
Verkkokauppa & Digimarkkinointi  
Liiketoiminnan ammattitutkinto
(Osaamisala Myynti ja Markkinointi)

TURKU – alkaa 14.4.2020

Haluatko oppia verkkokauppaa ja digimarkkinointia?
Sinulla on jo verkkokauppa, jonka myyntiä haluat
kehittää tai olet vasta suunnittelemassa verkkokaupan
perustamista.

Verkkokauppaan ei tule myyntiä, ilman tehokasta digi-
markkinointia. Tarvitset hyvän osaamisen Facebook-,
Instagram- ja Google-markkinoinnista. Sinun tulee myös
ottaa haltuun yksinkertaiset kuvankäsittelyohjelmat ja
hallita yksinkertainen videoeditointi ja sähköpostimarkkinointi.

Kouluttajina Suomen parhaimpia asiantuntijoita,
joiden koulutustyyli on 100% innostava! 
Koulutuksesta saat ideoita ja vinkkejä, joita voit 
heti soveltaa omassa työssäsi ja lisätä myyntiä.

Koulutus sopii myös sinulle, vaikka et olisi verkkokauppias,
etkä olisi verkkokauppaa edes perustamassa.
Koulutuksen opit on sovellettavassa ihan kaikkeen
yritystoimintaan tänä päivänä.

Kenelle?
- yrittäjät tai työntekijät
- olet kiinnostunut verkkokaupan mahdollisuuksista
- olet jo verkkokauppias tai olet aikeissa ehkä perustaa

Koulutuksen toteutus
- 13 koulutuspäivää tai workshoppia (kts.kääntöpuoli)
- workshopissa tehdään itse omalla koneella
- koulutus alkaa 14.4.2020

Paikka - Intoo Koulutus, Linnankatu 64, Turku

Hinta  - MAKSUTON (oppisopimusrahoitus)

Koulutuksessa suoritetaan Liiketoiminnan ammattitutkinto,
osaamisala Myynti ja markkinointiviestintä
Tutkintoyhteistyö: Novida Ammattiopisto.
Rahoitusyhteistyö: Turun oppisopimustoimisto.

Kouluttajat:

www.intoo.fi Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
Sari Jokinen, puh. 040 595 4464, koulutus@intoo.fi

Jari Parantainen
Suomen tunnetuin ja paras 
tuotteistaja, Pölli Tästä-
blogin kirjoittaja, ja bisnes-
tietokirjailija. Vangitsee
kuulijat esityksellään.
100% inspiroiva. 

Sari Jokinen
KTM, taloushallinnon ja 
kannattavuuden asiantuntija, 
verkkokauppias ja yrittäjä.
”Se mitä et laske, sitä et johda”.
Käytännönläheinen kouluttaja,
jonka opit saavat pienyrittäjän
silmät avautumaan.

Maarit Fellman
kouluttaja, digimarkkinoinnin
ja verkkokaupan asiantuntija, 
yrittäjä, verkkokauppias.
Markkinoinin konkari, käytännön-
läheinen ja selkeäsanainen
kouluttaja. Hallitsee digimarkki-
noinnin temput pienellä budjetilla.

Tom Laine
Kiistatta Suomen johtava sosiaalisen 
median asiantuntija. Kouluttanut 
LinkedIn-kanavaa enemmän, 
kuin kukaan muu!
Koulutukset täynnä rautaista 
asiantuntemusta ja viimeisintä 
tietoa – selkeästi esitettynä. 

Leevi Parsama
eCommerce Specialist
Verkkokaupan asiantuntija,
joka johti usean vuoden ajan 
ScandinavianOutdoor.com
verkkokauppaa. Tällä hetkellä 
asiantuntijana Business Finlandin 
Expericence Commerce –ohjelmassa.
Tällä hetkellä
Suomen parhaita verkkokauppa-
asiantuntija, monessa mukana.



Tiistai 14.4.2020, klo 9.00 – 15.30
Koulutuksen aloitus
- käytännön asiat koulutukseen ja tutkinto
Johdatus digimarkkinointiin ja verkkokauppaan (iltapäivä) / 
Maarit Fellman, digimarkkinoinnin asiantuntija
- ostokäyttäytymisen muutos
- digimarkkinoinnin välineitä, oman yrityksen löydettävyys
- miten markkinointi on muuttunut
- verkkokauppa ostamisen murroksessa

Maanantai 20.4.2020, klo 9.00 - 15.30
Tuotteista palvelusi ja tuplaa katteesi
Kouluttaja: Jari Parantainen, Suomen kokenein tuotteistaja!
- hyvin tuotteistettu, on puoliksi myyty
- kuinka paketoit palvelusi helposti ostettavaksi
- kuinka tunnistat onnistuneen tuotteistuksen?
- miten laadit palvelullesi törkeän lupauksen?
- kuinka poistat ostajaa vaivaavan riskin tunteen?
- kuinka poistat ostamisen esteitä käytännössä?

Maanantai 18.5.2020, klo 9.00 – 15.30
Johdanto verkkokauppaan ja konseptointi (aamupäivä) / 
Leevi Parsama, eCommerce Specialist
- verkkokaupan tila Suomessa, mille toimialoille
- verkkokaupan onnistumisen edellytyksiä, kilpailuetu
- verkkokaupan konsepti, mitä myyt, kenelle ja miten
Canva -graafinen suunnitteluohjelma / WORKSHOP / MF
- digikuvan perusteita, pixelit, koot, rajaukset, kuvan säädöt
- bannerien ja kuvien tekeminen
- maksuttomat kuvapankit, muut työkalut

Maanantai 15.6.2020, klo 9.00 - 15.30
Facebook- ja Instagram-markkinoinnissa, WORKSHOP / MF
- maksullinen mainonta (perusteet), kohderyhmät
- hyvien mainosten kirjoittaminen, mikä toimii?
- asiakkaan hankintakustannus
- Instagram markkinointi, Insta syötteet ja storyt

Maanantai 24.8.2020, klo 9.00 – 15.30
Verkkokaupan myynnin kehittäminen ja asiakkuudet
(aamupäivä) / Leevi Parsama
- asiakasymmärrys ja asiakasprofilointi
- oman asiakaslupauksen muotoilu
- asiakashankinta ja myynnin kehittäminen, asiakaspalvelu
Mitä verkkokaupan perustamisessa tarvitaan ja mitä maksaa
- verkkokaupan tekniikat ja alustat, mitä vaihtoehtoja?
- verkkokaupassa maksaminen, mitä vaihtoehtoja
- lisäarvotyökaluja?
Torstai 10.9.2020, klo 9.00 - 15.30
Videot markkinoinnissa / WORKSHOP / MF
- videolla sisältöä, videolla esiintyminen,
- mobiilivideon editointi InShot-sovelluksella
- Animoto –video-ohjelma / muita video-sovelluksia mobiilissa
- YouTube –tilin perustaminen ja hyödyntäminen

Keskiviikko 30.9.2020, klo 9.00 – 15.30
Mailchimp-sähköpostimarkkinointi, uutiskirjeet / MF
- kirjepohjat ja osoitelistat, hyvät mainostekstit
- henkilötietolaki sähköpostimarkkinoinnissa
- lomakkeet (laskeutumissivut), automaattiset viestit

Tiistai 13.10.2020, klo 9.00 - 15.30
LinkedIn yrityskäyttö ja Social selling / Tom Laine
- LinkedIn -tilin sisältö, mitä sisältöjä ja miten toimii
- käytännön vinkkejä ja esimerkkejä
- henkilöbrändäys, vinkkejä rakentaa omaa asiantuntijaprofiilia
- social selling eli "sosiaalinen myynti" – mitä ja miten

Keskiviikko 25.11.2020, klo 9.00 - 15.30
Google-hakusanamarkkinointi – WORKSHOP / MF
Google Ads -hakusanamainonta (maksettu näkyvyys)
- perustaso / perusteet
- Google Ads tilin luominen, ylläpito, tilin rakenne, hakusanat
Google Hakukoneoptimoinnin perusteet
- miten parannetaan ilmaista näkyvyyttä, 10 helppoa keinoa

Keskiviikko 13.1.2021, klo 9.00 - 15.30
Verkkokaupan tuotehallinta ja konversion parantaminen 
(aamupäivä) / Leevi Parsama
- tuotteet ja valikoiman suunnittelu
- konversion kehittämisen keinot
Talouden hallinta, osa 1 (iltapäivä) / Sari Jokinen
- tilinpäätös, tase, tuloslaskelma
- miten niitä tulkitaan, miten voit hyödyntää niitä toiminnassasi
- kannattavuus, budjetointi, hinnoittelu, verotus

Keskiviikko 17.2.2021, klo 9.00 - 15.30
Verkkokaupan menestystekijät (aamupäivä) / Timo Korvenoja
- mitkä asiat tekevät hyvän verkkoliiketoiminnan
Talouden hallinta, osa 2 (iltapäivä) / Sari Jokinen
- sama aihe jatkuu

Keskiviikko 10.3.2021, klo 9.00 - 15.30
Facebook-markkinnointi / jatko – WORKSHOP / MF
- pidemmälle edistyneet mainosmuodot / re-marketing ym.
- mukautetut kohderyhmät
- erilaiset mainosmuodot, tavoitteet (liikenne/konversio)
Google Analytics / MF
- Analytics perusteet

Keskiviikko 14.4.2021, klo 9.00 – 15.30
Kymmenen vinkkiä verkkokaupassa onnistumiseen /
(aamupäivä) Leevi Parsama
- mitkä asiat täytyy olla kunnossa verkkokaupassa
Koulutuksen päätös (iltapäivä)
- yhteenveto, parhaat opit
- mitä ollaan saatu aikaan
- osallistumistodistusten jako / "stipendit"
- tutkintojen tilanne


