
Infotilaisuus – Verkkokauppa 20.1.2022

”Luomme kehittämistyökalun”

”Nopeuttamme yritysten elpymistä poikkeusoloista”

”Järjestämme kehittämis- ja verkostoitumistilaisuuksia”

”Edistämme yritysten digitalisaatiota”
”Tuemme liiketoimintojen uudistamista”

-Kriisistä kasvun mahdollisuuksiin ja uudistumiseen

Tilaisuus tallennetaan ja se jaetaan osallistuneille.



• Prizztech Oy on satakuntalaisten 
kuntien omistama elinkeinoyhtiö, 
jonka tehtävänä on Satakunnan 
hyvinvoinnin edistäminen 
yrityselämää vahvistamalla

• Tampereen yliopiston Porin 
yksiköllä on pitkä kokemus 
tutkimustiedon hyödyntämisestä 
erilaisissa aluekehityshankkeissa 
Satakunnassa

Kaksivuotinen yhteishanke 
(1.9.2021 – 31.8.2023)

”Korkeakoulut tuottavat

valtavan määrän 

materiaalia erilaisista 

kehittämisen teemoista. 

Tuomme tätä materia 

satakuntalaisten yritysten 

helpommin 

hyödynnettäväksi”
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Jayz

Jussi

• Tapahtumien järjestely

• Yritysten kontaktointi ja 

ongelmien kartoitus

• jussi.kuusiniemi@prizz.fi

• 044 538 4501

Soini

• Hankkeen vastuullinen 

johtaja

• Sovelluksen kehitystyö

• jari.soini@tuni.fi

• 040 826 2890

Janne

• Viestinnän langat käsissä

• Sovelluksen kehitystyö

• janne.harjamaki@tuni.fi

• 040 826 2714

Leppis

• Päävastuu projektista

• Sovelluksen kehitystyö

• jari.leppaniemi@tuni.fi

• 040 826 2820

mailto:jussi.kuusiniemi@tuni.fi
mailto:jari.soini@tuni.fi
mailto:janne.harjamaki@tuni.fi
mailto:Jari.leppaniemi@tuni.fi


Apua digisuunnitelman laadintaan

Digisuunnitelma

Sosiaalinen 
media

Verkkokauppa

Pilvipalvelut

Jotain 
muuta…

Internet Of 
Things

Tietoturva

Robotiikka

Tekoäly

Verkkosivut



Mitä seuraavaksi tässä hankkeessa?

• Yritysten digisuunnitelma-kartoitukset

• Maksuton verkkokaupan perustaminen ja myynnin kasvattaminen -verkkoseminaari to 

24.3.2022 klo 14.00 – 16.00. Maarit Fellman/Intoo Koulutus

Sisältö:

- Lyhyt katsaus ja vertailu verkkokauppa-ohjelmistoihin, jotka soveltuvat pk-yrityksille

- Verkkokaupassa maksaminen ja tuotteiden toimittaminen, esimerkkejä ja kustannukset

- Verkkokaupan myynnin kasvattaminen ja verkkokaupan kaava 4 x K (konversio, keskiostos, 

kävijämäärä, kate)

- Verkkokaupan konversion parantamisen keinot (eli kuinka saadaan asiakas ostamaan 

verkkokaupasta), käytännön esimerkkejä

- Verkkokaupan kävijämäärän kasvattaminen (keskeisimmät verkkokaupan markkinoinnin keinot), 

käytännön esimerkkejä

- Verkkokaupan keskiostoksen lisääminen, käytännön esimerkkejä

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/KAMU_Verkkoseminaari_Verkkokauppa

• Maksuton Yritystori tapahtuma to 15.9.2022. Teemana positiivinen kestävä kehitys.

Asiantuntijaluentoja, asiantuntijaklinikka, yritysten ”speed dating”, …

• Kehittämistyökalun (KAMU-sovellus) toiminnallista ja teknistä suunnittelua

• Tutkimus-, Kehitys- ja Innovaatiotarpeiden kartoitusta

https://www.lyyti.in/KAMU_Verkkoseminaari_Verkkokauppa


Mitä seuraavaksi muissa hankkeissa?

Hae lisämyyntiä verkosta!

Työpajasarja yrityksille, jotka haluavat aloittaa verkkokaupan tai kehittää olemassa olevaa 

verkkokauppaansa. Työpajojen sisältö räätälöidään osallistujien tarpeisiin sopivaksi. Voit valita kahdesta 

samansisältöisestä päivästä sinulle sopivamman.

Osa 1: Kaupankäynnin aloittaminen verkossa | to 10.2. klo 14-16 ja ke 9.3. klo 14-16

Osa 2: Verkkokaupan kehittäminen | ti 15.2. klo 14-16 ja ke 23.3. klo 14-16

Työpajat ovat osa Palveluyritykset kriisistä kasvuun -hanketta, jota rahoittaa Keski-Suomen ELY-

keskus ESR-rahoituksella. Työpajat ovat maksullisia (100e + alv/yritys).

Helmikuun työpajat vetää Maarit Fellman (Intoo Koulutus) ja maaliskuun Kirsi Mikkola (Sähköinen 

Liiketoiminta Suomi Oy)

Yhteystiedot: marja.suonvieri@prizz.fi

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: https://www.lyyti.fi/reg/Hae_lisamyyntia_verkosta_6574

mailto:marja.suonvieri@prizz.fi
https://www.lyyti.fi/reg/Hae_lisamyyntia_verkosta_6574


Mitä seuraavaksi muissa hankkeissa?

Mistä vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä on kysymys?

Hybridi-hankkeen tavoitteena on tukea satakuntalaisia mikroyrittäjiä yrityksensä vastuullisuuden 
kehittämisessä.

Tilaisuuksia digitaalisuuden teemassa:

28.4.2022 Sosiaalisen median hyödyntäminen yrityksen viestinnässä

12.5.2022 Sähköinen markkinointi

2.6.2022 Vastuullisuus verkkokaupassa

9.6.2022 Sähköinen taloushallinto

Yhteystiedot: sari.liikala@oulu.fi, 050 453 0089

Lisätiedot: https://sites.utu.fi/hybridi/

mailto:sari.liikala@oulu.fi
https://sites.utu.fi/hybridi/


Kiitos mielenkiinnosta!

www.prizz.fi/KAMU/ www.avoinsatakunta.fi/KAMU/
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