mainostaimisto.
ÄLÄ PELAA HEDELMÄPELIÄ
VAAN PYYDÄ TUOREITA TULOKSIA

Internetsivut

..............................................

3000,-

Tarjoillaan Wordpress-julkaisujärjestelmällä
tuhdin hakukoneoptimoinnin ja raikkaan ulkoasun kera. Lisukkeina asiakkaan valitsema
fi-tunnus ja ylläpito Mainostaimiston valitsemalla palvelimella vuodeksi. Tyytyväisyys on
taattu kuuden kuukauden takuulla. Lisämaksusta lisukkeeksi raikasta tekstiä ja valokuvausta.

Käyntikorttisivut

......................................

350,-

Vege-vaihtoehto kevyeällä ulkoasulla. Asiakas
tarjoaa tekstin ja kuvat. Lisämaksusta lisukkeeksi raikasta tekstiä ja hakukoneoptimointia.

Hakukoneoptimointi ............. 300,- / 700,Perusanalyysillä (300,-) saat selville sivujesi
nykytilan. Tarkastamme sivujesi löydettävyyden Googlesta ja esitämme 5 konkreettista
ehdotusta, joiden avulla saat lisää kävijöitä
sivuillesi. Superpaketti (700,-) on täydellinen
avaimet käteen -palvelu, jonka avulla selvitämme tärkemmät hakusanat ja teemme
muokkaukset suoraan sivuillesi. Uuden käyntikorttisivuprojektin yhteydessä saat hakukoneoptimoinnin alennuksella (-50%).

Sivujen päivitys

......................

150,- / 300,-

Sivujen sisällön päivitys hitaalla tai nopealla
toteutuksella. Nopeampaan tarpeeseen takuulla 24 tunnin sisään (300,-). Hieman hitaammin viikon sisään (150,-). Asiakas tarjoaa tekstin ja kuvat. Hinta sisältää 5 erillisen
sivun päivityksen.

Google Adwords ............................................ 400,Klassikkokampanja koukuttavan raikkaalla
mainostekstillä. Kohdistamme maukkaille
hakusanoille. Sisältää 250 eurolla Adwordsmainoksia.

Lehtimainos

....................................................

300,-

Perinteistä paperimainontaa koukuttavan
raikkaalla mainostekstillä. Sisältää myös kuvapankkikuvan ja graafisen työn.

Suorakirje ...........................................................1500,Mainostaimiston versio perinteisestä suoramainoksesta. Sisältää raikkaan tekstin, kuvat, graafisen työn, painatuksen ja postituksen. 100 kpl.

Tuote-esite

.....................................................

1500,-

Perinteinen 2-sivuinen tuote-esite. Sisältää
koukuttavan raikkaan tekstin, kuvat, graafisen työn, painatuksen ja toimituksen. 100 kpl.

Markkinointipäällikkö

.....................

1000,-

Mainostaimiston markkinointipäällikkö marinoi, grillaa, savustaa ja maustaa ideoistanne
ja ajatuksistanne toteutuskelpoisia suunnitelmia markkinointiinne. Päällikkö haastaa
pohtimaan ja urputtaa vastaan. Klassinen 8
tunnin konsultointi.

Tuotteistus ....................................................... 1500,Mainostaimiston tuotteistaja suikaloi ja pilkkoo palveluistanne selkeitä tuotepaketteja,
joita on helppo myydä ja markkinoida.

Some-konsepti

...............................................

500,-

Haluaisitko viestiä tehokkaammin somessa?
Etkö puhu facebookia tai twitteriä?. Luomme
yrityksellesi viestintäsuunnitelman, jota on
helppo seurata. Lisämaksusta myös Raikasta
tekstiä.

Valokuvaus

.......................................................

300,-

Sisältää yhden tunnin valokuvausta jämerällä 730g järjestelmäkameralla. Lisukkeena
kuvankäsittely ja kuvien toimitus rapealla
muistitikulla.

Muut mainosmateriaalit ..................... ??,Käyntikortit, kirjekuoret, postikortit, kirjat,
lehdet, rollupit, tuotepakkaukset, dvd-kotelot,
kansiot, julisteet, kassit, t-paidat, esittelytelineet, messukrääsä, hintalaput ja tarrat. Mitä
laitetaan?

Kaikki hinnat sis. alv 24%

.....................................................................................................................................................................................................................
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