
MUNKEURUU.FI
KASVAMME  KOKO KYLÄN VOIMALLA

Asiakaspalaute: "Yksi ensimmäisiä yritysluetteloita, jota selasin MIELELLÄNI :) 

 Katsoen lista alusta loppuun selailu oli mielekästä ja nopeaa. Yritysinfot olivat

tiiviitä ja houkuttelevia. Verkkosivu toimi rivakasti. Tasapainoinen ja

mielenkiintoa lisäävä sivuston värimaailma."

TIEDÄMME, ETTÄ SUOMESSA ON AINAKIN
YKSI ELINVOIMASIVUSTO:

ENSIMMÄISEN VIIKON AIKANA YLI 16 000
TAPAHTUMAA SIVUILLA!



Yritys- ja palveluhakemisto, paikallinen tuote, Mun Keuruun
tarinat ja Tapahtumat - näiden sivujen kautta tavoitat

asiakkaasi.
 

Sivut linkittyvät toisiinsa ja parhaan hyödyn saat, kun
yritykselläsi on näkyvyyttä jokaisessa osiossa. 

näin sivusto toimii
SIVUSTON KAIKKI OSAT

PALVELEMAAN YRITYSTÄSI

Yrittäjän Keuruu on
työkalu yrittäjälle

itselleen. Se auttaa
yrittäjää

yrittämiseen
liittyvissä

kysymyksissä ja
tilanteissa.

YRITTÄJÄLTÄ
ASIAKKAALLE

YRITTÄJÄN
PALVELUT

www.munkeuruu.fi , info@munkeuruu.fi
Pysy aktiivisena ja pidä kaikki tiedot ajan tasalla, niin palvelusi löydetään.

http://www.munkeuruu.fi/


Olemme ylpeitä alueen monipuolisista palveluista ja yrityksistä. Tältä

sivulta löydät "hae sivustolta" - laatikosta yrityksisä ja palveluita

avainsanoilla, eli sinun ei tarvitse tietää yrityksen koko nimeä.

Keuruun seudulla on noin 800 yritystä, ja toivomme toki, että kaikki

yritykset löytyvät sivuilta, sillä Keulinkin nykyinen yritysluettelo siirtyy

kokonaan Mun Keuruu-sivulle.

Mun Keuruu -yritys- ja palveluhakemistoon voit ostaa erilaisia

kumppanuuksia sekä tehdä oman domainin kautta sivustasi yrityksesi

kotisivun.

Yritys -ja palveluhakemisto
KUVALLINEN MARKKINOINTISIVU

Käynnistelemme markkinointitoimenpiteitä yritysryhmittäin.

Voit olla yhteydessä sivuston vinkkinapin kautta, jos sinulla on

hyviä ideoita erilaisiin kampanjoihin eri yritysryhmille!

ILMOITA YRITYKSESI SIVUILLE:
https://www.munkeuruu.fi/yritykset-ja-palvelut/ilmoita-yritys/

https://www.munkeuruu.fi/yritykset-ja-palvelut/ilmoita-yritys/


paikallinen tuote

SEUTUKUNNAN YRITYSILME

ASIAKKAALLE
Tällä sivulla asiakas voi tutustua paikallisiin tuotteisiin

ja palveluihin. Ostamalla paikallisia tuotteita ja

palveluita tuemme alueen yrityksiä.Vinkkinappimme

kautta voi myös jättää kiitoksen palveluista ja

tuotteista. Me välitämme terveiset! 

YRITYKSILLE
Paikalliset tuotteet ovat Keurusseudun ylpeyden aihe,

ja ne kertovat alueen yrittäjien menestystarinaa. 

Jokainen keuruulainen ja multialainen yritys voi
ilmoittaa paikalliseksi tuotteeksi yhden palvelun

tai tuotteen. Lue ohjeet ja ilmoita yrityksesi
paikallinen tuote!

ILMOITA YRITYKSESI PAIKALLINEN TUOTE:
https://www.munkeuruu.fi/paikalliset-tuotteet/

https://www.munkeuruu.fi/paikalliset-tuotteet/


Mun Keuruun blogit ja tarinat kertovat siitä, mitä tämä paikkakunta merkitsee

meille – ja ennen kaikkea – mitä me merkitsemme toinen toisillemme. Ilman

ihmisten osallisuutta sana elinvoima kumisee tyhjyyttään. 

Tarinoiden kautta tuomme myös yritykset ja palvelut lähelle asiakasta.

Tarinoiden avulla voi nostaa esille esimerkiksi tuotteiden prosesseja,

rekrykampanjoita,  työntekijöiden tarinoita ja osaamista jne. Haluamme

kertoa positiivisia ja elämältä maistuvia tarinoita, jotka toivottavat myös

uusia asukkaita tervetulleeksi Keurusseudulle. 

mun keuruu -blogit
KERROMME YHDESSÄ MUN KEURUUN TARINAA

KERRO OMAN YRITYKSESI TARINA TAI TEE SIITÄ VIDEO. 

VOIT PYYTÄÄ AVUKSESI MUN KEURUUN BRÄNDÄRIT: 

https://www.munkeuruu.fi/mun-keuruu/tekijat-taustalla/

https://www.munkeuruu.fi/mun-keuruu/tekijat-taustalla/


Yrittäjän Keuruu on apunasi yritystoiminnan eri vaiheissa. Täältä löydät

tietoa, vinkkejä ja yrittäjää auttavia asiantuntijoita ja tahoja.

- yrittäjyyttä miettiville

- kevytyrittäjille

- kasvua tavoitteleville yrittäjille

- jatkajaa etsiville yrittäjille

- Business Keuruu-verkosto yrittäjien apuna

YRITTÄJÄN KEURUU

YRITYKSEN ELINKAAREN TYÖKALUT 

Jos haluat sijoittaa yrityksesi Keurusseudulle, niin ota
rohkeasti yhteyttä Kehittämisyhtiö Keulinkiin

jukka.kentala@keulink.fi

YRITTÄJÄN APUNA

https://www.munkeuruu.fi/yrittajan-keuruu/

https://www.munkeuruu.fi/yrittajan-keuruu/


Keurusseudulla, jos missä, pääset osallistumaan upeisiin tapahtumiin.

Tapahtumat tekevät paikkakunnan eläväksi. Mun Keuruu Tapahtumat -sivuilta

löydät ohjeita ja yhteistyökumppaneita tapahtuman järjestämiseen alueella. 

Tapahtuman ilmoittaminen kalenteriin on ilmaista.

Oman kylän yhteinen tapahtumakalenteri auttaa jatkossa myös yrityksiä

varautumaan suurempiin tapahtumiin hyvällä resurssoinnilla. Tapahtumasta

voidaan julkaista myös blogikirjoituksia ennen ja jälkeen tapahtuman.

TAPAHTUMAT

TAPAHTUMISTA  TYÖTÄ JA ELINVOIMAA

ILMOITA TAPAHTUMASTA JA LÄHETÄ TAPAHTUMAN BLOGIKIRJOITUS: 

https://www.munkeuruu.fi/tulevat-tapahtumat/

https://www.munkeuruu.fi/tulevat-tapahtumat/


kumppanuudet yrityksille

KAIKKI IRTI MUN KEURUUSTA!

FREE PRO* SPONSORI* *

Yritys- ja palvelu-
hakemistoon:

Palvelut

Perustiedot
yrityksestä

Yhteystiedot

Linkki kotisivuille

1 kuva yrityksen
palveluhakemiston
yhteyteen

Avainsanat

Lisäksi:

Paikallinen tuote, 
1 kpl /yritys

Yrityksen tapahtumat
Mun Keuruu -sivuston
tapahtumakalenteriin

95 €/kk tai 
1000 €/vuosi (alv.0%) 

Sisältää Free- ja Pro -
tasojen palvelut ja lisäksi:

+ Mun Keuruu -
sponsorinäkyvyys: etusivu,
logoseinä ja Mun Keuruun
markkinointikampanjat

+ Kaupalliset blogit 2 kpl,
esimerkiksi tuotteet tai
työnantaja

+ Yrityksen videoiden/
vlogien upotus 2 kpl yritys-
ja palveluhakemistoon

+ Linkitykset Mun Keuruu -
sivuston sisällä
blogiteksteihin, eri
palveluihin ja tapahtumiin
yrityksen toimialan ja
tarpeiden mukaan. 

+ Lapaset-hankkeen
toteuttamat digikoulutukset
(koulutukset voi myös
lahjoittaa jollekin toiselle
taholle, esimerkiksi
yhdistykselle)

25 €/kk tai 
275 €/vuosi (alv.0%)

Sisältää Free-tason
palvelut ja lisäksi
markkinoivan sisällön
yritys- ja
palveluhakemistossa. 

+ Somelinkit yritys- ja
palveluhakemiston yhteyteen
 
Lisäksi valitaan yrityksen
tarpeiden mukaan 4
elementtiä seuraavista:

+ 6 kuvan kuvagalleria

+ Videoupotus

+ Aukioloajat

+ Tuote-esitteet: esim.
ruokalista tms. (pdf)

+ Yrityksen verkkokaupan
linkki

+ Ajankohtaista -elementti

+ Yrityksen tuotteiden
jälleenmyyjät 

Mun Keuruu -kumppanuuksia hallinnoi Keurusseudun Yrittäjät ry. 
Ota yhteyttä! toimisto@keurusseutu.fi tai p.040 154 7902

*Esimerkkiyritykset Mun Keuruu -sivustolla: Polku.Guru ja Kahvila Satumaa

**Esimerkkiyritys Mun Keuruu -sivustolla: Tervan apteekki



lapaset-hankkeen

digikoulutukset
K O U L U T U K S E T  K U U L U V A T  S P O N S O R I - K U M P P A N U U T E E N ,
M U U T E N  K O U L U T U S P A K E T T I  1 0 0 €  / 1 - 4  H L Ö Ä  ( A L V . 0 % )  

J A  2 0 0  €  5 - 8  H L Ö Ä  ( A L V . 0 % )

Esite tiedottamisen tukena 
(Työkaluna ilmainen Canva-ohjelma) 

DIGIKLINIKKA 1, 
Canvan peruskysymyksiä 1h
Kuinka käytän Canvaa mobiilissa 1h 

DIGIKLINIKKA 2
Ideoita graafiseen sommitteluun (esim. esitteet ja logot) 1,5 h
Kuinka käytämme Canvaa yhteisöllisesti? 0,5h
Missä muodossa materiaali sanomalehteen/printtiin/digiin? 0,5h 

Video-klipit tiedottamisen välineenä 
(Työkaluna ilmainen Quik-mobiiliohjelma)

DIGIKLINIKKA 3
Sisältöideat 1hVinkit laadukkaan videon kuvaamiseen 0,5h
Videon julkaiseminen 0,5h

Oman yrityksen / tapahtuman näkyvyys ja tiedottaminen
Googlen paikkatyökalujen kanssa 
(Maps/My business / My place). 
Lisänä TripAdvisorin perusteet. 








