
Lista verkkosivujen tarjouspyyntöä varten Päivämäärä:

Yritys:

Kotisivut

Sivun koko Aikataulu
1-2 sivua Alle kuukausi
3-5 sivua 1-2kk
6-10 sivua 3-6kk
11-20 sivua 12kk
21-40 sivua

yli 40 sivua

yli 100 sivua

Visuaalinen ilme
Leiska, layout, eli verkkosivujen rakenne ja 
ulkonäkö

Logo tarvitaan Toimitamme leiskan

Värimaailma tarvitaan Leiskan tekee ulkopuolinen graafikko

Fontit tarvitaan Tarvitsemme leiskan suunnittelun

Visuaalinen ilme on kunnossa

Sisällöntuotto Kuvat
Toimitamme itse kaiken Toimitamme kuvat

Sisällöntuotto tarvitaan Tarvitsemme kuvat:

Teemme luonnokset, mutta 
viimeistely tarvitaan (sisältöä 
muokataan yhdessä)

Kuvapankkikuvat käy

Haluamme uniikit kuvat

Sivuille tarvitaan seuraavia 
ominaisuuksia Hakukoneoptimointi

Uutiskirje integraatio (ulkopuolinen 
uutiskirje, esim. MailChimp) Tekninen optimointi riittää

CRM integraatio
Sisältö pitää myös optimoida (sis. 
avainsanatutkimuksen)

Yhteydenottolomake

Ajanvaraus Verkkosivujen ylläpito
Chat Emme tarvitse ylläpitoa

Muu, mikä?
Haluamme kevyen ylläpidon (päivitykset, 
varmuuskopioinnit)

Haluamme kattavan ylläpidon (päivitykset, 
varmuuskopioinnit, sisällön lisääminen ja 
muutokset)

Webhotelli Domain, eli verkkosivuosoite
Hankimme webhotellin itse/on jo 
hankittu On olemassa

Toivomme apua webhotellin 
valintaan Pitää hankkia



Verkkokauppa (Täytä myös kotisivu -kohta)

Tuotteiden määrä
Millaiset maksuvaihtoehdot 
verkkokauppaan tarvitaan?

alle 10 Verkkomaksut 

11-30 Lompakkopalvelut

31-50 Lasku

yli 50 Osamaksu

yli 100 Tilisiirto

Korttimaksu

Millaisia tuotteita 
verkkokauppaan tulee? Tuleeko kauppaan muunnelmatuotteita?

Tuotteet ovat fyysisiä, toimitettavia 
tuotteita

Kyllä, yksinkertaisia muunnelmatuotteita ( esim. 
koon tai värin valinta)

Tuotteet ovat ladattavia (ekirjat ym)
Kyllä, monimutkaisia muunnelmatuotteita (esim. 
useita valintoja yhdellä tuotteella, hinta vaihtuu 
valinnan mukaan)

Tuotteet ovat verkkokursseja (ei-
toimitettavia) Ei tule muunnelmatuotteita

Tuotteet ovat ei-toimitettavia 
palveluita

Tuotteet ovat palveluita, joihin 
tehdään ajanvaraus kaupassa

Tuotteet ovat tapahtumia

Mihin maihin tuotteita myydään?
Mitä toimituspalvelua haluatte käyttää (jos 
toimitettavia tuotteita)?

Suomeen Posti
EU alueelle Matkahuolto
EU:n ulkopuolelle DHL
Eurooppaan ei EU maihin Joku muu

En tiedä vielä

Muut palvelut Täytä nämä, jos verkkosivutekijä tarjoaa myös k.o. 
palveluita ja olet kiinnostunut ostamaan niitä.

Markkinointi Somekanavat
Haluamme ostaa myös 
verkkomainontaa 

Yrityksellemme pitää perustaa somekanavia ja 
haluamme ostaa sen palveluna/koulutuksena

3kk jaksolle Facebook

6kk jaksolle Instagram

12kk jaksolle LinkedIn

Emme halua ostaa verkkomainontaa Twitter

Youtube

Emme vielä tiedä, mitä kanavia tarvitsemme



Muita toiveita?


