
DIGITAALISEN MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJA
Verkko-opintojen hinnasto voimassa toistaiseksi. 
Hinnat sisältävät alv:n 24 %.

Digitaalinen markkinointiviestintä 

Asiakas- ja markkinatiedon hyödyntäminen 250 €

• Markkinatiedon hankinta ja analysointi
• Kilpailija-analyysi
• Asiakkaan ostokäyttäytyminen
• Ostajapersoonat & asiakasprofiilit

Opit hyödyntämään markkina-, tuote-, 
ostokäyttäytymis-, ja kilpailija-analyyseja 
suunnitellessasi digitaalista markkinointiviestintää.

Digitaalisen markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteutus 250 €

• Digimarkkinoinnin mahdollisuudet
• Sosiaalisen median mahdollisuudet
• Digitaalisen markkinointiviestinnän suunnittelu ja 

toteutus (tavoitteet, strategiat, keinot, kanavat, 
vuosikello, budjetointi)

• Tulosten seuranta ja kehittäminen

Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan monikanavaista 
digitaalista markkinointiviestintää ja seuraamaan sen 
tehokkuutta.

Lisäksi osaat tunnistaa digitaalisen 
markkinointiviestinnän mahdollisuudet ja hahmottaa 
sen kokonaisuuden.

Tarinallistaminen palvelukokemuksen tukena 250 €

• Johdanto tarinallistamiseen
• Tarinallistamisen määritelmä
• Tarina tarinallistamisessa, määritelmä, käyttö ja 

elementit
• Tarinallistamisen hyödyt yritykselle
• Brändi ja tarinat

• Tarinan viemää - Miten tarinallistetaan
• Lähtökohdat tarinalle
• Tarinallistamisen osa-alueet
• Tarinaidentiteetin hahmottelu Stooripuu-menetel-

mällä
• Tarinakokemuksen tuottaminen
• Palvelun tarinakäsikirjoittaminen
• Tarinasta tekoihin
• Yhteenveto

Opit tarinallistamisen perusteet ja osaat tunnistaa hyvän tarinan elementit. Opit ymmärtämään tarinallistamisen 
kokonaisuuden ja merkityksen yrityksen viestinnässä ja palvelukokemuksen tuottamisessa asiakkaalle. Saat eväitä 
yrityksen tarinaelementtien tunnistamiseen, tarinaidentiteetin rakentamiseen ja palveluiden tarinakäsikirjoittamiseen.
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Digitaalinen markkinointiviestintä 

Verkkosivut ja hakukoneoptimointi 270 €

Opit ymmärtämään verkkosivujen tärkeyden varsinkin 
hakukoneiden löydettävyyden kannalta. Opit myös 
hakukoneoptimoinnin perusteet ja hyödyt.

• Yleistä netin käytöstä
• Verkkosivuston rakenne
• Google Business Profile
• Hakukoneoptimointi

Sisällön tuottaminen 150 €

• Sosiaalisen median kanavat ja sisällön tuotta-
minen

• Sisältönä tekstiä, kuvia ja videoita
• Tulosten seuranta: Esimerkkinä Facebook
• Tekijänoikeudet ja saavutettavuus

Opit tuntemaan sosiaalisen median ympäristön 
ja hyödyntämään digitaalisia kanavia 
markkinointiviestinnän tukena. Osaat tuottaa sisältöä 
ja verkkonäkyvyyttä monikanavaisesti  – tekstiä, kuvia, 
videoita – ja analysoida julkaisun toimivuutta.

Digitaalisen myynnin kehittäminen 

Myynti digitaalisissa kanavissa 250 €

• Digitaalisen myynnin trendit
• Myynnin funneli ja inbound -markkinointi
• Myyntikampanjat ja myynnin suunnittelu
• Automaatio ja data-analytiikan hyödyntäminen

Opit hahmottamaan digitaalisen myynnin 
mahdollisuuksia. Opit suunnittelemaan, toteuttamaan 
ja arvioimaan tuloksellista ja tehokasta digitaalista 
myyntiä.

• Hakukonemainonta
• Display- ja uudelleenmarkkinointi
• Videomainonta
• Verkkoanalytiikka ja mittaaminen

Hakukonemainonta ja verkkoanalytiikka 270 €

Opit ymmärtämään hakusanamainonnan, 
verkkoanalytiikan ja mittaamisen eri muodot ja hyödyt.

Asiakaskokemuksen kehittäminen 250 €

• Asiakaskokemuksen kehittäminen
• Kehittämiskohteiden määrittely

Opit kehittämään asiakaskokemusta ja hyödyntämään 
käytössä olevaa dataa asiakaskokemuksen 
kehittämisessä.
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Digitaalisen myynnin kehittäminen 

Palvelumuotoilun perusteet 150 €

• Palvelumuotoilun käsitteet
• Palvelumuotoilun keinot ja työkalut
• Palautteen kerääminen ja seuranta
• Palvelumuotoilu käytännössä

Opit ymmärtämään palvelumuotoilun mahdollisuudet, 
rajaamaan asiakasryhmän sekä kuvaamaan valitun 
asiakasryhmän asiakaspolun ja kosketuspisteet.

Palvelumuotoilun syventävä I 170 €

• Muotoiluajattelun ja palvelumuotoilun sovel-
taminen

• Palvelumuotoilun hyödyt kehittämistyössä
• Palvelumuotoilun soveltaminen eri toimialoilla

Opit tunnistamaan palvelumuotoilun 
soveltamismahdollisuuksia. 

Opit hahmottamaan muotoiluajattelun käsitteen, 
palvelumuotoilun hyödyt kehittämistyössä ja osaat 
ideoida palvelumuotoilun hyödyntämistä valitun kohteen 
kehittämiseksi.

Palvelumuotoilun syventävä II 240 €

• Muotoiluajattelu ja palvelumuotoilun käyttökoh-
teet

• Palvelumuotoilun mahdollisuudet kehittämisessä
• Palvelumuotoilu osana liiketoimintaa
• Muotoilun hyödyntäminen eri organisaatioissa ja 

toimialoilla
• Palvelumuotoilu viestinnässä ja markkinoinnissa
• Julkisten palveluiden muotoilu

Opit hahmottamaan erilaisia palvelumuotoilun 
soveltamiskohteita. 

Osaat  antaa konkreettisia kehittämisideoita 
omaan organisaatioosi tai toimialallesi siitä, miten 
muotoiluajattelua voitaisiin hyödyntää kehittämistyössä.
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Brändin kehittäminen 

Yrityksen visuaalinen ilme 150 €

• Yrityksen visuaaliseen ilmeeseen vaikuttavat teki-
jät, esim. tunnus, tunnusvärit, muodot ja fontti

•  Visuaalisen ilmeen vaikutus yritysimagoon

Opit hahmottamaan yrityksen visuaaliseen ilmeeseen 
vaikuttavat tekijät.

Brändin ja sen arvon määrittely 250 €

• Brändianalyysi
• Brändin asiakaslupaus
• Brändin arvon määrittely, brändimittarit
• Henkilöbrändäys

Opit ymmärtämään brändin asiakaslupauksen, 
brändianalyysin ja henkilöbrändäyksen ydinasiat.

Osaat määritellä brändin arvoa asiantuntijoita 
hyödyntäen.

Brändin mukaisen markkinointiviestinnän suunnittelu 250 €

• Brändilähtöisen markkinointiviestinnän 
suunnittelu

• Brändimanuaali
• Brändimittarit
• Bränditarinat

Opit laatimaan brändilähtöisen markkinointiviestinnän 
suunnitelman tietylle aikavälille yhteistyökumppaneita 
hyödyntäen. 

Osaat toteuttaa brändilähtöistä markkinointiviestintää 
sopivia kanavia käyttäen huomioiden tavoitteet, mittarit 
ja yhteistyöverkostot.

Brändin kehittäminen 250 €

• Brändin arvo
• Brändimittareiden toteutuman analysointi
• Kustannustehokkuus markkinointiviestinnässä
• Brändin kehittäminen

Opit arvioimaan eri brändimittareiden 
toimivuutta suhteessa tavoitteisiin ja huomioida 
kustannustehokkuuden brändityössäsi. Osaat hyödyntää 
työssäsi asiantuntijoita.

Brändin näkyvyyden edistäminen 250 €

• Brändin näkyvyyden edistäminen
• Brändin arvojen näkyminen asiakastyössä ja 

koko organisaation toiminnassa

Opit edistämään brändin näkyvyyttä 
yhteistyökumppaneita hyödyntäen. Osaat toteuttaa 
brändin pitkäjänteistä kehitystyötä. Osaat huomioida ja 
kehittää henkilöstön sitoutumista brändin arvoihin.
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Asiantuntijuuden kehittäminen 

Onnistunut vuorovaikutus, itsetuntemus ja kehittyminen asiantuntijana 270 €

• Tunnista itsesi ja vahvuutesi
• Henkilökohtainen DISC-analyysi ja sen purku (webinaari)
•  Omien viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen
•  Itsensä johtaminen ja ajankäytön hallinta
•  Oma jaksaminen ja motivaatio
•  Onnistunut vuorovaikutus - tunnista asiakkaasi
• Johtajan rooli työyhteisössä  - miten huomioit asiakastasi hänen omassa johtajuudessaan
• Kokous- ja neuvottelutaidot, elekieli
• Ajanhallinta

Opit analysoimaan ja kehittää omia viestintä- ja vuorovaikutustaitojasi. Saat valmiuksia johtaa itseäsi ja hallita omaa 
ajankäyttöäsi. Opit kiinnittämään huomiota omaan jaksamiseesi ja motivaatioon. Tunnistat erilaiset asiakastyypit ja 
osaat toimia heidän kanssaan neuvontatilanteissa. Opit myös tsemppaamaan asiakastasi tämän oman työyhteisön 
johtamisessa.
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