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URATAVOITE

Erittäin luova ja motivoitunut
asioiden liikkeellepanija, jolla on
erinomaiset projektinhallintataidot
ja vahva kyky työskennellä
itsenäisesti, etsii työpaikkaa brändija markkinointikoordinaattorina.

TAIDOT
Digitaalinen markkinointi
Graafinen suunnittelu

Videoiden tuottaminen
Luovuus
Tiimityötaidot

TYÖKOKEMUS
Sushi-työntekijä (2015- lähtien)

Hanko Sushi, Jyväskylä, Suomi

- Erilaisten sushi-ruokien valmistaminen
määriteltyjä laatuohjeita, annoskokoja,
ruuan esillepanoa ja elintarviketurvallisuutta
noudattaen.
- Työympäristön puhtaanapito
elintarvikkeiden saastumista estäen.
Markkinoinnin harjoittelija (2014 - 6
kuukautta)

SmartKISS - Agência Marketing Digital,
Lisbon, Portugal

- Asiakasviestinnän ylläpito ja
markkinointitavoitteiden määritteleminen.
- Markkinointitiimin ja muiden
avaintoimijoiden avustaminen.

Ha Nguyen

Markkinoinnin
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Lyhyt

esittely

Digimarkkinoija, muotoilija, valokuvaaja

Hei, olen Ha Nguyen
Olen markkinoinnin ammattilainen,
muotoilija ja valokuvaaja. Elämäni
mielenkiintoisin matka alkoi viisi vuotta
sitten kansainvälisenä opiskelijana.
Markkinointitaidoissani yhdistyvät
sosiaalisen median markkinointi ja
digitaalinen markkinointi, esimerkiksi
videokampanjat. Muita mielenkiinnon
kohteitani ovat verkostoituminen,
ruuanlaittoon keskittynyt Instagramsivun ylläpito, avantouinti ja
sauvakävely.

24,200

Kokonaismäärä markkinoinnin suunnitteluun käyttämistäni tunneista

ARVOT

ENNAKKOLUULOTTOMUUUS

INTOHIMO

LUOVUUS

TYÖKOKEMUS

SUSHI-TYÖNTEKIJÄ

53%

27%

Erityyppisten sushien valmistaminen
määriteltyjä laatuohjeita,
annoskokoja, ruuan esillepanoa ja
elintarviketurvallisuutta noudattaen.

Asiakaspalvelu

Tilausten vastaaanottaminen
puhelimitse ja sähköpostitse sekä
asiakkaiden kontaktointi.

Työn optimointi
Turvallisuus

Ihmissuhdetaidot

Koristelu ja
suunnittelu

Tiimityötaidot

Luovuus

20%

Esitteen ja ruokalistan suunnittelu.

Luottaminen omiin
kykyihin
Tiimityötaidot

Graafinen
suunnittelu

Pehmeät taidot
Kovat taidot

Aloitekyky
Luovuus

TYÖKOKEMUS
Vihannesten ja
ruoka-ainesten
laadun
tarkastaminen;
Keittiövälineiden
ja keittiön
puhdistus.

SUSHI-TYÖNTEKIJÄ
Erityisvaatimusten ja
toivomusten
kirjaaminen
tilauksista.

Sushi-ruokien
ja niiden
esittelyn
valmistaminen
ruokalistaan
yhdessä
muiden kanssa.

Vastaaminen
asiakkaiden
tiedusteluihin ja
valitusten
käsittely.

Työntekijäkokoukset
päivittäisistä
asioista,
ruokalistasta
ja esitteistä

TYÖN SUORITUS

TIIMISSÄ

YKSIN

TIIMISSÄ

YKSIN

TIIMISSÄ

MARKKINOINNIN
NÄKÖKULMASTA
OLENNAISET
KOVAT TAIDOT

Tuotteen laatu
Riskihallinta
Tuotanto
Tarjonta ja tilaukset

Asiakaspalvelu ja
preferenssit
Asiakassegmentit
Markkinointi

Asiakaspalvelu ja
preferenssit
Asiakassegmentit
Esillepano

Asiakaspalvelu ja
markkinointi
Riskinhallinta
Valitusten hallinta

Riskinhallinta
Markkinointi
Suunnittelu

PEHMEÄT
TAIDOT

Yksityiskohtaisuus
Tiimityötaidot
Aloitteellisuus
Kokemuksesta
oppiminen
Ongelmanratkaisu

Aloitteellisuus
Suunnittelutaidot
Luottaminen omiin
kykyihin
Ihmissuhdetaidot
Neuvottelutaidot
Ongelmanratkaisu

Luovuus
Tiimityötaidot
Luottaminen omiin
kykyihin
Ihmissuhdetaidot
Ajanhallinta
Ongelmanratkaisu

Aloitteellisuus
Suvaitsevaisuus ja
kulttuuria
Ihmissuhdetaidot
Neuvottelutaidot
Ongelmanratkaisu

Monialaisuus
Tiimityötaidot
Luovuus
Neuvottelutaidot
Ihmissuhdetaidot
Suvaitsevaisuus

TYÖKOKEMUS
MARKKINOINNIN
HARJOITTELIJA

KOVAT TAIDOT

Neuvottelutaidot

Ulkoinen viestintä
Asiakaspalvelu ja
asiakassuhteiden hallinta

PEHMEÄT TAIDOT

Läheisten
suhteiden
ylläpitäminen
asiakkaisiin

Ihmissuhdetaidot

Markkinointistrategiat

Viestintä

Markkinointitutkimus ja -analyysi

Markkinoinnin
suunnittelu ja -ratkaisut
Verkostoituminen
ja tiimityötaidot
Avoimuus

Markkinointijohtajan
avustaminen

Markkinointiananalyysiraporttien valmistaminen

Monialaisuus
Luottaminen
omiin kykyihin

About

SmartKISS’tilaisuus

SmartKISS –yrityskonferenssi, muodollinen
tilaisuus, on SmartKISS - Agência Marketing
Digital –toimiston vuoden kohokohta, jolloin se
luo yritysmahdollisuuksia asiakkaille,
yhteistyökumppaneille ja rekisteröityneille
osallistujille (yritykset).

Tämä kaksipäiväinen tilaisuus järjestetään
vuosittain ja sen tavoitteena on luoda
ystävällishenkinen ja merkityksellinen yhteisö
liiketoiminnalle.
Aika: 20.5.2018 – 21.5.2018
Paikka: Lisbon Marriot Hotel

VASTUUALUEENI TILAISUUDESSA
Ylläpitää suhteita uskollisiin asiakkaisiin
tavoitteena syventää asiakassuhdetta.
PROSESSI:
1/ Uskollisten asiakkaiden kartoitus.
2/ Segmentoitujen asiakkaiden
tavoittaminen.
3/ Tilaisuutta koskevan sähköpostin
lähettäminen uskolllisille asiakkaille.
4/ Yhteyden pitäminen asiakkaisiin
tilaisuuden aikana
5/ Tapahtuman asiakaskokemuksen
seuranta sähköpostitse

TYÖKOKEMUS

MARKKINOINNIN HARJOITTELIJA

TUTKIMIUS JA
ANALYYSI

ASIAKKAIDEN
KONTAKTOINTI

• Segmentoitujen
uskollisten
asiakkaiden
kontaktointi ja
kutsuminen
yrityksen
tilaisuuteen.
• Rooli: Työn
suorittaminen yksin
valvottuna.
• Pehmeät taidot:
• Ihmissuhdetaidot
• Suvaitsevaisuus
ja kulttuuri
• Neuvottelutaidot

• Ateriavaatimusten
tiedustelu ja
tilaisuuden
ajankohdasta ja
paikasta
muistuttaminen.
• Rooli: Työn
suorittaminen
yksin valvottuna.
• Pehmeät taidot:
• Ihmissuhdetaidot
• Neuvottelutaidot
• Aloitteellisuus

SÄHKÖPOSTIEN
LÄHETTÄMINEN
SEGMENTOIDUIL
LE ASIAKKAILLE

ASIAKASKOKEMUKSEN
TIEDUSTELU

YHTEYDEN
PITÄMINEN
ASIAKKAISIIN
TILAISUUDESSA

• Erityisen
huolenpidon
osoittaminen
asiakkaille.
• Rooli: Työn
suorittaminen
yksin ja tiimissä
valvottuna
• Pehmeät taidot:
•Aloitteellisuus
•Neuvottelutaidot
•Ihmissuhdetaidot
•Tiimityötaidot
• Monialaisuus

• Kysytään
asiakkailta
palautetta heidän
kokemuksestaan,
ilmaisten, että oli
ilo nähdä heidät
tilaisuudessa.
• Rooli: Työn
suorittaminen
yksin valvottuna.
• Pehmeät taidot:
•Aloitteellisuus
•Ihmissuhdetaidot
• Neuvottelutaidot
•Ongelmanratkaisu

Avainasiakkaat
(partnerit)
Mahdolliset
asiakkaat

SEGMENTOINTI

Sähköposti

• Uskollisten
asiakkaiden
tunnistaminen
osallistuja- ja
yhteystietolistojen
perusteella, yhteydenottomenetelmien valitseminen.
• Rooli: Työn
suorittaminen yksin
valvottuna.
• Pehmeät taidot:
• Monialaisuus
• Luottamus omiin
kykyihin
• Sinnikkyys
• Ihmissuhdetaidot

Toistuvat
asaikkaat

Tehtävä: Läheisten suhteiden ylläpito asiakkaisiin

Puhelinnumero
Kasvokkain
KANAVAT

TULOKSET

75%

Tavoitetuista
asiakkaista
osallistui
tilaisuuteen

100%

Tavoitetuista
asiakkaista sai
erityishuomiota
tilaisuudessa.

91%

Tavoitetuista
asiakkaista antoi
palautetta
tilaisuudesta.

MARKKINOINNIN
HARJOITTELIJA
Uskollisten asiakkaiden
tunnistaminen

Toistuvat
asiakkaat

- Koordinoitu muiden tiimien
kanssa. Tiimin jäsenet keräävät
aikaisemmista tilaisuuksista
tietoa nykyisistä ja mahdollisista
avainasiakkaista/partnereista.
- Tiedonkeruun koordinointi,
yrityksen asiakkuussuhteiden
analysointi.
- Uskollisten asiakkaiden
valitseminen

Avainasiakkaat
(partnerit)

TUTKIMUS JA ANALYYSI
TAVOITE

Sopivien menetelmien
valitseminen

Kutsujen
suunnitteleminen

- Asiakkaiden suositkkimenetelmien
valitseminen yhteydenpitoon
analysoimalla aikaisempi materiaali,
neuvottelut…
- Yhteydenottomenetelmien valinta.

•Kaikkein tärkeimmät

KIRJE

yhteistyökumppanit ja
asiakkaat
• Tärkeät asiakkaat, joihin on

PUHELIN

läheiset suhteet. Hyvin
potentiaaliset tulevat
asiakkaat
• Uskolliset, tärkeät ja

Mahdolliset
asiakkaat

SÄHKÖPOSTI

potentiaaliset
asiakkaat
• Muut

- Sopiminen
muiten
tiimiläisten
kanssa kutsujen/
kutsukirjeiden
sisällöstä ja
suunnittelusta,
sekä postitusajankohdasta.
- Kutsun
hahmottelu.
- Kutsun
viimeistely
johtajan kanssa.

MARKKINOINNIN HARJOITTELIJA
SEGMENTOITUJEN ASIAKKAIDEN
TAVOITTAMINEN
Toistuvat asiakkaat
EMAIL

Tärkeät asiakkaat

Mahdolliset asiakkaat

PUHELIN

Läheiset ja tärkeät
asiakkaat
Hyvin potentiaaliset
tulevat asiakkaat

KIRJE

Tärkeimmät
yhteistyökumppanit
ja asiakkaat

MARKKINOINNIN
HARJOITTELIJA
TILAISUUDESTA JA SEN AJANKOHDASTA
MUISTUTTAMINEN

SÄHKÖPOSTIN LÄHETTÄMINEN ASIAKKAIDEN
VAATIMUKSISTA

RUUAN ERITYISVAATIMUKSISTA KYSYMINEN

MARKKINOINNIN HARJOITTELIJA
YHTEYDEN PITÄMINEN
ASIAKKAISIIN
TILAISUUDESSA

Valmista suunnitelmakartta asiakkaiden kanssa
käytävään keskusteluun.

Tutustu tilaisuuden paikkaan, visualisoi asiakaspolku, valitse kohtaamispisteet.

Vie asiakas kohtaamispisteisiin, huolehdi
heistä.

Lava:
Pitchauskilpailu

Näyttelyalue

Kahvila
Ruokakoju

Kauppahuone

Näyttelyalue

Rekisteröinti

TERVETULOA

Näyttelyalue

VIP-alue,
ravintola

• Kysy asikkaiden yrityksistä,
heidän projekteistaan,
kanavistaan…
• Levitä tietoa omasta
yrityksestä, alasta joka
kiinnostaa asiakkaita.
• Kysy asiakkailta oman
yrityksen tuotteista ja
palveluista, joita he ovat
kokeilleet.
• Promotoi nykyistä ja tulevia
tilaisuuksia ja yhteisöjä.
• Kysy testimoniaaleja ja
asiakkaiden kokemuksia.

Rekisteröinti

SUUNNITELMA KESKUSTELUN
EDISTÄMISEEN

MARKKINOINNIN
HARJOITTELIJA
TILAISUUDESSA

ASIAKASKOKEMUSKYSYMYSPATTERISTON SUUNNITELMA
(TILAISUUDESSA KYSYTTÄVÄÄ)

Valmista
asiakaskokemuskysymykset

- Mitä ajattelet tilaisuuden
suunnittelusta ja
järjestämisestä?
- Mistä pidät tilaisuudessa
eniten?
- Mitä voisimme parantaa?
- Oletko saanut riittävästi
tietoa tilaisuudesta?
- Kiitos, ja ilmaise, että on ilo
nähdä heidät myös tulevissa
tapahtumissa.

Valitse kohtaamispisteet, joissa
asiakas tuntee
olonsa mukavaksi
kokemustensa
kertomiseen.

Viimeistele
asiakaskokemus

ASIKASKOKEMUKSEN TIEDUSTELU

SEURANTASÄHKÖPOSTI
Valmista
asiakaskokemuskysymykset
Hahmottele ja
viimeistele seurantasähköposti
johtajan kanssa.
Valitse aika seurantasähköpostin
lähettämiseen.

MARKKINOINNIN HARJOITTELIJA
KYSY ASIAKASKOKEMUKSESTA

Viimeistele asikaskokemus
Kerää asiakkailta palautetta
tilaisuudessa ja sähköpostitse

Analysoi palaute, erityisesti
rakentava palaute

Kirjoita raportti markkinointitiimin
vetäjän valvonnassa

“Tilaisuus oli
erittäin hyvin
järjestetty.
Koko
henkilökunta oli
oikein mukavaa
ja ruoka oli
ihanaa.”

“Kaikki toimi
erittäin hyvin eilen
– suurkiitos
tuestanne ja että
varmistitte kaiken
olevan
erinomaisesti
järjestetty!
Odotan innolla
tulevia
tilaisuuksianne"

“Halusin lähettää
pikaisen viestin ja
kiittää eilisestä. Se
oli ihana päivä.
Tilaisuus oli meilel
täydellinen –
järjestelynne ja
apunne oli
erinomaista. Sain
paljon tietoa ja tukea
tilaisuuden aikana.
Nähdään taas ensi
kerralla.”

About

Koulukampanja

Jyväskylän yliopisto (JYU) kuuluu mailman
kolmen parhaimman yliopiston joukkoon usealla
toimialalla. JYU tuo yhteen kasvatustieteet ja
psykologian, luonnontieteet, humanistiset tieteet
ja yhteiskuntatieteet, urheilu- ja terveystieteet
sekä liiketaloustieteet monialaiseksi
kokonaisuudeksi täynnä viimeisintä tietoa ja
taitoa.
Markkinointikampanjan on tarkoitus merkkinoida
yliopiston koulutusohjelmia, pääsymaksuja ja
apurahoja, sekä tuoda esiin sen asemaa kolmen
parhaan yliopiston joukossa maailmalla, sekä
muita ominaisuuksia kuten hyvinvointitoiminta ja
Jyväskylä asuinpaikkana.

VASTUUALUEENI KANPANJAN AIKANA:
Sissimarkkinointikampanjan suunnittelu
Luong The Vinh –lukion opiskelijoille
Vietnamiin yhdessä muun tiimin ja
valvovan opettajan kanssa.
PROSESSI:
1/ Tutkimus ja kohderyhmien
tunnistaminen
2/ Markkinointi-idean suunnittelu
3/ Ohjelman markkinointi kohderyhmälle
4/ Tulosten viimeistely.

MARKKINOINTIKAMPANJA // OPISKELUPROJEKTI TUTKIMUS JA ANALYSOINTI
Kohderyhmien
tunnistaminen

Kohderyhmäanalyysi

Tutkimuksen viimeistely ja esittäminen
opettajalle

MARKKINOINTIKAMPANJA //
OPISKELUPROJEKTI

Kampanjan markkinointitavan valinta

Markkinointikampanjan sisällön
suunnitteleminen

MARKKINOINTI
-IDEA

Idean esittely opettajalle

MARKKINOINTI-IDEAN SUUNNITTELU

MARKKINOINTIKAMPANJA //
OPISKELUPROJEKTI
Vietnamilaisen lukion kontaktoiminen luvan saamiseksi

OHJELMAN MARKKINOINTI

Materiaalien valmistaminen
julkiseen esitykseen
(esitteet, kynät, makeiset…)

Pitchaus, jaettavat
materiaalit, yleisön
kysymyksiin vastaaminen

MARKKINOINTIKAMPANJA //
OPISKELUPROJEKTI

TULOSTEN VIIMEISTELY

Kysymysten (ja huolten)
kerääminen yleisöltä

Tiedon kerääminen, kuinka monta Huom! Opiskelijille jaetaan koulutusohjelmia ja
kansinvälistä opiskelua koskevia esitteitä.
esitettä tilaisuudessa jaettiin.

Raportin kirjoittaminen markkinointitiimin vetäjän valvomana.

TÄRKEIMMÄT KOVAT TAIDOT
Digitaalinen
markkinointi

Liiketoiminnan
suunnittelu
Kategorioiden
väliset ratkaisut ja
strategiat

Suunnittelu

PEHMEÄT TAIDOT
Luovuus

Avoimuus

Uskominen
omiin kykyihin

Joustavuus ja
sopeutuvaisuus

KUVAREFERENSSIT
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