Intoo yrittäjätarina – lisää digimarkkinoinnin

ja verkkokaupan osaamista yrityksiin!
Ajatus omasta koulutusfirmasta oli
kytenyt meidän ajatuksissamme jo pitkään. Yrittäjäksi ryhtymiseen on aina
sekä veto- että työntötekijöitä. Lopullinen päätös meillä tapahtui helmikuussa 2015, jolloin irtisanouduimme
pitkistä työsuhteistamme aikuiskoulutuskeskuksen asiantuntijatehtävistä
(Sari 12 vuotta ja Maarit 10 vuotta).
Olimme yhdessä työparina vastanneet yrityskoulutuksista ja yrityksille
tarjottavista palveluista, eli asiakaspotentiaali oli meille tuttu. Olemme
molemmat myös kouluttaneet vuosia
ja tiesimme, että sen me osaamme pedagoginen pätevyys yhdistettynä
vahvaan ammatilliseen osaamiseen.
Hyppy tuntemattomaan - ja matka
yrittäjäksi alkoi alkuvuonna 2015.
Päivääkään ei ole kaduttanut yrittäjäksi ryhtyminen. Koko kulunut vuosi
on painettu aikamoista haipakkaa,
eli mitään lepokotimeininkiä tämä ei
ole ollut. Olemme ideoineet koulutuksiin ajankohtaisia sisältöjä ja uudenlaisia toteutustapoja. Esimerkiksi
OnLine-koulutusten ja videoiden merkitys tulee jatkossa kasvamaan. Koulutukseen voi osallistua omassa työhuoneessa ja omalla koneella netti-tv
–lähetyksen kautta. Vastaanotto sekä
asiakkaiden, että yhteistyökumppaneiden suunnalta on ollut erinomainen.
Toki perinteisellä live-koulutuksella
on pysyvästi oma paikkansa, sitä ei
mikään uusi tekniikka voi kokonaan
syrjäyttää. Kontakti kouluttajaan on
live-tilanteessa erilainen ja osallistuja
voi verkostoitua muiden osallistujien
kanssa.
Olemme jalkautuneet itse rohkeasti
yrittäjien luo, keskustelemaan ja myy-

mään. Se on ollut erittäin antoisaa.
Olemme myös verkostoituneet aktiivisesti, sillä se on meidän kaltaiselle
pienyritykselle välttämätöntä. Tarvitsemme yhteistyökumppaneita ja
asiantuntijoita ympärillemme. Muita
kuuntelemalla saa innostusta ja ideoita omaan työhön.
Lisää myyntiä yrityksiin digimarkkinoinnin ja verkkokaupan avulla!
Toiminta-ajatuksemme on aidosti
auttaa pienyrittäjiä. Tunnemme pienyritysten kompastuskivet – ne ovat
markkinointi, myynti ja taloudenhallinta. Juuri niihin osa-alueisiin tarjoamme koulutusta. Lähes jokainen
pienyritys menestyisi paremmin ja
saisi lisää myyntiä, jos markkinointiin
käytettäisiin hieman aikaa ja rahaa. Digimarkkinointia voi tehdä pienillä kustannuksilla, vaikka 10 euroa päivässä
sijoittamalla, saa näkyvyyttä vuoden
jokaisena päivänä ja tarkkaan omassa
kohderyhmässä.
Meidän tarjoamilla digimarkkinointija verkkokauppakoulutuksilla on nyt
kysyntää. Koulutuksen avulla yrittäjä
oppii itse käyttämään nykyaikaisia digitaalisia markkinointikanavia. Käytännönläheisessä Workshop-koulutuksessa kukin osallistuja toteuttaa oman
yrityksensä markkinointia ohjatusti,
esimerkiksi Googlessa tai Facebookissa. Vaikka yrittäjä ei jatkossa toteuttaisikaan digimarkkinointia itse, hän
on ainakin parempi ostaja – eikä enää
”Goolge-myyntimiesten” armoilla.
Myös taloushallinnon koulutukset
ovat olleet suosittuja. Olemme toteuttaneet koulutuksia esimerkiksi kirjanpidon perusteista, palkanlaskennasta,

Sari Jokinen ja Maarit Fellman ovat digimarkkinoinnista ja verkkokaupasta intoa täynnä, kuten ilmeetkin kertovat.
tilinpäätöksestä ja verotuksesta. Syksyllä alkaa Turussa oppisopimuskoulutuksena Palkanlaskijan tutkinto, jossa
on kouluttamassa kova asiantuntijoiden kaarti.
Olemme käynnistäneet tänä vuonna
neljä pitkää, tutkintoon johtavaa koulutusta, joissa sisällön painopisteenä
on digimarkkinointi, verkkokauppa
ja verkossa tapahtuva liiketoiminnan
kehittäminen. Nämä pitkät koulutukset ovat oppisopimusrahoitteisia ja
ryhmät pyörivät tällä hetkellä Turussa, Uudessakaupungissa, Porissa ja
Forssassa. Osallistujia on ympäri Varsinais-Suomea ja Satakuntaa, sekä yrittäjiä että yritysten työntekijöitä.
Digimarkkinointia ja verkkokauppaa
kehittämässä Uudessakaupungissa.
Uudenkaupungin ryhmä aloitti syyskuussa ja palaute on ollut innostunutta. Koulutuspäiviä on keskimäärin

kerran kuukaudessa. Aamupäivisin on
luentotyyppistä, keskustelevaa opetusta ja iltapäivisin työskennellään
workshopissa. Loppuvuonna on vielä
tulossa workshopt Facebook-markkinoinnista, Google hakusanamainonnasta ja sähköisistä uutiskirjeistä.
Osallistujat opettelevat tekemään itse, oman yrityksensä markkinointia.
Esimerkiksi Google näkyvyys on monelle yritykselle todella tärkeää. Osallistujat ovat saaneet konkreettista
hyötyä koulutuksesta ja monia uusia
ideoita ja ajatuksia on jo syntynyt!
Suomi tarvitsee nyt uusia yrittäjiä sekä
lisää markkinointiosaamista jo toimiviin yrityksiin.
Intoilijat Sari Jokinen ja Maarit Fellman
Lisätiedot www.intoo.fi

Digimarkkinointi-, verkkosivu- ja verkkokauppakoulutus alkoi syyskuussa Lounais-Suomen ammattiopisto Novidassa

