimiston ilman, juomaveden 
tai valaistuksen laadusta. Ilmalinja aut-
taa pääsemään eroon narinoista, sillä 
heidän ilmanpuhdistimet, -kostuttimet 
ja -lämmittimet,  raikasvesiautomaatit 
sekä Viva-Lite -valot ovat parasta mitä 
markkinoilta saat! Ilmalinjalta saat 
muutakin toimiston olosuhteita eli 
työntekijöiden
elämänlaatua ja
työtehoa paranta-
via tuotteita. Ilma-
linjan myymät
tuotteet asentaa
haluttaessasi hei-
dän sisaryritys
LVI-ilmaässät Oy.
Oikealla esim.
suunnittelemis-
tamme kuvavuo-
tatelineistä (roll-
up) tuote-esittely-
ja messukäyttöön.
www.ilmalinja.fi

Polarputki on ollut kestosuosikki tässä 
tiedotuspalstassamme, mutta silti on 
tässäkin numerossa kerrottava, että 
saimme Alihankintamessuilta “Paras 
messuosasto”-tunnustuksen Messu- ja 
somistusalan liitolta. Perusteluissa 
mainittiin oman tuotteen käyttäminen 
rakenteissa, yrityskuvan mukaisuus, 
informatiivisuus sekä viimeistelty jälki 
osaston toteutuksessa. Kilpailun tavoit-
teena oli korostaa ammattitaitoisen 
messuosaston suunnittelun ja toteut-
tamisen merkitystä onnistuneessa 
messuosallistumisessa. Älä siis messua 
turhaan, vaan ota ensin yhteyttä
jouni@ikonen.fi

Jos näet lukea tämän tekstin, mutta et 
kuule sateen ropinaa, lumen narsku-
mista tai puolison nalkutusta, syynä voi 
valikoivan kuulon lisäksi olla myös kuu-
loaistin heikentyminen. Tällöin käynti 
Danalinkin kotisivuilla riittää, josta 
saat lisäohjeet ja yhteystiedot kuulon 
tarkistamiseen. www.danalink.fi

Sano EVT, kun haluat hyvää asianajo-
tapaa. Asianajaja Elvi Varis hoitaa 
lakiasiasi luottamuksella ja 20 vuoden 
kokemuksella. Asianajotoimisto EVT 
palvelee yksityishenkilöiden lisäksi 
myös pk-yrityksiä Lauttasaaren toimis-
tosta käsin. Palveluista lisää Tulilla-
nettipurkissa sijaitsevilta kotisivuilta: 
www.evt.fi

Daff Hyvinvointipalvelut etsii toimiti-
laa Vantaalta. Jos takataskussasi sattuu 
olemaan ylimääräiset 300-400 m2 
hyvillä liikenneyhteyksillä, niin otathan 
yhteyttä jouni@ikonen.fi. Tilassa 
tulisi olla yhtenäinen vähintään 10x20 
metrin liikuntatila, minkä lisäksi muu 
tilantarve on 100-150 m2.  Tavoitteena 
on, että tila on käytössä viimeistään 
2011 alusta, joten tässä vaiheessa kar-
toitamme myös yhteistyökumppaneita 
ja sijoittajia: ottakaa rohkeasti yhteyttä, 
en pure, ainakaan kovaa. www.daff.fi

lut, mistä keihäänkärkinä 
asiakassuhdemarkkinointi ja 
Tulilla-nettipurkki (kotisivut ja
s-postit). www.tulilla.fi

Whatif on suomalaisen pk-teol-
lisuuden tarpeisiin erikoistunut 
kehitysyhtiö. Palveluihin kuulu-
vat liikkeenjohdon konsultointi, 
liiketoiminnan kehittämispalvelut, 
markkinointipalvelut sekä kiin-
teistö- ja sijoitustoiminta. Arvasit 
oikein: Jouni Ikonen (Tulilla) toteut-
taa markkinointipalvelut. Whatif 
-verkoston toiminnasta vastaa 
Christian Sundberg.
www.whatif.fi

Rope-Yhtiöt muodostuu 

markkinoinnin eri osa-alueisiin 
kytkeytyvistä osaamiskeskuksista. 
Osaamiskeskukset rakentuvat 
itsenäisistä yhtiöstä, joilla kullakin 
on oma erikoistumisalueensa 
Rope-Yhtiöiden toimintakentässä. 
Rope-Yhtiöiden markkinoinnin 
asiantuntijapalvelut sisältävät 
niin koulutusta, konsultointia, 
kehitysohjelmia kuin analyysituot-
teita. Jouni Ikonen (Tulilla) vastaa 
Asiakassuhdemarkkinoinnin 
osaamiskeskuksen toiminnasta. 
Rope-Yhtiöiden toiminta henkilöi-
tyy Timo Ropeen, jonka kirjoitta-
mat 26 kirjaa ovat laajasti käytössä 
alan koulutuksessa. www.rope.fi

noinnin ja myynnin sektorilla.
Erikoistumisalueemme on 

asiakassuhdemarkkinointi, minkä 
puitteissa tuotteistamme palve-
lut helposti ymmärrettävään (ja 
ostettavaan) muotoon. Perusajatus 
on, että pidetään olemassa oleva 
asiakas onnellisena, niin hän ostaa 
lisää. 

Soita Jounille ja sovi aika esit-
täytymiseen ja Rope-Yhtiöiden 
palveluiden esittelyyn. Jouni toimii 
kahvilla yllättävän pitkään...

Lisätietoa Rope-Yhtiöistä löydät 
kotisivuilta: www.rope.fi

jouni@ikonen.fi
puh. 040 538 3240



Tulilla -
nettipurkki

helpompi ja
edullisempi koti
kotisivuille ja
s-posteille
www.tulilla.fi

– SAA PINGVIININKIN LENTOON –

Markkinoinnin osaamiskeskus
Myynnin osaamiskeskus
Mainonnan osaamiskeskus
Markkinointitutkimuksen osaamiskeskus
Visuaalisen markkinoinnin osaamiskeskus
Asiakassuhdemarkkinoinnin osaamiskeskus
Markkinointiviestinnän osaamiskeskus
Netti-tv :n osaamiskeskus
Verkostoitumisen osaamiskeskus
Yrittäjyyden osaamiskeskus
Maaseuturyrittäjyyden osaamiskeskus

Valitse käyttöösi toiminnanohjausjärjestelmä, joka tukee yrityksesi
kehittämistä, tehostaa päivittäistä puurtamista ja auttaa keskittymään
olennaiseen. Lemonsoftin käyttäjäystävälliset ohjelmistot ja
markkinoiden uusin teknologia kuuluvat jo tuhansien tyytyväisten
käyttäjien työpäivään. Juuri nyt on oikea hetki varautua tulevaisuuteen!

Päivitä toimintatapasi
- Lemonsoft yritysohjelmistot.

Jälleenmyynti:
Myynti ja markkinointi Oy Tulilla
Joukontie 23, 01400 Vantaa
Puh. 040 538 3240, www.tulilla.fi

Whatif, Kivipyykintie 4, 01260 Vantaa

Whatif-verkosto on rakennettu
palvelemaan suomalaisia
teollisuusyrityksiä ja yrittäjiä.

- Liikkeenjohdon konsultointi
- Liiketoiminnan kehittämispalvelut
- Markkinointipalvelut
- Kiinteistö- ja sijoitustoiminta

Lisätietoa: www.whatif.fi

Jouni
Ikonen

puh. 040 538 3240
jouni@ikonen.fi

Myynti ja markkinointi
Oy Tulilla
Joukontie 23
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