
 

 

Brändillä tarkoitetaan yritykseen ja sen tuotteisiin 
liittyvää mielikuvaa. Brändin rakentamisen tehtävä on 
kasvattaa myyntiä. Hyvästä brändistä asiakas on valmis 
maksamaan enemmän ja ostopäätös tehdään 
herkemmin. Kuluttajan tunteminen on brändin 
rakentamisen perusta. Tunnettuuden rakentaminen 
vaatii aikaa ja panostuksia. 

 

Päivän aikataulu on suuntaa antava, tilaa jätetään 
keskustelulle, kysymyksille sekä aidolle verkostoitumiselle! 

12.30 – 13.00 Ilmoittautuminen ja kahvit 
13.00 – 13.15 Tervetuloa, ohjelman esittely, Carita Pöntiö, 
Viexpo 
13.15 –  Brändin rakentamisen ABC, 
Markkinointitoimisto Buorre 

Miksi brändäys on tärkeää? 

• Mikä tekee brändistä brändin? 
• Brändäyksen onnistumisen perustat 
• Positiointi, brändi-identiteetti, asiakaslupaus, 
tarina,… 

• Hinnoittelustrategia 
• Markkinointi ja viestintä 

14.15 Brändin merkitys asiakkaille: Case Kyrö Distillery 
Company 
Pienestä Isonkyrön kunnasta, vanhasta osuusmeijeristä maailman 
maineeseen nousseen Kyrö Distillery Companyn ja jo ikoniseen 
asemaan nousseiden tuotteiden tarina brändin takana. Tony 
Sivula Kyrö Visitor Center Manager  

14.45– 15.15 Tauko, verkottumista 
 
15-17 Osallistuvien yritysten casejen läpikäynti ja 
kehitysehdotukset 

 

 

Brändi ja viestintästrategia kuntoon:  

OSA 1. Brändi kuntoon  

Aika: 22.10.2019 klo 13-17  

Paikka: Kyrö Distillery Company, Oltermannintie 6, Isokyrö 

 

 

 

 

 

 

Paikka: Bock´s Corner – Lato-sali, Vaasa 

 

Ilmoittaudu tähän 

valmennuspäivään 

18.10 mennessä  

osoitteessa 
http://bit.ly/brändikuntoon1 

Valmennuspäivän hinta: 100 €+alv (hlö).  

Tämä valmennuspäivä on osa Pohjanmaan 
elintarvikeyritykset kasvuun -ohjelmaa, joka 
tavoitteena on auttaa yrityksiä kasvu-uralle ja 
vientimarkkinoille. Puolitoista vuotta kestävä 
ohjelma tuo osallistuvalle yritykselle osaamista 
kansainväliseen myyntiin, markkinointiin ja 
brändäykseen, avaa ovia jakelukanaviin, tuo 
asiantuntijat yritysten avuksi sekä aktivoi uusia 
yhteistoimintamalleja yritysten välille. 

Ohjelma on suunnattu Pohjanmaan kolmen 
maakunnan (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-
Pohjanmaan) pienten elintarvikeyritysten 
liiketoiminnan kasvattamiseen. Ks. tarkemmin 
ohjelmasta tästä linkistä 
https://elintarvikekasvu.viexpo.fi/ 

Yrityskohtainen osallistumismaksu koko 
ohjelmaan sisältäen myös 22.10 
valmennuspäivän,  jo aikaisemmin julkaistut 
materiaalit sekä tulevat työpajat* 

- 1-5 työntekijää työllistävät yritykset 390 
€ + alv 24 % 

- 6-10 työntekijää työllistävät yritykset 
690 € + alv 24 % 

- yli 10 työntekijää työllistävät yritykset 
990 € + alv 24 % 

*Osallistumismaksu oikeuttaa 1-2 henkilön/yritys 
osallistumisen ohjelman kaikkiin tilaisuuksiin 
vuosien 2019-2020 aikana. 

Hae mukaan koko ohjelmaan täältä 

bit.ly/PEKhaemukaan 

 

http://bit.ly/brändikuntoon1
https://elintarvikekasvu.viexpo.fi/
http://bit.ly/PEKhaemukaan

