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Lähikoulutus Turussa!

Haluatko oppia verkkokauppaa ja digimarkkinointia?
Sinulla on jo verkkokauppa, jonka myyntiä haluat
kehittää tai olet vasta suunnittelemassa verkkokaupan
perustamista. Riittää, että olet aiheesta kiinnostunut,
verkkokauppaa et välttämättä tarvitse.

Koulutuksen opit on sovellettavassa ihan kaikkeen
yritystoimintaan!

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

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

Kenelle?
- yrittäjä, olet kiinnostunut verkkokaupan mahdollisuuksista
- yrittäjä, olet jo verkkokauppias tai olet aikeissa ehkä perustaa
- työntekijä, työskentelet verkkokaupan parissa

Koulutuksen toteutus
- katso kääntöpuolelta koulutuspäivät ja aikataulu
- workshopissa opettelet tekemään itse
- Koulutuksen aika 23.3.2023 – 14.2.2024
- Lähikoulutus Turussa, Pitkämäenkatu 11A (Tietotaitotalo)

Hinta
Oppisopimuskoulutuksena maksuton.
Olet päätoiminen yrittäjä tai yrityksen työntekijä.
Voit olla myös aloittava yrittäjä.

Koulutus toteutetaan Turun oppisopimustoimiston,
Turun ammatti-instituutin ja Intoo Koulutuksen yhteistyönä.

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

Kouluttajat:

Sari Jokinen
KTM, taloushallinnon ja 
kannattavuuden asiantuntija, 
verkkokauppias ja yrittäjä.
”Se mitä et laske, sitä et johda”.

Maarit Fellman
Digimarkkinoinnin amma\lainen,
yri]äjä, verkkokauppias.
Markkinoinnin konkari, joka hallitsee
digimarkkinoinnin temput 
pienellä budje^lla.

Leevi Parsama
eCommerce Specialist
Yksi Suomen parhaita verkkokauppa-
asiantuntijoita. Vetäjänä Business 
Finlandin Expericence Commerce 
–ohjelmassa sekä useiden 
verkkokauppojen hallituksessa.
Toiminut itsekin verkkokauppiaana.

Santeri Kallio
Reaktor Oy:n web-analyytikko,
joka osaa kertoa Google Analyticsin
tärkeimmät pointit yrittäjän kielellä.

Katri Haavisto
Valokuvaaja ja sisällöntuotannon
ammattilainen, perehtynyt 
erityisesti Instagramin 
hyödyntämiseen.

Henna Kuvaja
TikTok-sisällöntuottaja, graafikko.
Kasvattanut oman, ison TikTok-
yhteisön.



Torstai 23.3.2023, klo 9.00 - 15.00
Koulutuksen aloitus ja orientaatio 
- koulutuksen sisältö, kouluttajat, käytännön asiat, tutustuminen
Johdatus digitaaliseen myyntiin ja digimarkkinointiin / Maarit Fellman
- ostokäyttäytymisen muutos, asiakkaan ostopolku
- digimarkkinoinnin perusteita, oman yrityksen löydettävyys
- verkkokaupan myynnin kehittämisen kaava 4 x K
- miten valitset parhaat markkinointikeinot ja -kanavat?

Torstai 30.3.2023, klo 9.00 – 15.00
Sisältömarkkinointi ja some-strategia / Maarit Fellman
- some-strategia, some-suunnitelma, some-kalenteri
- mitä sisältöjä mihinkin kanavaan, erilaiset sisältömuodot
- ideoita, vinkkejä ja esimerkkejä hyviin sisältöihin
- minkälaisia kuvia, minkälaisia tekstejä some-sisältöihin
Canva -graafinen suunnitteluohjelma, 
- verkkokaupan kuvat – mitä niistä täytyy tietää
- digikuvan perusteita, pixelit, koot, rajaukset, kuvan säädöt
- bannerien ja kuvien tekeminen verkkokauppaan ja some-kanaviin
- Canvan työkalujen läpikäynti
- maksuttomat kuvapankit, muita digimarkkinoinnin työkaluja
- Canvalla some-videoita kuvista (eri muodot)

Keskiviikko 19.4.2023, klo 13.00 – 16.00 / OnLine
Tietoturva / IT- ja tietoturva-asiantuntija Petri Mäkelä
- GDPR – mitä siitä tulee tietää, nettisivujen evästekäytännöt
- huomioitavaa tietoturvassa, salasanat, huijaukset, haitta-ohjelmat

Torstai 20.4.2023, klo 9.00 – 15.00
Facebook- ja Instagram-markkinoinnissa, WORKSHOP / Maarit Fellman
- miten Facebook- ja Instagram-markkinoinnin avulla voi parantaa myyntiä
- yrityksen some-tilien ulkoasu, asetukset, sisältö, vinkkejä, ideoita 
- maksullinen mainonta Facebookissa ja Instagramissa, kohderyhmät
- julkaisujen boostaus
- AdsManagerin toiminta – Facebook, Instagramin kaikki eri mainosmuodot
- miten tehdään mainoksia eri mainosmuotoihin
- hyvien mainosten kirjoittaminen, millainen on tehokas mainos

Keskiviikko 17.5.2023, klo 9.00 – 12.00
Johdanto verkkokauppaan ja konseptointi / Leevi Parsama
- verkkokaupan tila Suomessa, millä toimialoilla verkkokauppa menestyy
- verkkokaupan onnistumisen edellytyksiä, mistä tulee oma kilpailuetu
- verkkokaupan konsepti, mitä myyt, kenelle ja miten

Torstai 1.6.2023, klo 9.00 – 12.00
Verkkokaupan myynnin kehittäminen ja asiakkuudet / Leevi Parsama
- asiakasymmärrys ja asiakasprofilointi
- oman asiakaslupauksen muotoilu
- asiakashankinta ja myynnin kehittäminen, asiakaspalvelun rooli

Verkkokurssivideot - katsottavaksi kesälomalla (2.6. – 16.8.2023 välillä)
Verkkokaupan ohjelmistot ja verkkokaupan myynnin kaava 4xK
OSA1
- lyhyt katsaus pk-yrityksille sopiviin ohjelmistoihin, eroihin, kustannuksiin
- verkkokaupassa maksaminen, lisäarvotyökaluja, toimittaminen
- mitä kustannuksia verkkokaupasta tulee
- lainsäädäntöä
OSA2
- myynnin lisääminen, eli verkkokaupan kaava 4 x K: kävijämäärä, 
keskiostos, konversio, kate

- case-esimerkkejä myynnin lisäämisestä

Koulutuksen sisältö ja aikataulu Torstai 17.8.2023, klo 9.00 – 12.00 
Somevideot, video-editoin[, Yotube ja videot, WORKSHOP / Maarit Fellman
- somevideot eri kanavissa, Instagramin uudet videomuodot 
- videolla esiintyminen, vinkkejä ja esimerkkejä
- tarvikkeita, esimerkkejä ja ideoita mitä tarvitaan, jalustat, valot, mikrofonit
- videosisällön tuoQamien, ideoita mitä sisältöjä julkaistaan
- mobiilivideon editoinR InShot-sovelluksella, muita hyödyllisiä työkaluja
- Youtuben hyödyntäminen, videon opRmoinR, upoQaminen sivuille

Keskiviikko 6.9.2023, klo 9.00 – 15.00
Visuaalinen sisällöntuotanto - hyvillä kuvilla parempaa myyn[ä | 
Verkkokaupan tuotekuvat / Katri Haavisto
- visuaalinen sisällöntuotanto ja Instagram
- kuvan sommiQelu, millainen on hyvä kuva
- miten teet Instagramista kiinnostavan? Instagramissa sitouQaminen
- digikuvauksen perusteita, ideoita verkkokaupan tuotekuvaukseen

Keskiviikko 27.9.2023, klo 9.00 – 12.00
Talouden hallinta, osa 1 / Sari Jokinen
- Rlinpäätös, tase, tuloslaskelma
- miten niitä tulkitaan, miten voit hyödyntää niitä toiminnassasi
- kannaQavuus, budjetoinR, hinnoiQelu, verotus, osingonjako

Keskiviikko 11.10.2023, klo 9.00 – 12.00
Talouden hallinta, osa 2 / Sari Jokinen

Tiistai 31.10.2023, klo 12.00 – 16.00 / OnLine-koulutus 
TikTok yrityskäytössä, WORKSHOP / Henna Kuvaja
- TikTokin trendit ja kanavakulQuuri
- kanavalla saavuteQavat kohderyhmät
- kiinnostavan sisällön suunniQelu ja tuoQaminen
- millainen sisältö toimii parhaiten?
- TikTok-videon kuvaaminen, editoinR ja julkaisu
- Kuinka saada näkyvyyQä TikTokissa
- Wokshop: videon kuvaaminen, editoinR ja julkaisu käytännössä

Keskivikko 1.11.2023, klo 9.00 – 12.00 
Verkkokaupan tuotehallinta, konversion parantaminen / Leevi Parsama
- tuoQeet ja valikoiman suunniQelu
- tuotestrategia
- konversion kehiQämisen keinot

Torstai 23.11.2023, klo 9.00 – 12.00 
Sähköpos[markkinoin[ – WORKSHOP (+ verkkokurssivideot) 
- Creamailer-ohjelma
- osoitelistat, kirjeen rakentaminen, minkälainen on hyvä kirje
- automaaWset viesRt, osoiQeiden kerääminen (laskeutumissivu)
- sähköposRmarkkinoinnin lainsäädäntö, GDPR

Tiistai 12.12.2023, klo 9.00 – 12.00 
Google Ads hakusanamarkkinoin[ – WORKSHOP (+ verkkokurssivideot) 
- perusteet, maksullinen Google Ads -hakusanamainonta
- kampanjat, mainosryhmät, mainokset
- budjeW, kampanjan asetukset
- Google hakukoneopRmoinnin perusteet

Keskiviikko 17.1.2024, klo 13.00 – 16.00 / OnLine
Google Analy[cs 4 / Santeri Kallio, web-analyy[kko 
- AnalyRcs perusteet, mitä ja miten AnalyRcsista seurataan
- sivujen kävijämäärät, liikenteen lähteet, mistä kävijät tulevat sivuille
- hyödyllisimmät AnalyRcs-raporRt

Keskiviikko 14.2.2024 / Koulutuksen päätös, klo 9-13 
Mistä verkkokaupan menestys rakentuu? / Leevi Parsama
- mitkä asiat täytyy olla kunnossa, joQa verkkokaupassa onnistuu
- digital bränding, asiakaskokemus
Koulutuksen päätöskeskustelu
- yhteenveto, mitä opiQu, parhaat opit, kokemukset projekRtyöstä
- mitä ollaan saatu aikaan, mitä on muuQunut
- loppukeskustelut ja palauQeet


