
Digimarkkinointi- ja 
Myyntikoulutus
Liiketoiminnan ammattitutkinto

Opiskele työn ohessa!
- maksuton oppisopimuskoulutus
- suorita Liiketoiminnan ammattitutkinto
- voit työskennellä palveluja tai tuotteita

myyvässä yrityksessä

Haluatko oppia tekemään itse digimarkkinointia,
hyödyntämään Googlen hakukonemarkkinointia,
yrityksen Facebook- ja Instagram-kanavia,
hyödyntämään YouTubea, editoimaan 
mobiilivideoita ja käyttämään monia ilmaisia 
digimarkkinoinnin työkaluja?

Haluatko saavuttaa parempia myyntituloksia,
oppia hurmaamaan asiakkaita ja kehittää omia
myyntitaitojasi?

Haluatko oppia ymmärtämään yritystoiminnan
lainalaisuuksia, arvioimaan kannattavuutta,
tuloksellisuutta ja taloushallintoa?

Tämä käytännönläheinen koulutus antaa sinulle
heti sovellettavia ideoita, vinkkejä ja esimerkkejä
miten markkinoidaan ja myydään kannattavasti.
Markkinointia opetellaan tekemään itse, 
käytännönläheisissä workshop-työpajoissa.

Koulutuksen toteutus
- 13 koulutuspäivää tai workshoppia (kts.kääntöpuoli)
- kesto 1 vuosi, työn ohessa opiskelu
- 5.4.2022 – 21.3.2023

Paikka: Online tai Hybridi 
Intoo Koulutus, Linnankatu 64, Turku

Hinta
Oppisopimuksella maksuton
Oletko työntekijä? 
- sinulla on työtä vähintään 25 tuntia / viikko
Oletko yrittäjä
- olet päätoiminen yrittäjä (maksat YEL-maksua)

Toteutetaan yhteistyössä Intoo Koulutuksen, 
Turun oppisopimustoimiston ja 
Turun ammatti-instituutin kanssa.

Maarit Fellman
Kouluttaja, digimarkkinoinnin
asiantuntija, yrittäjä.
Markkinoinnin konkari, 
käytännönläheinen ja 
selkeäsanainen kouluttaja. 
Hallitsee digimarkkinoinnin 
temput pienellä budjetilla.

Kouluttajat:
Juhana Helmenkalastaja
Suomen kovin myyntikouluttaja. 
Juhanan koulutuksen jälkeen 
mikään ei enää ole ennallaan. 
Rautainen ammattilainen, jonka 
esimerkeillä ja ideoilla myynti 
nousee 100% varmuudella.

Katri Haavisto
Visuaalinen sisällöntuottaja
ja valokuvaaja.
Minkälaiset kuvat puhuttelee
Instagramissa, miten sitoutetaan
yleisö ja saadaan some-peukalo
pysähtymään.

Lisätiedot koulutuksesta
ja ilmoittautuminen:
Sari Jokinen, puh. 040 595 4464
sari.jokinen@intoo.fi

Sari Jokinen
KTM, taloushallinnon ja kannattavuuden 
asiantuntija. ”Se mitä et laske, sitä et 
johda”. Käytännönläheinen,
kouluttaja, jonka opeilla jokainen 
oppii ymmärtämään omaa 
taloushallintoaan ja parantamaan
kannattavuutta.

Petri Mäkelä
Yrittäjä, pitkän linjan
IT-ammattilainen
ja tietoturvan asiantuntija.
Ymmärtää pienyrityksen
tilanteet ja resurssit.



Tiistai 5.4.2022, klo 9.00 – 15.00
Koulutuksen aloitus
- käytännön asiat koulutukseen liittyen, materiaalit
- tutkinnon suorittaminen
- koulutuksen sisältö, esittelyt ja tutustuminen
Johdatus digimarkkinointiin / Maarit Fellman
- ostokäyttäytymisen muutos
- digimarkkinoinnin välineitä, oman yrityksen löydettävyys
- miten valitset tehokkaimmat markkinointikanavat

Torstai 21.4.2022, klo 13.00 - 16.00 / WEBINAARI
Yrityksen tietoturva / tietoturva-asiantuntija Petri Mäkelä
- Mihin yrityksessä tulee varautua
- Suojaaminen, evästekäytännöt, GDPR, salasanat ym.

Keskiviikko 27.4.2022, klo 9.00 – 15.30
Sisältömarkkinointi / Maarit Fellman
- kiinnostavia sisältöjä Facebookiin, Instagramiin
- sisältömarkkinoinnin idea, löydettävyys, ostopolku ja myyntitunneli
- minkälaiset sisällöt kiinnostavat, ideoita, vinkkejä ja esimerkkejä
Canva -graafinen suunnitteluohjelma / WORKSHOP
- digikuvan perusteita, pixelit, koot, rajaukset, kuvan säädöt
- bannerien ja kuvien tekeminen, maksuttomat kuvapankit
- some-videot / -mainokset Canvalla (kuvista videoita)

Keskiviikko 18.5.2022, klo 9.00 – 15.30
Visuaalinen sisällöntuotanto - hyvillä kuvilla parempaa myyntiä
Kouluttaja: Katri Haavisto, valokuvaaja ja sisällöntuottaja
- visuaalinen sisällöntuotanto ja Instagram
- kuvan sommittelu, millainen on hyvä kuva
- miten teet Instagramista kiinnostavan? Instagramissa sitouttaminen

Torstai 9.6.2022, klo 9.00 – 15.30
Facebook- ja Instagram-markkinoinnissa / Maarit Fellman
- miten Facebook-markkinoinnin avulla voi parantaa myyntiä
- maksullinen mainonta (perusteet), kohderyhmät
- julkaisun boostaus (helpoimmat mainosmuodot), 

Facebook AdsManager (edistyneemmät mainosmuodot)
- hyvien mainosten kirjoittaminen, millainen on tehokas mainos

Keskiviikko 24.8.2022, klo 9.00 – 15.30
Tuloksellinen myyntityö - OSA1 / Kouluttaja Juhana Helmenkalastaja
- miten isketään kauppaa, miten jätetään asiakkaalle "wau"-tunne
- asiakkaan hurmaaminen
- miksi reklamaatioita kannattaa rakastaa
- mikä on sinun myyntilupauksesi – oman myyntilupauksen muotoilu

Torstai 15.9.2022, klo 9.00 – 15.30
Tuloksellinen myyntityö - OSA2
Kouluttaja Juhana Helmenkalastaja 
- sama aihe jatkuu

Koulutuksen sisältö: Verkkokurssi + OnLine neuvonta: 3.11.2022 klo 10-12 JA 
8.11.2022 klo 10-12
Google-hakusanamarkkinointi / Maarit Fellman
Google Ads -hakusanamainonta (maksettu näkyvyys)
- perustaso / perusteet
- Google Ads tilin luominen, ylläpito, tilin rakenne, kampanjat, 

mainosryhmät, hakusanat, mainokset, budjetti
Google Hakukoneoptimoinnin perusteet
- konkreettisia neuvoja ja vinkkejä, miten saat yrityksesi nettisivut 
paremmin näkymään Googlessa

- 10 kohdan tarkistuslista, jotka voit itse hoitaa kuntoon omilla sivuillasi

Tiistai 22.11.2022, klo 9.00 – 15.30
Videot markkinoinnissa, some-videot, editointi / WORKSHOP / 
Kouluttaja Maarit Fellman
- videoiden käyttö markkinoinnissa
- videolla sisältöä, videolla esiintyminen, referenssit ym. sisällöt
- mobiilivideon editointi InShot-sovelluksella
- ohjelmia/sovelluksia, jolla voit tehdä kuvista mainosvideoita
- YouTube –tilin perustaminen ja hyödyntäminen löydettävyydessä
- muita hyödyllisiä video-työkaluja markkinoinnin tekemiseen

Verkkokurssi + OnLine neuvonta: 1.12. klo 10-12 sekä 8.12. klo 10-12
Mailchimp-sähköpostimarkkinointi / sähköiset uutiskirjeet 
- sähköpostimarkkinoinnin perusteet
- luodaan kirjepohjat ja osoitelistat, miten kirjoitetaan hyviä mainostekstejä
- henkilötietolaki sähköpostimarkkinoinnissa
- lomakkeet (laskeutumissivut), mm. listalle liittymien, automaattiset viestit
- sähköpostimarkkinoinnin ja Facebookin yhdistäminen 

Torstai 12.1.2023, klo 9.00 – 15.30
Verkkokaupan perustaminen ja kehittäminen / yrityksen nettisivut
- verkkokaupan tekniikat ja alustat, mitä vaihtoehtoja ja mitä ne maksaa?
- helpot alustat vertailussa
- verkkokaupassa maksaminen, mitä vaihtoehtoja ja mitä ne maksaa?
- mitä muuta verkkokaupassa tarvitaan, lisäarvotyökaluja?
- verkkokaupan myynnin kasvattaminen, verkkokaupan kaava: 4 x K 
- konversio, keskiostos, kävijämäärä, kate / case-esimerkkejä
Taloushallinto & Kannattava liiketoiminta, osa 1 / Kouluttaja: Sari Jokinen
- Yrityksen talouden tunnusluvut, mitä niistä täytyy ymmärtää ja miten 
niitä hyödynnetään kehittämisessä

- tilinpäätöksen ja taseen lukeminen

Keskiviikko 8.2.2023, klo 9.00 – 12.00
Taloushallinto & Kannattava liiketoiminta, osa 2 / Kouluttaja: Sari Jokinen
- sama aihe jatkuu

Tiistai 21.3.2023, klo 9.00 – 12.30
Digimarkkinointi kertaus ja jatko
- Facebook, Instagram kertaus ja jatko
- Digimarkkinoinnin kertaus, kysymyksiä ja ongelmia
Koulutuksen päätös
- yhteenveto, parhaat opit ja ideat
- mikä on muuttunut omassa työssä, mitä on saatu aikaan
- päätöskeskustelu


