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YRITYKSEN KOTISIVUT 
YRITYKSESI KÄYNTIKORTTI  

Yleisesittely 

Tämän päivän yritykselle Internet on tärkeä medianäky-  
vyyttä lisäävä tekijä. Yrityksen kotisivut luovat mielikuvan 
liiketoiminnan sisällöstä ja laadusta. Huolella suunnitellut, 
sisällökkäät, yritykselle räätälöidyt ja helppokäyttöiset 
kotisivut tavoittavat asiakkaasi myös liikkeen aukioloajan 
ulkopuolella vuorokauden jokaisena hetkenä. Tilasto- 
keskuksen tekemän tutkimuksen mukaan, Internetin 
käyttäjistä peräti 86% käyttää verkkoa tavaroiden ja 
palveluiden etsimiseen. Yrityksesi medianäkyvyys lisää 
asiakkaita ja kassavirtoja. Haluat varmasti, että myös oma 
yrityksesi löydetään. 

Mainostoimisto Tunnelma® tarjoaa yrityksellesi yksilölliset, graafisesti laadukkaat ja helposti päivitettävissä 
olevat kotisivut lyhyellä toimitusajalla ja kohtuullisin kustannuksin. Sisältö ja ulkoasu räätälöidään yrityksesi 
ilmeen mukaisesti.  Graafiset animaatiot, videoleikkeet ja muu kuvitus mahdollistavat haluttaessa hyvinkin 
näyttävien sivujen rakentamisen. 

Miten tekemämme kotisivut erottuvat muusta markkinoilla olevasta tarjonnasta? 

- Avaimet käteen –toimitus ei kuluta yrittäjän omaa aikaa. 
- Ei kuukausimaksuja.  
- Yritykselle yksilöllisesti suunniteltu ilme, joka erottuu yleisesti tarjolla olevista valmispohjaratkaisuista. 
- Sivut koodataan PHP:llä, mikä mahdollistaa erityistoimintojen lisäämisen sekä  laajennettavuuden. 
- Kotisivuille saadaan tarvittaessa yhtenäinen ilme yrityksen muun mainonnan kanssa. Kauttamme kaikki 

mainostoimistopalvelut niin graafiset suunnittelupalvelut (logot, flash-suunnittelu jne.) kuin myös 
sisältöpalvelut.  

- Myös sivuston neuvonta- ja ylläpitopalvelut. 
- Täydenpalvelun hosting -palvelu (levytila, verkkodomain-osoite, sähköpostit) 
- Kotimaista runsaan kokemuksen omaavaa ammattityötä. 

Yrityksen peruskotisivupaketti pähkinän kuoressa 

- Yritykselle yksilöllisesti suunniteltu etusivu ja neljä alasivua. 
- Internetin kautta päivitettävä ajankohtaista –palsta. 
- Yritysilmeeseen sopivaksi suunniteltu ulkoasu. 
- Sivuston sisällönsuunnittelu yhdessä yrittäjän kanssa. 
- FI-verkkotunnus 3 vuodeksi sekä hosting -palvelut vuodeksi. 
- Avaimet käteen –toimitus. 
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Case SOSA –kampanja. Perussivustosta laajempaan kokonaisuuteen. 

Esimerkkinä kokonaisvaltaisesta toiminnastamme on Terveyden edistämisen keskukselle toteuttamamme www.sosa.fi -sivusto 
(se on sinun asiasi). Nopealla aikataululla rakensimme kampanjalle kokonaisilmeen, jonka pohjalta toteutimme uudet nettisivut, 
kirjepohjat, esitteet, lehtimainokset sekä messujulisteet. Huolehdimme myös kampanjaan liittyneistä teknisistä asioista kuten 
palvelintilan hankkimisesta, palvelinasetuksista ja lupa-asioista. Kaikki tämä toteutui sovitun aikataulun puitteissa ja kohtuullisin 
kokonaiskustannuksin. SOSA -sivusto lähti liikkeelle peruskotisivupaketista, jota sitten laajennettiin kampanjan edistyessä 
enemmän interaktiiviseen suuntaan. 
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