
Tammikuu
Tammikuu aloittaa uuden vuoden ja uuden ajan. Siinä on jotain piristävää ja toiveikasta. 

Tammikuussa on mukava tehdä suunnitelmia, aloittaa uusia juttuja ja unelmoida 
tulevasta. 

Tammikuu on usein myös jonkinlaista joulusta palautumisen ja alennusmyyntien aikaa. 

1

Hyvää 
Uutta 

Vuotta! 

2
Teitkö uuden 
vuoden lupauk-
sen? 
Kerro se asiak-
kaillesi!

3
Mitä palvelua 
tai tuotetta sinä 
aiot markkinoida 
tammikuussa? 
Suunnittele ja 
luo sisältöä sitä 
varten

4 5
Tee suunnitelmia 
tämän vuoden 
ajalle. Mitä haluat 
saavuttaa tänä 
vuonna? 

6
Löytyisikö tänään 
3 h aikaa koko 
vuoden sisällön 
luomiseen?

7
Riisu viimeistään 
tänään hoitolasi 
joulusta. Miltä 
hoitolasi näyttää 
uutena vuote-
na? Jaa kuva 
seuraajillesi.  

8
Käy läpi tuotteesi 
ja laita alennuk-
seen ne, joista 
haluat päästä 
”eroon”

9 10
Kerro asiakkail-
lesi ajatuksiasi 
tulevasta vuo-
desta. Mitä asi-
akkaita kiinnos-
tavaa on tulossa 
tänä vuonna?

11 12
Mieti, miten voisit 
tänä vuonna 
erottautua? Mikä 
on sinun juttusi? 
Psst. katso 
28.1.

13
Käy läpi yksi tai 
useampi mark-
kinointikanava. 
Mitä muutoksia 
se tarvitsee? 
Onko se tuonut 
asiakkaita? Onko 
se tarpeellinen? 

14 15
Asiakkaan 
ongelmia talvella: 
Kuivuus ja 
pimeys.
Miten voit omil-
la vinkeilläsi ja 
palveluillasi aut-
taa asiakasta 
näissä?

16 17 18
Markkinointival-
mentaja Emman 
syntymäpäivä. 
Jotain kivaa 
tulossa säh-
köpostilistalaisille. 
Klikkaa itsesi 
listalle!

19

20 21
Poimi kuva vuo-
den takaa jostain 
markkinointika-
navastasi. Jaa 
se asiakkaille 
pohdintojesi 
kera.

22 23
Poimi viime vuo-
den sisällöistä 
joku uudelleen 
jaettava. Se voi 
olla blogiteksti, 
sähköposti tai 
päivitys

24 25
Kiinalainen Uusi 
Vuosi. 
Auta asiakastasi 
löytämään oma 
kiinalainen ho-
roskooppinsa 

26
Jaa vinkkisi 
talven ongel-
man ratkaisuun. 
Valitse ongelma 
asiakkaidesi 
kokemien ongel-
mien perusteella

27 28
Erottautumis-
Workshop: 
6 keinoa 
erottautua 
(lehden lukjoille 
ilmainen)

29 30 31
Miten tammi-
kuu sujui? Mikä 
onnistui, mikä 
ei? Miksi? Käy 
läpi tammikuun 
markkinointi ja 
hyödynnä oppi-
masi ensi kuus-
sa!

Kauneusalan markkinointi // www.kauneusalanmarkkinointi.fi // 2483453-6

https://holvi.com/shop/Markkinointivalmennus/product/2cec97783f5413a42b6f9126ea77fb10/
https://holvi.com/shop/Markkinointivalmennus/product/2cec97783f5413a42b6f9126ea77fb10/
https://holvi.com/shop/Markkinointivalmennus/product/2cec97783f5413a42b6f9126ea77fb10/
https://emmavoy.activehosted.com/f/17
https://emmavoy.activehosted.com/f/17
https://www.travelchinaguide.com/intro/social_customs/zodiac/
https://www.travelchinaguide.com/intro/social_customs/zodiac/
https://holvi.com/shop/Markkinointivalmennus/product/189e63025932789d51d70e13ae208d58/
https://holvi.com/shop/Markkinointivalmennus/product/189e63025932789d51d70e13ae208d58/
http://www.kauneusalanmarkkinointi.fi
http://www.kauneusalanmarkkinointi.fi

