“Kun aika ei riitä katsoa eteenpäin.”
“Mistä edes löytäisin markkinoinin tekijän,

Haluatko kasvattaa
liiketoimintaasi ja
parantaa näkyvyyttäsi?

joka auttaa ja ymmärtää alaani? “
Asiakkaasi etsivät palveluita eri tavalla kuin aiemmin:
Kohta puhelin ei enää soi vaan kaupankäynti siirtyy
sähköisiin viestimiin.
Tavoitatko puskaradion seuraavan sukupolven?
Miten on digi- tai some-osaamisesi laita?
Voitko helposti kertoa omasta ammattitaidostasi
myös muille palveluitasi tarvitseville?

Meillä on ratkaisu pulmiisi:
PK-yrittäjän ei tarvitse palkata omaa markkinoinnin osaajaa, sillä Uponor KOTI hoitaa
markkinoinnin puolestasi. Voit helposti kertoa omasta ammattitaidostasi myös LVI-palveluja
tarvitseville asiakkaille.
Muistathan, että nykyaikaiset markkinointikeinot varmistavat yrityksesi löytymisen niin
printissä kuin netissäkin!

Nyt on paras hetki laittaa
yrityksesi markkinointi
kuntoon. Ota yhteyttä niin
tulen kertomaan lisää!

Tutustu Uponor KOTI
-markkinointipaketteihin
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Uponor KOTI
Markkinointipaketti

“Markkinointi on mielekästä hommaa ja ideoita tippuu

Uponor KOTI
Digimarkkinointipaketti

mutta kun, mutkun, eikun, joskus.. Pitäs tehdä mutta

Uponor KOTI -markkinointimateriaalit

ku pitäs hoitaa laskujakin ja pari työmaatakin”

Uponor KOTI -myyntisalkku
(kattava myyntimateriaali asiakaskäyntiä varten)

Onko tuttua? Tunnistatko itsesi?

Uponor KOTI -rahoitus - Ei luottotappioita, asiakkaalle joustava
rahoitusmuoto
Uponor & More -bonusjärjestelmä – palkitsemme kumppanuutesi
Näkyvyys Uponorin nettisivuilla – asiakkaasi löytävät paikalliset
Uponor KOTI -kumppanit Uponorin sivuilta valtakunnallisen
markkinoinnin ansiosta

Oikein kohdennettu markkinointi näkyy suoraan
yrityksesi tuloksessa ja on panostus tulevaisuuteen!

Samat edut kuin KOTI Markkinointipaketissa ja lisäksi:
Nykyaikaiset ja tyylikkäät nettisivut, jotka kertovat kaikista palveluistasi.

joita sinulla ei ole aikaa viedä käytäntöön?

Uponorin valtakunnalliset markkinointikampanjat näkyvät myös yrityksesi
sivuilla, minkä ansiosta asiakas löytää palvelusi yhdellä nettihaulla.

Uponor KOTI -markkinointipaketit auttavat sinua

Täydelliset nettisivujen ylläpitopalvelut käytössäsi

Haluatko kumppanin, joka toteuttaisi markkinointi-ideasi,

markkinoinnissa ja asiakashankinnassa nykyaikaisella
tavalla.

Google Analytics -myynninkehityksen seuranta
Uusille PK-yrittäjille ja alan konkareille starttiraha markkinointituen
muodossa ja apua markkinoinnin suunnitteluun.

Uponor Akatemia tuotekoulutus (1-2 krt/v) – varmistamme
ajantasaisen tuoteosaamisesi
Markkinointiyhteistyö ja aktiivisuus pohjautuu
yrityksesi tarpeisiin. Sinä päätät, me palvelemme
ja huolehdimme näkyvyyydestäsi.

Nykyaikaiset nettisivut helposti ja nopeasti kuntoon (maksullinen)

Sami Merasto
Myyntipäällikkö, Uponor KOTI

Uponor KOTI -palvelu kiinnostaa rakentajia ja remontoijia: tarjoamme
potentiaalisia myyntimahdollisuuksia.

Palvelun hinta vain 49 € / kk, alv. 0 % + nettisivujen siirto- / tuotantokustannukset

