MARKKINOINNILLA
MENESTYKSEEN!
Markkinointiviestintä
Toimistopalvelut
ICT-palvelut

Renemar Oy on uuden ajan
markkinointitoimisto, joka tarjoaa
monipuolisesti markkinointiviestinnän
palveluita.
Markkinointi on tärkeä osa yritystoimintaa yrityksen menestymisen kannalta. Me Renemarissa olemme valmiita
auttamaan yrityksesi markkinoinnilla menestykseen!
Mikäli yritykselläsi ei ole vielä esim. mainostoimistoa tai
yritystä, joka suunnittelee ja toteuttaa yrityksesi markkinointimateriaalia, etsimme sinulle sopivan yhteistyökumppanin laajasta verkostostamme.

• Yhteistyökumppanin etsiminen
• Brändin rakennus, määrittely sekä
uudistaminen ja kirkastaminen
• Markkinointimateriaalin suunnittelu
ja toteutus
• Messuständien suunnittelu ja toteutus
• Kotisivujen, Facebookin sekä Instagramin suunnittelu ja toteutus
• Erilaisten kampanjoiden suunnittelu
ja toteutus

Markkinointiviestintä

Oletko miettinyt yrityksellesi brändiä, mutta et ole sitä
vielä toteuttanut? Me autamme sinua määrittelemään ja
rakentamaan yrityksellesi brändin yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Brändi tarvitsee myös joskus uudistamista ja kirkastamista, jossa Renemar on valmiina
auttamaan.
Osa brändiä on myös toimitilojen yhdenmukaisuus yrityksen imagon kanssa. Me autamme tarvittaessa myös
toimistotilojen suunnittelussa ja toteutuksessa.
Puuttuuko yritykseltäsi tuote-esitteet, käyntikortit, tai
jotakin muuta markkinointimateriaalia? Puuttuvatko
yritykseltäsi kotisivut tai ovatko kotisivusi jääneet päivittämättä ja ne kaipaisivat uutta ilmettä? Me Renemarissa autamme markkinointimateriaalin suunnittelussa ja
toteutuksessa.
Joulun alla on hyvä muistaa asiakkaita joulutervehdyksellä. Oli se sitten ensi vuoden kalenteri, joulukortti
tai jokin muu lahja, me Renemarissa hoidamme asian
puolestasi.
Osa markkinointia on myös osallistuminen eri tapahtumiin. Tapahtumissa kohdataan ennen kaikkea asiakkaita, mutta myös kollegoja ja kilpailijoita. Me Renemarissa
autamme sinua näkymään eri tapahtumissa. Suunnittelemme yrityksellesi tapahtumia varten messuständit ja
autamme tarvittaessa myös yrityksesi edustamisessa.
Sosiaalinen media ja verkostoituminen ovat tärkeä osa
tämän päivän yritystoimintaa ja tehokasta markkinointia. Palveluihimme kuuluu myös Facebookin ja Instagramin suunnittelu sekä toteutus yhdessä yhteistyökumppanin kanssa.
Myynnin edistämiseksi on ajoittain hyvä järjestää kampanjoita. Renemarin palveluihin kuuluu myös kampanjasuunnittelu ja kampanjoiden toteutus.

Toimistopalvelut
Joskus aika vain ei riitä hoitamaan kaikkia toimiston arkisia asioita. On osto- ja myyntilaskuja, jotka
täytyisi käsitellä. Asiakastapaamisiakin täytyisi
järjestää ja pöytä on täysi lomakkeita, jotka pitäisi
arkistoida. Puhelinvaihteen hoitaja on ollut pitkään
sairaana ja hänen työtehtävät ovat tekemättä. Me
Renemarissa autamme kiireen keskellä ja siistimme
työpöydän tekemättömistä toimistotöistä. Hoidamme yrityksesi tilausten käsittelyn, laskutukseen liittyvät tehtävät, postituksen, puhelinvaihteen vastuutehtävät, tapaamisten ja kokousten varaukset sekä
arkistointiin liittyvät työtehtävät.

Toimistopalvelut

• Laskutuksen hoitaminen
• Tilausten käsittely
• Tapaamisten ja kokousten varaus,
puhelinvaihteenhoito
• Arkistointipalvelut

ICT-palvelut
Tietotekniikan hallitseminen saattaa olla ylivoimaista ja esimerkiksi tietoliikenneyhteyksien muodostaminen tai ylläpitäminen saattaa aiheuttaa päänvaivaa. Tietokone on hidas eikä toimi kunnolla. Jokin
uusi ohjelma täytyisi asentaa koneeseen, mutta on
kiireiden vuoksi asentamatta. Tai sitten ihan vain
yleinen ongelma tietokoneen kanssa, jota ei omin
voimin osata ratkaista. Me Renemarissa autamme
yritystäsi selviämään tietotekniikan viidakossa.
Neuvomme laitteiden hankinnassa, asennuksessa
ja käytössä. Tarvittaessa hoidamme myös laitteiden
käyttöönoton.

• Tietoverkkojen muodostaminen
• Tietokoneiden huolto
• Ongelmatilanteiden ratkominen

ICTpalvelut
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