
Digitaalisten palveluiden 
markkinointisuunnitelma
Lisää voimaa kannattavaan 
liiketoimintaan

Liiketoiminnan 
kehittämispalvelut
Myynti- ja markkinointipalvelut

Dokumentoitu liiketoiminta- ja 
markkinointisuunnitelma erottavat menestyjät 
muista painopalvelujen tarjoajista. Alan 
arvostetun, yhdysvaltalaisen Rochester Institute 
of Technology -yliopiston tekemät alan 
tutkimukset tukevat väittämää. 

Markkinointisuunnitelma on toiminnan perusta. 
Toteutuneita toimenpiteitä ja niiden tehoa 
verrataan tavoitteisiin. Hyvin tehty ja toteutettu 
suunnitelma auttaa työntekijöitä, johtoa sekä 
omistajia jakamaan, ymmärtämään ja 
saavuttamaan yhteiset tavoitteet.

Me autamme organisaatiotasi onnistumaan 
tavoitteissaan. Luodaan yhdessä todellista 
etumatkaa kilpailijoihisi.



Menestykseen omilla ehdoillasi
Myynnin ja markkinoinnin valmennuskokonaisuudet perustuvat Xeroxin 
luomiin ProfitAccelerator® - työkaluihin ja resursseihin.  

Liiketoiminnan kehityskonsulttimme auttavat yritystänne 
ammattimaisen markkinointisuunnitelman teossa, toteutuksessa sekä 
seurannan suunnittelussa.

Kokemuksen ja asiantuntemuksen tuoma lisäarvo
Olemme auttaneet tuhansia asiakkaitamme kehittymään menestyviksi, 
digitaalisia painopalveluja tarjoaviksi yrityksiksi. Liiketoiminnan 
kehittämiskonsulttimme höydyntävät tätä tietoutta tehokkaan 
markkinointisuunnitelman luomisessa yhdessä asiakasyrityksen kanssa.

Liiketoiminnan kehittämiskonsultti tekee tiivistä yhteistyötä 
sinun ja tiimisi kanssa laatien yksityiskohtaisen liiketoiminta-, 
markkinaympäristö- ja kilpailuanalyysin. Asetatte yhdessä 
saavutettavissa olevat tavoitteet, jotka perustuvat yrityksesi 
tämänhetkiseen tilanteeseen ja tähtäävät siihen, mitä yrityksesi haluaa 
olla tulevaisuudessa.

Kiinteällä korvauksella tehtävä työ sisältää yhden päivän aikana 
yrityksesi tiloissa pidettävän tapaamisen, jossa käydään yhdessä läpi 
mm. yrityksesi myyntiin, markkinointiin, tuotantoon, työnkulkuihin ja 
asiakaspalveluun kuuluvia asioita.

Lopulta yritykselläsi on toteutettavissa oleva markkinointisuunnitelma, 
josta selviää, miten yrityksesi voi menestyä parhaiten. Yrityksesi saa 
myös käyttöönsä strategiset ja taktiset välineet, joilla voitte hyödyntää 
voimavarojanne, tunnistaa omat vahvuutenne ja myydä digitaalisia 
palveluita asiakkaillenne - Xeroxin tukemana, totta kai!

Apua siellä, missä sitä eniten tarvitset
Digitaalisen painatuksen mahdollisuudet kannattaa hyödyntää 
nyt. Me Xeroxilla haluamme vilpittömästi auttaa sinua ja 
yritystäsi menestymään nyt ja tulevaisuudessa. Myynti- ja 
markkinointipalvelumme auttavat sinua suunnittelussa, 
markkinoinnissa, myynnissä ja monessa muussa asiassa. Kaikki The 
Right Business Model-, The Right Workflow- ja The Right TechnologySM 
-konseptin mukaiset palvelut ovat käytössäsi jo tänään. 

Myynti- ja markkinointipalvelut 

Digitaalisten palveluiden 
markkinointisuunnitelma
Askel kerrallaan asiakkaan tahdissa

Marketing Accelerator Kit -oppaassa on kuusi vaihetta, 
joiden avulla voit kehittää oman digitaalisten palvelujen 
markkinointisuunnitelman:

1. Yrityksen itsearviointi ja toimintojen tarkastelu

2. Tavoitteiden määrittäminen

3. Markkinaympäristön arviointi

4. Markkinointistrategiat

5. Taktiset markkinoinnin apuvälineet

6. Lopullinen tarkastelu ja arviointi

Kukin osa sisältää taulukoita, vinkkejä, lomakkeita ja muita 
resursseja, joiden avulla voit selkeyttää suunnitelmaa ja tuoda 
siihen syvyyttä. Esimerkiksi ns. SWOT-analyysin (vahvuudet, 
heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat) avulla voit selvittää, mitä 
kilpailuetuja yritykselläsi on kilpailijoihin verrattuna. 

Materiaalin avulla voit myös määrittää tarkat, mitattavissa 
olevat, realistiset ja aikaan perustuvat tavoitteet.
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