
 

 

Digitaalinen markkinointi ja 
myynti yrittäjille 
Tuntuuko sosiaalinen media vieraalta tai vaikealta?  

Etkö tiedä, kuinka kehittäisit oman yrityksesi sosiaalisen  

median tilejä ja toimintaa? Tule hankkimaan ammatillista  

etumatkaa vahvistamalla digitaalisen markkinoinnin  

ammattitaitojasi!  
 

Valmennuspäivissä saat työkaluja digitaalisen markkinoinnin  

suunnitteluun ja eväitä asiakaslähtöiseen sisällöntuotantoon sosiaalisen  

median kanavissa. Koulutuksessa suoritetaan oppisopimuskoulutuksella  

Yrittäjyyden ammattitutkinnon Myynti ja markkinointi tutkinnon osa 60 osp. 

Lähiopetuspäivien aihealueet, koulutuspaikka ja aika: 

26.4.2022 klo 12-18, Tredu Virtain toimipiste (Sipiläntie 1, Virrat) 

Markkinoinnin ja sisällöntuotannon termit 

• Mitä markkinointi on 2020-luvulla 

o 2020-luvun markkinointikanavat 

o Asiakasymmärryksen ja asiakaskokemuksen merkitys 2020-luvun  

markkinoissa 

o Orgaaninen näkyvyys vrt. maksullinen mainonta 

o Mainonnan budjetointi: mikä on kallista ja mikä on halpaa? 

 

 

 

Koulutusaika 
26.4.2022 – 31.10.2022 
Haku päättyy 12.4.2022 

Opiskelijamaksu 

Oppisopimuskoulutus: maksuton 

Koulutukseen voit osallistua myös 
vain lähiopetuspäiviin (5 päivää), 
hinta 400 € +alv 24 % 

Ota yhteyttä ja kysy lisää 

opiskelusta ja koulutuksen 

sisällöstä: 
Tea Humppi 

P. 044 766 4400 

tea.humppi@tampere.fi 

Pertti Nurmi 

P. 044 715 1411 

pertti.nurmi@virrat.fi 

Oppisopimuskoulutuksen 

lisätiedot: 
Koulutustarkastaja  

Kaisa Akbay 

p. 041 730 8474 

kaisa.akbay@tampere.fi 

 

 



 

• Sisältömarkkinointi, sisällöntuotanto ja verkkokirjoittaminen 

o Asiakkaan ostohalun herättäminen sisällöillä 

o Hyvän sisällön kaava 

o Verkkokirjoittamisen abc 

10.5.2022 klo 12-18, Tredu Oriveden toimipiste (Ammattikouluntie 5, Orivesi) 

Mainonnan työkalut 

• Sosiaalisen median kanavakatsaus 

o Sisällöntuotanto Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube: somekanavien eri käyttäjäprofiilit ja tämän 

hyödyntäminen sisällöntuotannossa. 

• Facebookin mainostyökalu Business Suite 

o FB Business Suiten käyttö ja ominaisuudet 

9.6.2022 klo 12-18, Ruovesi (paikka tarkentuu) 
Tekstit, kuvat ja videot verkossa 

• Verkkokirjoittamisen ABC 

o Kuinka tuottaa laadukasta tekstiä? 

o Tekstin rakenne 

o Hyvä teksti eri somekanavissa 

• Hyvän verkkokuvan vaatimukset / hyvän somekuvan vaatimukset. 

• Millainen on hyvä video? 

• Maksulliset ja maksuttomat kuvapankit 

16.8.2022 klo 12-18, Tredu Virtain toimipiste (Sipiläntie 1, Virrat) 
Markkinoinnin analytiikka 

• Verkkosivuanalytiikka 

• Google Analytics 

• Hakukonemainonta 

• Hakukoneoptimointi 

• Tietoturva 

6.9.2022 klo 12-18, Tredu Oriveden toimipiste  

Sisällöntuotannon harjoitus ja läpikäynti 

• Sisällön ja mainoksen suunnittelu Canva-työkalulla 

• Canva-tehtävän läpikäynti -workshop 

 


