ideakuvasto

Invisual – Visuaalisesti.

Invisual
Autamme yritystäsi kasvutavoitteessa luomalla
erottuvan ilmeen, joka korostaa ja vahvistaa yrityksesi ammattitaitoa ja uskottavuutta. Tyylikäs
visuaalinen ilme tukee yrityksen imagoa, mikä
auttaa liiketoimintaasi kasvamaan.
Saadaan uniikki visuaalinen ilme, koska suunnitellaan varta vasten yrityksellesi ja tuotteellesi
mittatilaustyönä sopivan näköiset vaatteet, jollaista ei tule markkinoilla vastaan.

• yritys- ja brändi-ilmeet
• painopalvelut
• pakkaussuunnittelu
• visualisointi

Saat rautaisen laajan osaamisen ja leveät hartijat käyttöösi työskennellessäsi kanssamme.
Invisualin taustalla on useamman yrityksen ja
yrittäjien panos ja verkosto, ja heidän verkostot.
Invisual on yhden naisen suunnittelutoimisto,
jonka ydintiimiin on valikoitunut huipputekijöitä, joista jokainen on suomalainen yrittäjä. Kun
yrittäjä tarjoaa palveluitaan toiselle yrittäjälle,
tietää että priimalaatua ja täysi panostus on tulossa.

Vahva, näyttävä brändi auttaa liiketoimintaasi kasvamaan

Yhden pysähdyksen taktiikka on aina nopein
vaihtoehto. Saat painatuksen myös Invisualilta.
Sinun ei tarvitse itse etsiä, kysellä tarjouksia,
varata sopivaa painotaloa, tietää materiaaleista
ja efekteistä, eikä tarvitse valvoa painolaatua.
Meillä on 25 vuoden kokemus painonvartijana
ja hoidamme painotrafiikin puolestasi.
Saat enemmän aikaa omaan ydinbisnekseesi
kun Invisual hoitaa projektinhallinnan. Tällöin
säästät omaa aikaa ja resurssejasi.
Jos haluat hoitaa hommat itsenäisesti, et jää
naimisiin Invisualin kanssa. Projektin valmistuttua saat käyttöösi painovalmiit tiedostot. Saat
käyttöösi painotiedostojen lisäksi logot, visuaaliset elementit jne. ohjeistuksineen, voit käyttää
niitä vapaasti omissa jutuissasi.
Vaikka etäyhteydet nopeuttaa toimintaa,
tapaamme mielellämme sinut myös perinteisesti kasvotusten. Joskus asiat on helpompi
keskustella saman pöydän äärellä.

Ota rohkeasti yhteyttä,
anna minun yllättää sinut.
Minna ”MainosMinna” Lindberg
visuaalistaja, yrittäjä
0400 326 531
minna@invisual.fi
www.invisual.fi
Torikatu 1 Lh 2, 14200 Turenki

brändi-ilmeet

Teemme brändistäsi näkyvän

Yritys- ja
brändi-ilmeet
Autamme yritystäsi kasvutavoitteessa luomalla erottuvan visuaalisen ilmeen. Uniikki, mittatilaustyönä varta vasten yrityksellesi tehty visuaalinen ilme korostaa brändiäsi ja lisää sen uskottavuutta.Tyylikäs ilme tukee yrityksen imagoa, mikä auttaa liiketoimintaasi kasvamaan.
Ei käytetä valmiita leiskoja vaan räätälöidään
yrityksellesi oma tyyli, jollaista ei tule markkinoilla vastaan. Suunnittelutyö tehdään Suomessa, joten se näyttää skandinaaviselle.
Vahva, näyttävä brändi auttaa liiketoimintaasi
kasvamaan. Tutustumme sinuun ja yritykseesi
huolella (tuotteet/palvelut, kohderyhmät, kilpailijat), jotta saamme suunniteltua ilmeen, joka tukee yritystoimintaasi.
Sinä päätät. Voit vaikuttaa lopputulokseen koska suunnittelemme sinulle kolme erilaista ilmevaihtoehtoa. Näin saat eri näköisiä visuaalisia
ilmeitä, joista on vara valita.

Projektin valmistuttua saat käyttöösi painoviimeistellyt tiedostot. Saat käyttöösi painotiedostojen lisäksi logot, visuaaliset elementit jne. ohjeistuksineen, voit käyttää niitä vapaasti omissa
jutuissasi.
Sinun ei tarvitse luoda painovalmiita leiskoja,
eikä tietää eri painotekniikoista ja -materiaaleista. Sinun ei tarvitse osata käyttää graafisen alan
ohjelmistoja eikä osata graafista sanakirjaa. Sinun ei tarvitse tietää paperien grammapainoja
eikä jälkikäsittelymahdollisuuksia. Eikä sinulla
tarvitse olla visuaalista silmää. Sinun ei tarvitse olla graafisen alan moniosaaja, koska meillä
on Limperin Minna. Minnalla on monipuolinen
graafisen alan ammattitaito ja kokemus. Hän on
työskennellyt graafisella alalla eri yrityksissä 10
vuoden ajan, on kokemusta mainostoimistoista, reproista, kirjapainoista sekä makeistehtaan
pakkaussuunnittelusta. Vuodesta 2009 lähtien
Minna on toiminut yrittäjänä ja reppuun on matkan varrella kertynyt aimoannos ammattitaitoa,
verkostoa ja hyviä kontakteja.

Ota rohkeasti yhteyttä,
anna minun yllättää sinut.
Minna ”MainosMinna” Lindberg
visuaalistaja, yrittäjä
0400 326 531
minna@invisual.fi
www.invisual.fi
Torikatu 1 Lh 2, 14200 Turenki

Vahva, näyttävä brändi auttaa liiketoimintaasi kasvamaan
8
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OMA GRAAFIKKO

Yritysilme – All inclusive
Vuokraa oma graafikko yrityksellesi

Oma graafikko yrityksesi käytössä. Ei laitteisto- eikä ohjelmistoinvestointeja, ei palkan sivukustannuksia

Onko brändisi laimea?
Nostetaanko prosentteja?
Nyt on aika freesata yritysilme.
Vahva, näyttävä yritysbrändi viestii yrityksen toimialasta, asiantuntijuudesta sekä
uskottavuudesta. Tyylikäs, ammattimainen yritysilme tukee yrityksen imagoa, mikä auttaa liiketoimintaa kasvamaan. Yhtenäinen yritysilme toistuu niin ulkoisessa kuin sisäisessä viestinnässä, sekä kaikkialla missä yritys näkyy.

Vahva, näyttävä brändi auttaa liiketoimintaasi kasvamaan. Tutustumme sinuun ja
yritykseesi huolella (tuotteet/palvelut, kohderyhmät, kilpailijat), jotta saamme suunniteltua ilmeen, joka tukee yritystoimintaasi.
Jos haluat hoitaa hommat itsenäisesti, et
jää naimisiin Invisualin kanssa. Projektin
valmistuttua saat käyttöösi painovalmiit
tiedostot. Saat käyttöösi painotiedostojen
lisäksi logot, visuaaliset elementit jne. ohjeistuksineen, voit käyttää niitä vapaasti
omissa jutuissasi.
Sovi maksuton konsultaatio.

Autamme yritystäsi kasvutavoitteessa
luomalla erottuvan yritysilmeen, joka korostaa ja vahvistaa yrityksesi ammattitaitoa ja uskottavuutta. Tyylikäs yritysilme tukee yrityksen imagoa, mikä auttaa liiketoimintaasi kasvamaan.

10

Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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YRITYKSEN VISUAALINEN ILME

rka

MIKKO RIIHENMÄKI
KTM, KHT-tilintarkastaja, toimitusjohtaja
040 542 7747 • mikko.riihenmaki@auditus.fi
www.auditus.fi

Suomen kasarmi 2 TH 111
13100 Hämeenlinna

käyntikortti

tarra

www.auditus.fi

saatelappu

Yrityksen Unelmapaketti
Visuaalinen suunnittelu + painotuotteet
Vahva, näyttävä yritysbrändi viestii yrityksen toimialasta, asiantuntijuudesta sekä
uskottavuudesta. Tyylikäs, ammattimainen yritysilme tukee yrityksen imagoa, mikä auttaa liiketoimintaa kasvamaan. Yhtenäinen yritysilme toistuu niin ulkoisessa kuin sisäisessä viestinnässä, sekä kaikkialla missä yritys näkyy.
Päivitetään yrityksenne logo ja visuaalinen
ilme yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Herätetään asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja kilpailijoiden huomio panostettaessa yrityksenne ulkoasuun.
Yrityksen Unelmapaketti sisältää:
• LOGOPAKETTI
– logon suunnittelu
(kolme erilaista ehdotusta)
– kaikki tarvittavat logotiedostot
– graafinen ohjeisto logon käytöstä
• YRITYSILMEPAKETTI
– visuaalisen ilmeen suunnittelu
– typografia
– tunnusvärit
– brändimerkki/visuaalinen elementti
– visuaalinen ohjeisto värien, 				
typografian, brändimerkin/				
visuaalisen elementin käytöstä

12

kirjekuori

– ohjeistus yrityksen visuaalisista
materiaaleista
• SOMEPAKETTI
– profiili- ja kansikuvat sosiaalisen
median kanaviin
• WORD-ASIAKIRJAPOHJA
– kirjepohja Word-tiedosto
• POWERPOINT-POHJA
– kuusi dian perustyylipohjaa
PowerPoint-tiedosto
• ULKOASUSUUNNITTELU
– käyntikortti
– kirjelomake ja kirjekuori
– asiakirjapohja
– flaijeri/esite (max. 2-puol. A4)
– saatelappu A6
• PAINATUS
– käyntikortit
		tavis-käyntikortti 2000 kpl tai
		Style-käyntikortti 1600 kpl tai
		Premium-käyntikortti 1000 kpl tai
		Luxus!-käyntikortti 800 kpl
– kirjelomake 500 kpl
– kirjekuori 500 kpl
– flaijeri 500 kpl
– saatelappu 2000 kpl
Hinta: 5 970 €

Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

&02)&+"+,%'"&01,

kirjepaperi

asiakirjapohja

Näyttävää

PERUSELEMENTIT

näkyvyyttä
Logo
Logo muodostuu tekstin ja väkäsen yhdistelmästä.

Asiakkaan palaute

Tässä ovat ne yhteiset elementit, joista Auditus Tilintarkastus
Oy:n visuaalinen identiteetti muodostuu. Ilmeen
peruselementti on logo, joka muodostuu tekstin ja väkäsen
yhdistelmästä. Muita yhdistäviä tekijöitä ovat sininen
tunnusväri, typografia, leimaa kuvastava brändimerkki sekä
brändiväreihin pohjautuva Viuhka-elementti.

Tunnusvärit

Auditus sininen
CMYK: 100, 56, 29, 0
RGB: 0, 102, 153
HEX: #006699
PANTONE 3015 C

brändikäsikirja

Pääväri on Auditus sininen.

Tässä määritettyjä elementtejä tinkimättä ja ohjeiston
mukaisesti käyttäen pidämme Auditus Tilintarkastus Oy:n
brändi-ilmeen yhtenäisenä sekä eheänä.

Arvo Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

”Homma on aina toiminut kuten on sovittu.”
Mikko Riihenmäki, Auditus Tilintarkastus Oy

Typografia
Audituksen brändifonttina käytetään kirjasinperhettä
nimeltään Arvo. Arvoa käytetään lyhyissä teksteissä,
korostusteksteissä sekä otsikoissa.

Brändimerkki

Näyttävää

Brändimerkkiä (leima) käytetään kuvittamaan materiaaleja.
Merkki kuvastaa Audituksen lyömää leimaa, joka vakuuttaa
dokumenttien virallisuuden.

näkyvyyttä

Logo muodostuu tekstin ja väkäsen yhdistelmästä.
2x

Visuaalinen elementti

Turva-alue
Logolle on määritetty turva-alue, jonka sisäpuolelle ei saa
asettaa tekstiä eikä muita elementtejä.

Viuhka-elementtiä käytetään elävöittämään, personoimaan
ja tukemaan Audituksen visuaalista ilmettä.

Näyttävää
AUDITUS – BRÄNDIKÄSIKIRJA • sivu 2

LOGO – perus

turva-alue

näkyvyyttä

Mainostoimisto Naisdesign • www.naisdesign.fi

Calibri Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Arvo Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Calibri Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Arvo Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Calibri Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Arvo Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Calibri Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Arvo Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Calibri Regular

ABCDEFGHIJK

Arvo Regular

Calibri Italic

ABCDEFGHIJK

Arvo Italic

Calibri Bold

ABCDEFGHIJK

Arvo Bold

Calibri Bold Italic

Arvo Bold Italic

ABCDEFGHIJK
AUDITUS – BRÄNDIKÄSIKIRJA • sivu 7

TYPOGRAFIA
Leipäteksteissä kirjasimena käytetään yleistä Calibrikirjasinperhettä. Calibri on kaunis, taloudellinen, moderni
ja helppolukuinen tekstityyppi, ja siitä on käytettävissä
perusleikkaukset eri käyttötarkoituksiin.
Audituksen visuaalisen ilmeen erottavana fonttina
käytetään kirjasinperhettä nimeltään Arvo. Arvoa käytetään
korostusteksteissä, otsikoissa sekä lyhyissä testeissä.
”Arvo is a geometric slab-serif typeface family suited for
screen and print. The family includes 4 cuts: Roman, Italic,
Roman Bold, Bold Italic. It is a libre font, first published in
Google Fonts. The flavour of the font is rather mixed.

Logon värillisyys
Perusversiossa logo on musta teksti vihreällä väkäsellä.
Negaversion logo on valkoisella tekstillä ja vihreällä
väkäsellä.

Logo värillisellä pohjalla
Vaalealla pohjalla logosta käytetään perusversiota.
Tummalla ja Audituksen sinisellä pohjalla käytetään
negaversiota. Audituksen sinisellä pohjalla ei tule käyttää
perusversiota, jossa logo on musta. Huolehdi, että logon ja
pohjavärin/kuvan välillä on riittävän suuri kontrasti.

In the Finnish language, Arvo means ”number, value, worth.”
Considering how much programming is involved in hinting,
all these meanings are true.” - Google Fonts

ABCDEFGHIJK
ABCDEFGHIJK

AUDITUS – BRÄNDIKÄSIKIRJA • sivu 3
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ABCDEFGHIJK
ABCDEFGHIJK
Mainostoimisto Naisdesign • www.naisdesign.fi
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YRITYKSEN VISUAALINEN ILME

Snadi Brändi-ilme

Logo, yritysilme, some, Word, PowerPoint, käyntikortit

Logo ja käyntikortit ovat yrityksen tärkeimpiä markkinointielementtejä. Ilman logoa
yrityksesi ei näy, eikä sitä muisteta ilman
käyntikorttia.
Yritysilmeen rakentaminen alkaa logon
suunnittelusta, minkä luonnollinen jatkumo on käyntikortin suunnittelu.
Snadi Brändi-ilme sisältää logon ja visuaalisen ilmeen suunnittelun valmiine tiedostoineen, visuaalisen ohjeiston, some-kanavien kuvat, Word- ja PowerPoint-pohjat sekä valmiit käyntikortit.
• LOGOPAKETTI
– logon suunnittelu
(kolme erilaista ehdotusta)
– kaikki tarvittavat logotiedostot 		
ohjeistuksineen
– graafinen ohjeisto logon käytöstä
• YRITYSILMEPAKETTI
– visuaalisen ilmeen suunnittelu
– typografia
– tunnusvärit
– brändimerkki/visuaalinen elementti
– visuaalinen ohjeisto (ohjeistus 		
värien, typografian, brändimerkin/
visuaalisen elementin käytöstä)

14

• SOMEPAKETTI
– profiili- ja kansikuvat sosiaalisen
median kanaviin
• WORD-ASIAKIRJAPOHJA
– kirjepohja Word-tiedosto
• POWERPOINT-POHJA
– kuusi dian perustyylipohjaa
PowerPoint-tiedosto
• KÄYNTIKORTTIPAKETTI MEDIUM
– käyntikortin suunnittelu
– painetut käyntikortit
		tavis-käyntikortti 1000 kpl tai
		Style-käyntikortti 800 kpl tai
		Premium-käyntikortti 500 kpl tai
		Luxus!-käyntikortti 400 kpl

Asiakkaan palaute
”Luotettava ammattilainen
paikallaan. Tekee työtä aidosti
ja sydämellä, mikä takaa laadun ja
erinomaisen asiakaskokemuksen.
Olin enemmän kuin tyytyväinen
lopputulokseen. Suosittelen
lämpimästi Minnaa!”
Suvi Matinlauri, HR Boosti Oy

Hinta: 3 390 €

OTATKO TUPLANA?
Käyntikortit tuplana +280 €
Invisualin käyntikortit jaetaan toteutustavan mukaan neljään luokkaan:
Tavis, Style, premium ja luxus!

Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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YRITYKSEN VISUAALINEN ILME

Näyttävää

Logo muodostuu tunnuksesta sekä tekstilogosta.

Tunnusvärit

Sähäkkä sininen
CMYK: 100, 0, 0, 0
RGB: 0, 174, 239
HTML: #00aeef

Perusilme kuntoon

PERUSELEMENTIT

ä
näkyvyyttLogo

Tässä ovat ne yhteiset elementit, joista Virta-ohjelmiston
(Virtasen) visuaalinen identiteetti muodostuu. Ilmeen
peruselementti on logo, joka muodostuu V-brändimerkistä
sekä tekstilogosta. Muita yhdistäviä tekijöitä ovat sininen
tunnusväri, typografia, slogan sekä tunnuksen muotokieleen
pohjautuva Suunta-elementti.

Pääväri on sähäkkä sininen.
Tässä määritettyjä elementtejä tinkimättä ja ohjeiston
mukaisesti käyttäen pidämme Virta-ohjelmiston brändiilmeen yhtenäisenä sekä eheänä.

Frutiger 57 Condensed
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Typografia
Leipätekstissä käytetään aina Frutiger LT Std
-kirjasinperhettä

Slogan

Logo, yritysilme, some, käyntikortit

Visuaalinen elementti

Logo ja käyntikortit ovat yrityksen tärkeimpiä markkinointielementtejä. Ilman logoa
yritys ei näy, eikä sitä muisteta ilman käyntikortteja.
Yritysilmeen rakentaminen alkaa logon
suunnittelusta, minkä luonnollinen jatkumo on käyntikortin suunnittelu.
Perusilme kuntoon -tuotepaketti sisältää
logon ja visuaalisen elementin suunnittelun valmiine tiedostoineen, visuaalisen ohjeiston, some-kanavien kansikuvan sekä
valmiit käyntikortit.
Invisualin käyntikortit jaetaan toteutus-tavan mukaan neljään luokkaan:
Tavis, Style, premium ja luxus!
Tavis on peruskortti. Kun tavis ei riitä, valitse pikkasen parempi, yhden lisävarusteen style tai kahden lisävarusteen Premium. Kun mikään ei riitä, Luxus!-kortti
on jo leuatloksauttava, kaikilla herkuilla.

• LOGOPAKETTI
– logon suunnittelu
(kolme erilaista ehdotusta)
– kaikki tarvittavat logotiedostot 		
ohjeistuksineen
– graafinen ohjeisto logon käytöstä
• YRITYSILMEPAKETTI
– visuaalisen ilmeen suunnittelu
– typografia
– tunnusvärit
– brändimerkki/visuaalinen elementti
– visuaalinen ohjeisto (ohjeistus 		
värien, typografian, brändimerkin/
visuaalisen elementin käytöstä)
• SOMEPAKETTI
– profiili- ja kansikuvat sosiaalisen
median kanaviin

Suunta-elementtiä käytetään elävöittämään, personoimaan
ja tukemaan visuaalista ilmettä.

VIRTA – GRAAFINEN OHJEISTO • sivu 2
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O
GRAAFINEN OHJEIST

turva-alue

Näyttävää

näkyvyyttä

LOGO – pysty
Logo muodostuu brändimerkin ja tekstin yhdistelmästä.

Turva-alue
Logolle on määritetty turva-alue, jonka sisäpuolelle ei saa
asettaa tekstiä eikä muita elementtejä.

• KÄYNTIKORTTIPAKETTI MEDIUM
– käyntikortin suunnittelu
– painetut käyntikortit
		tavis-käyntikortti 1000 kpl tai
		Style-käyntikortti 800 kpl tai
		Premium-käyntikortti 500 kpl tai
		Luxus!-käyntikortti 400 kpl

Logon värillisyys
Logoa käytetään sini-mustana valkoisella pohjalla ja
mustavalkoisessa sovellutuksessa harmaa-mustana
valkoisella pohjalla. Mustalla pohjalla logoa
käytetään sini-valkoisena (nega).

Logo värillisellä pohjalla
Vaalean värillisellä pohjalla logosta käytetään perusversiota.
Tummalla värillisellä pohjalla käytetään negaversiota.
Huolehdi, että logon ja pohjavärin/kuvan välillä on riittävän
suuri kontrasti.

Hinta: 2 790 €
OTATKO TUPLANA?
Käyntikortit tuplana +280 €
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Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

VIRTA – GRAAFINEN OHJEISTO • sivu 4
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YRITYKSEN VISUAALINEN ILME

Asiakkaan palaute

Yrityksen starttipaketti

”Invisual on ihanan luova, omatoiminen,
aikaansaava, tyylikäs mainostoimisto,
jonka jälkeen voi luottaa. Suosittelen!”
Tarja Hiitiö, Tilipenninki

Logo + käyntikortit

Logo ja käyntikortti ovat yrityksen tärkeimpiä markkinointielementtejä. Ilman logoa
yrityksesi ei näy, eikä sitä muisteta ilman
käyntikortteja. Yrityksen starttipaketti sisältää toiveiden mukaan suunnitellun logon, logotiedostot ohjeistuksineen, graafisen ohjeiston logon käytöstä, käyntikortin suunnittelun sekä painetut käyntikortit.
Logolla luomme pohjan koko yrityksenne
visuaaliselle ilmeelle ja nippu käyntikortteja auttaa starttaamaan myyntinne.

Aloittavan yrityksen
tarjouksena saatte logoja käyntikorttipaketin
yhteishintaan 1 970 €.
Invisualin käyntikortit jaetaan toteutustavan mukaan neljään luokkaan:
Tavis, Style, premium ja luxus!
Tavis on peruskortti. Kun tavis ei riitä, valitse pikkasen parempi, yhden lisävarusteen style tai kahden lisävarusteen Premium. Kun mikään ei riitä, Luxus!-kortti
on jo leuatloksauttava, kaikilla herkuilla.
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• LOGOPAKETTI
– logon suunnittelu
(kolme erilaista ehdotusta)
– kaikki tarvittavat logotiedostot 		
ohjeistuksineen
– graafinen ohjeisto logon käytöstä
• KÄYNTIKORTTIPAKETTI MEDIUM
– käyntikortin suunnittelu
– painetut käyntikortit
		tavis-käyntikortti 1000 kpl tai
		Style-käyntikortti 800 kpl tai
		Premium-käyntikortti 500 kpl tai
		Luxus!-käyntikortti 400 kpl
Hinta: 1 970 €
OTATKO TUPLANA?
• LOGOPAKETTI
• KÄYNTIKORTTIPAKETTI MAX
– käyntikortin suunnittelu
– painetut käyntikortit
		tavis-käyntikortti 2000 kpl tai
		Style-käyntikortti 1600 kpl tai
		Premium-käyntikortti 1000 kpl tai
		Luxus!-käyntikortti 800 kpl
Hinta: 2 250 €

Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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YRITYKSEN VISUAALINEN ILME

Yrittäjän starttipaketti
Logo + käyntikortit

Logo ja käyntikortti ovat yrityksen tärkeimpiä markkinointielementtejä. Ilman logoa
yrityksesi ei näy, eikä sinua muisteta ilman
käyntikortteja. Yrittäjän starttipaketti sisältää toiveittesi mukaan suunnitellun logon, logotiedostot ohjeistuksineen, graafisen ohjeiston logon käytöstä, käyntikortin
suunnittelun sekä valmiit käyntikortit.
Logolla luomme pohjan koko yrityksesi visuaaliselle ilmeelle ja nippu käyntikortteja
auttaa starttaamaan myyntisi.

Aloittavan pienyrittäjän
tarjouksena saat logoja käyntikorttipaketin
yhteishintaan 1 790 €.
Invisualin käyntikortit jaetaan toteutustavan mukaan neljään luokkaan:
Tavis, Style, premium ja luxus!
Tavis on peruskortti. Kun tavis ei riitä, valitse pikkasen parempi, yhden lisävarusteen style tai kahden lisävarusteen Premium. Kun mikään ei riitä, Luxus!-kortti
on jo leuatloksauttava, kaikilla herkuilla.

20

• LOGOPAKETTI
– logon suunnittelu
(kolme erilaista ehdotusta)
– kaikki tarvittavat logotiedostot 		
ohjeistuksineen
– graafinen ohjeisto logon käytöstä
• KÄYNTIKORTTIPAKETTI MINI
– käyntikortin suunnittelu
– painetut käyntikortit
		tavis-käyntikortti 400 kpl tai
		Style-käyntikortti 300 kpl tai
		Premium-käyntikortti 200 kpl tai
		Luxus!-käyntikortti 100 kpl
Hinta: 1 790 €
OTATKO TUPLANA?
Käyntikortit tuplana +130 €

Asiakkaan palaute
”Minna suunnitteli uudelle yritykselleni ihanan logon. Siitä tuli parempi, kuin uskalsin edes toivoa.
Minnan kanssa on niin mukava ja helppo asioida.
Toimitukset pitävät ja tulokset ovat todella korkealaatuisia. Suosittelen mitä lämpimimmin.”
Susanna Kuusisto, Jalkahoitola Onni

Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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LOGOSUUNNITTELU

Logopaketti
KAIKKI ALKAA LOGOSTA
Logo on yksi pitkäikäisimmistä mainosmateriaaleista ja näkyvillä joka puolella.
Logo on yrityksen tärkeimpiä markkinointielementtejä. Logolla luodaan pohja yrityksen visuaaliselle ilmeelle.
Erikoistumisemme logosuunnitteluun varmistaa, että logosi näyttää ja tuntuu sinulta ja organisaatioltasi, luo hyvän ensivaikutelman, on selkeä ja helposti luettava,
mutta silti muista erottuva.

LOGOPAKETTI
– logon suunnittelu
(kolme erilaista ehdotusta)
– kaikki tarvittavat logotiedostot ohjeistuksineen
– graafinen ohjeisto logon käytöstä
Hinta: 1 500 €

HAVUKA
Kuusenpihkavoide 30 %

Asiakkaan palaute
”Minna tekee sen minkä lupaa, ja
enemmänkin. Erityisesti, yhden
näin mainitakseni, Minna on loistava logosuunnittelija.”
Merja-Leena Välineva
MerLee DaySpa
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Asiakkaan palaute
”Parasta asiakaspalvelua, mitä
olen ikinä saanut! Yhteistyö sujui
hymyssä suin ja Minnan tekemä
logo ylitti odotukset.”
Marika Könönen Kodin Lukko Oy

Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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seurat,
yhdistykset,
brändi-ilmeet
tapahtumat

YHDISTYKSET

VIP-PAKETIT NYT MYYNNISSÄ!
TILAA JA VARMISTA SEURUEELLESI PARHAAT PAIKAT.

RESPECT SUOMEN CUP
-FINAALI 26.9.2015

Suomen Jalkapallomuseolla
klo 12.30–14.30

•
•
•
•
•
•
•

naisdesign.fi

Yhdistykset ja seurat

Kuva: Suomen Palloliitto

JARI & MINÄ -VIP

JARI & MINÄ
-VIP

Ottelulippu parhaalle paikalle
Buffet-lounas ja juomatarjoilu
Cup-finaalin ennakkopelit
Otteluveikkaus
Fanituote
Ainutlaatuinen CUP-kaulahuivi
Taukotarjoilu Tehtiksellä

Myynti ja tiedustelut 040 484 1934 / toimisto@fchaka.fi
Varaukset viimeistään 21.9.
Musiikista vastaa Tommi Läntinen.

Asiakkaan palaute

Menu

”Aina hoituu jouheasti ja nopeasti
kaikki toiveet! Super hyvää palvelua :)”

Mallaksen vihersalaatti, marinoitua
punasipulia, kuivattuja karpaloita
Tomaattia, lähijuustoa, pähkinää
Sieniä ja salaattia kauden sienistä
Graavisiikatartar

Fanni Sillanpää, FC Haka Oy

Ylikypsää pihvihärän niskaa
Paistettuja juureksia
Marinoitua Ritvalan kuoriperunaa
Juureen leivottua focaccia-leipää
Kahvi, haudutettu tee
Petit fours-suklaakonvehteja

naisdesign.fi

Muotoilemme yhdistyksellesi, seurallesi
tai tiimillesi erottuvan ulkoasun, jolla saat
huomiota markkinoilla. Yhtenäinen ilme
on osa kokonaisuutta, brändiä, josta organisaationne tunnistetaan ja muistetaan.
Rakennamme yhdessä visuaalisen ilmeen,
kohotamme sitä tai päivitämme sen nykyaikaiseksi.

Jari Litmanen aateloidaan jalkapallon Hall of Fameen.
Haastattelussa: mm. Jari Litmanen,
Huuhkajien uusi päävalmentaja Hans Backe,
Pertti Alaja, Jussi Peltonen (1955 Cup-voittaja)

Tehtaan kenttä, Tehtaankatu 9, 37600 Valkeakoski
Suomen Jalkapallomuseo, Kanavanranta 3, 37600 Valkeakoski
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JJK
TPS
FC Jazz
FF Jaro
GrIFK
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FC KTP
KPV
EIF
AC Oulu
JJK

SUOMEN CUP -PUOLIVÄLIERÄ
TEHTIKSELLÄ KE 15.6. KLO 18.30

NAISTEN EM-KARSINTAOTTELU
TEHTIKSELLÄ PE 3.6. KLO 18.00

FC HAKA – FC HONKA

SUOMI – IRLANTI
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Oikeuttaa sisäänpääsyyn FC Hakan kotiotteluihin
kaudella 2018. Otteluohjelma www.fchaka.fi
www.facebook.com/fchakavalkeakoski

www.fchaka.fi

USTAVALKO-KLUBI
AKA M
FC H

naisdesign.fi
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YHDISTYKSET

Älä yritä yksin, menesty kanssamme!
Liity yrittäjänaisten jäseneksi

HENKILÖTIEDOT

TOIMIALATIETO

Nimi
Kotiosoite
Postinumero

-toimipaikka

Puhelin

Sähköposti

Syntymäaika

Jäsenyyttä suositteli

YRITYKSEN TIEDOT
Nimi
Katuosoite
Postinumero

-toimipaikka

Y-tunnus
Puhelin

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Ei yritystoimintaa
Elintarvike, valmistus
IT, tietoliikennepalvelut
Kauneus, terveys ja hoiva-ala
Kauppa
Koulutus
Käsityö
Mainonta, markkinointi ja viestintä
Matkailu, majoitus ja ravitsemusala
Palvelut
Sisustaminen ja lifestyle
Taide ja kulttuuri
Muu, mikä_____________________________________

VALITSE MAKSUPERUSTE

□

Yrittäjänaisten jäsenmaksu 120 € / vuosi

□

Kannatusjäsenmaksu, yksityinen henkilö 30 € / vuosi

□

Seniorijäsenmaksu 30 € / vuosi

□

Rinnakkaisjäsenmaksu 30 € / vuosi

Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu, sisältää sekä liiton että paikallisyhdistyksen maksut.

Vain seniorijäsenille. Tarkista seniorijäsenyyden kriteerit paikallisyhdistyksestäsi.

Tarkoitettu henkilölle, joka on jo varsinaisena jäsenenä jossain toisessa Yrittäjänaisten
paikallisyhdistyksessä. Sisältää vain paikallisyhdistyksen osuuden maksusta.

Pvm

Tahdonvoimaa, positiivista asennetta,
rohkeutta,
luovuutta, tietoa ja taitoa – siitä
Hämeenlinnan Seudun Yrittäjänaiset on
tehty.

Allekirjoitus

hameenlinnan.yrittajanaiset.fi

Älä yritä yksin, menesty kanssamme!
Nainen, älä yritä yksin!

Liity nyt rohkeaan, luovaan ja iloiseen joukkoon
– liity Hämeenlinnan Seudun Yrittäjänaisiin!
Mistä Hämeenlinnan Seudun Yrittäjänaiset on tehty?
Positiivisesta yrittäjähengestä ja palvelevasta asenteesta, rautaisesta
ammattitaidosta ja inhimillisyydestä, naisenergiasta ja tahdonvoimasta.

Hyvä nainen, älä yritä yksin!

Liity mukaan Hämeenlinnan Seudun Yrittäjänaisiin!

Hämeenlinnan Seudun Yrittäjänaiset on aktiivinen yhdistys. Järjestämme
tapaamisia kuukausittain. Organisoimme tapahtumia, koulutuksia, retkiä
ja lounaita. Liity sinäkin nyt mukaan aktiiviseen seuraan!

Tahdonvoimaa, positiivista asennetta, rohkeutta,
luovuutta, tietoa ja taitoa – siitä on
Hämeenlinnan Seudun Yrittäjänaiset tehty.

www.hameenlinnan.yrittajanaiset.fi

www.hameenlinnan.yrittajanaiset.fi
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TAPAHTUMAT

Tapahtumat
Visualisoimme tapahtumallesi erottuvan
ulkoasun, jolla saat yleisösi hurmioitumaan. Yhtenäinen ilme on osa kokonaisuutta, josta tapahtumanne tunnistetaan
ja muistetaan. Rakennamme yhdessä visuaalisen ilmeen, kohotamme sitä tai päivitämme sen nykyaikaiseksi.
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TAPAHTUMAT
TULE PAIKAN PÄÄLLE TUTUSTUMAAN TURVALLISESTI
Tule paikalle vain terveenä. Pese käsiäsi huolellisesti tai käytä käsidesiä. Suosittelemme kasvomaskin käyttöä. Noudata tapahtumajärjestäjän turvallisuusohjeita. Lisätietoja tapahtumista suoraan sitä järjestävältä taholta. Järjestäjillä on kaikki oikeudet muutoksiin.

#ostaläheltä
ta
#tuepaikalLis

#janakKal
ago

27.8.–5.9.2021
CHECK

#löydäpalve

lut

Tiistai 31.8.

KIIPULASÄÄTIÖ

CHECK

Kiipulantie 507, Turenki

#janakKal
anyritTäjät

Maksuton kuntosaliopastus
klo 8–9 Turengin liikuntahalli.
Lisätietoja (03) 680 1234,
paivi.pirnes@janakkala.fi

Lauantai 28.8.
CHECK

seikKailupasSi

PÅRE STORE&SALON

Kirkkotie 5–7, 12400 Tervakoski
www.pareskincare.com/pare-store-salon

CHECK

JANAKKALAN JANA RY
PESÄPALLOJAOSTO

JunnuSuper-turnaus klo 10–16 Kansanpuistossa Turengissa. Turnauksen
järjestää Janan F/G-pesäpallojuniorit
sekä Pesäpalloliitto.

Janakkala Go – avoimet ovet
-tapahtumaviikko
27.8.–5.9.2021
Janakkalassa

CHECK

JANAKKALAN SEURAKUNTA
Juttilantie 2, 14200 Turenki

Koko perheen sämpylämessu klo
17 Turengin kirkossa. Rennon ja
nuorekkaan iltamessun jälkeen sämpylöitä ja iltateetä. Lattiakuvailta klo
18.30–20 seurakuntakeskuksessa.

CHECK

CHECK

ten
istuvien yritys
Seikkaile osall
la,
tai nettisivuil
pisteissä, FBja
assin kuponki
täytä seikkailup
mennessä
palauta se 4.9.
tai Turenkiin:
Tervakoskelle

Maksuton kuntosaliopastus 14–15.30
ja 17–18.30 Delfort Areena Tervakoski. Lisätietoja (03) 680 1234,
paivi.pirnes@janakkala.fi

CHECK

Tervetuloa tutustumaan mainostoimiston palveluihin. Avoimet ovet klo
15–18. Kahvitarjoilu. naisdesign.fi

CHECK

Tervalantie 4, 12400 Tervakoski

CHECK

Sarvikuja 1, 14200 Turenki

Veloitukseton tutustuminen kuntosaliin ja ryhmäliikuntatunteihin.
Huom! Ennakkoilmoittautuminen
(koronan takia) info@myline.fi

Kalpalinna 81, 14200 Turenki

Lauantai 4.9.

HYVINVOINTIA, HIEROJA
HELENA VILEN & OSTEOPAATTI
HEIDI RUUSKANEN

CHECK

JANAKKALAN JANA RY
PESÄPALLOJAOSTO

Lähdekorventie, 12400 Tervakoski
FT-aluesarjan pesäpallo-ottelu
(Jana–KePe) klo 10 Tervakosken
tekonurmikenttä.

CHECK

KAROLI OY

CHECK

LEPPÄKOSKEN
PUHALLINORKESTERI

Kirkkotie 65, 12400 Tervakoski
Pajamyymälä klo 10–14.

JANAKKALAN KUNTA,
LIIKUNTAPALVELUT

Kirkkotie 65, 12400 Tervakoski
Puhallinorkesteri esiintyy klo 12
K-Market Tervapadan edessä.

JANAKKALAN PERHEKESKUS

TURENGIN WANHA
ASEMA OY

Pop up -perhekeskus klo 9.30–11.30
Tervakoski, Patalan leikkipaikka.

Viinitapahtuma. Lisätietoja
www.turenginasema.fi

CHECK

MY LINE FYSIOTERAPIA JA
LIIKUNTA

KALPALINNA OY

Vintek DH Cup #5+6 -kilpailut. Alamäkipyöräilyn Vintek DH Cup viides
ja kuudes osakilpailu. Lisätietoa ja
aikataulut www.kalpalinna.fi

Kehonkoostumusmittaus klo 9–11
Tervakosken uimahalli. Lisätietoja
Päivi Pirnes (03) 680 1234,
paivi.pirnes@janakkala.fi

TERVAKOSKEN COCONUT OY

Torikatu 1 Lh 2, 14200 Turenki

Perjantai–sunnuntai 3.–5.9.

Tervajoentie 4, 12400 Tervakoski

Syystarjouspäivät klo 10–17.
CHECK

NAISDESIGN – INVISUAL

Torstai 2.9.

Maanantai–perjantai 30.8.–3.9.
CHECK

CHECK

Keskuskuja 1, 14200 Turenki

Pop up -perhekeskus klo 9.30–11.30
Turenki, kävelykadun leikkipaikka.

Avoimet ovet klo 16.30–18
Hyvinvoinnissa. Luvassa arvontaa,
tuote-esittelyjä ja -maistiaisia
Puhdistamon laadukkaista tuotteista
sekä tarjouksia.

JANAKKALAN KUNTA,
LIIKUNTAPALVELUT

Maunontie 1, 12400 Tervakoski

Jaamme
paikallisen tehtaa
n
jäätelöä lauantaina
4.9.
klo 10–12 K-Mar
ket
Tervapadassa 200:lle
13–15 K-Supermark
et
Turengissa 400:lle

Pajamyymälä klo 10–17.

Keskuskuja 3, Turenki

Maanantai 30.8.

Kirkkotie 65, 12400 Tervakoski

JANAKKALAN PERHEKESKUS

Vähikkäläntie 1, 12400 Tervakoski

Käsipaperitehtaassa kerromme
perinteisestä paperinvalmistuksesta
käsin. Max. 10 hlöä/ryhmä ovelta klo
13.00, 13.45, 14.30 ja 15.15. Maskipakko, ovella käsidesiä. Ennakkoilmoittautuneet ovat etusijalla. Ilmoittaudu (kellonajan kera): tervakoski@
delfortgroup.com

Sunnuntai 29.8.

KAROLI OY

CHECK

TERVAKOSKI OY

Haluaisitko olla osa erikoispaperin
tuotantoketjua, kansainvälisessä kasvavassa yrityksessä? Tule tutustumaan
meihin ja avoimiin työtehtäviimme
Tervakosken käsipaperitehtaalle klo
13–16. Mahdollisuus rupatella avoimista työmahdollisuuksistamme.

Lukiotie 1, 14200 Janakkala

Tarkista tästä tarjoukset, avoimet ovet -ohjelmat ja osallistu arvontaan!
Palkintoja ovat lahjoittaneet paikalliset yritykset, yhdistykset ja seurat.

CHECK

Perjantai 3.9.

Keskiviikko 1.9.

Erikoistarjouksia, uutuuksia, kahvitarjoilu klo 10–15.
CHECK

Keskiviikko–torstai 1.–2.9.

JANAKKALAN KUNTA,
LIIKUNTAPALVELUT
Koulutie 2, 14200 Turenki

Miinantori ja Kiipula Gardens palvelevat joka päivä. Aukioloajat: www.
kiipula.fi/kiipula-gardens/miinantori/

Asematie 6, 14200 Turenki

Touhulantie 5 A, 12400 Tervakoski

Ohjelma jatkuu seuraavalla sivulla

TULE PAIKAN PÄÄLLE TUTUSTUMAAN TURVALLISESTI

PALKINTOJEN LAHJOITTAJAT:

27.8.–5.9.2021

HANAFIX OY / SÄHKÖ-LVI TEOT OY

Tiistai 31.8.

KIIPULASÄÄTIÖ

Kiipulantie 507, Turenki

CHECK

Maksuton kuntosaliopastus
klo 8–9 Turengin liikuntahalli.
Lisätietoja (03) 680 1234,
paivi.pirnes@janakkala.fi

Lauantai 28.8.

27.8.–5.9.2021

Osallistu veloituksetta Janakkalan Yrittäjät ry:n
organisoimaan Löydä paikkakunnan palvelut
-markkinointikampanjaan 27.8.–5.9.2021!
Kampanja huipentuu Janakkala Go -messuihin
la 4.9. Delfort Areenalla, Tervakoskella!

OsalListu
arvontaAn!

Tarjoa kuntalaisille hyviä tarjouksia, tutustumismahdollisuuksia toimintaasi, palveluihisi ja
tuotteisiisi tai järjestä ohjelmaa toimipisteessäsi,
tai missäpäin kuntaa haluatkaan!
Me yrittäjäyhdistyksessä kokoamme tarjonnan
yhteen, viestimme ja markkinoimme tarjonnasta
uutterasti. Yhteisenä tavoitteenamme on nostaa
paikallisia toimijoita esille ja vahvistaa eri toimijoiden hyväntuulista yhteistyötä sekä tietysti
Janakkalan elinvoimaa.

palkintoja yli 3 800 euron arvosta

LIITY JOUKKOON!
Ilmoita yrityksesi tai organisaatiosi
mukaan tästä. Yhdessä enemmän!
Janakkalan Yrittäjät ry

Seikkaile osallistuvien
yritysten pisteissä, FB- tai
nettisivuilla, täytä
seikkailupassin kuponki ja
palauta se 4.9. mennessä
Tervakoskelle tai Turenkiin:

CHECK

PÅRE STORE&SALON

Kirkkotie 5–7, 12400 Tervakoski
www.pareskincare.com/pare-store-salon
Erikoistarjouksia, uutuuksia, kahvitarjoilu klo 10–15.

CHECK

CHECK

JANAKKALAN JANA RY
PESÄPALLOJAOSTO

JunnuSuper-turnaus klo 10–16 Kansanpuistossa Turengissa. Turnauksen
järjestää Janan F/G-pesäpallojuniorit
sekä Pesäpalloliitto.

•

CHECK

JANAKKALAN SEURAKUNTA
Juttilantie 2, 14200 Turenki

Koko perheen sämpylämessu klo
17 Turengin kirkossa. Rennon ja
nuorekkaan iltamessun jälkeen sämpylöitä ja iltateetä. Lattiakuvailta klo
18.30–20 seurakuntakeskuksessa.

CHECK

CHECK

JANAKKALAN KUNTA,
LIIKUNTAPALVELUT

Maksuton kuntosaliopastus 14–15.30
ja 17–18.30 Delfort Areena Tervakoski. Lisätietoja (03) 680 1234,
paivi.pirnes@janakkala.fi

Visual by Naisdesign – Invisual

#janakKalanyritTäjät

Lisätietoja tapahtumasta
ja sen tarjoamista
mahdollisuuksista antavat:
Janakkalan Yrittäjät ry:n
tapahtumaorganisaattorit
Marinka Wuorenmaa ja
Sanna Virtanen
janakkalago@gmail.com

CHECK

Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

MY LINE FYSIOTERAPIA JA
LIIKUNTA
Veloitukseton tutustuminen kuntosaliin ja ryhmäliikuntatunteihin.
Huom! Ennakkoilmoittautuminen
(koronan takia) info@myline.fi

CHECK

10 pussia (n. 100 kg) RUF-koivubrikettejä
(arvo 33 €). Nouto Turengin varastoltamme
erikseen sovittaessa 045 128 5896. Noudettava viimeistään 30.9.21.

JANAKKALAN PERHEKESKUS
Keskuskuja 1, 14200 Turenki

NAISDESIGN – INVISUAL

Torikatu 1 Lh 2, 14200 Turenki
Tervetuloa tutustumaan mainostoimiston palveluihin. Avoimet ovet klo
15–18. Kahvitarjoilu. naisdesign.fi

CHECK

KALPALINNA OY

Kalpalinna 81, 14200 Turenki
Vintek DH Cup #5+6 -kilpailut. Alamäkipyöräilyn Vintek DH Cup viides
ja kuudes osakilpailu. Lisätietoa ja
aikataulut www.kalpalinna.fi

Lauantai 4.9.
CHECK

JANAKKALAN JANA RY
PESÄPALLOJAOSTO

Lähdekorventie, 12400 Tervakoski
FT-aluesarjan pesäpallo-ottelu
(Jana–KePe) klo 10 Tervakosken
tekonurmikenttä.

KAROLI OY

CHECK

LEPPÄKOSKEN
PUHALLINORKESTERI

CHECK

JANAKKALAN PERHEKESKUS

TURENGIN WANHA
ASEMA OY

Pop up -perhekeskus klo 9.30–11.30
Tervakoski, Patalan leikkipaikka.

Viinitapahtuma. Lisätietoja
www.turenginasema.fi

Kirkkotie 65, 12400 Tervakoski
Pajamyymälä klo 10–14.

JANAKKALAN KUNTA,
LIIKUNTAPALVELUT

Touhulantie 5 A, 12400 Tervakoski

Hakolan Marjatilan tuotteita (arvo 50 €)

SC URBANS

SISUSTUS- JA MAINOSSUUNNITTELU
SIMASUU

Perhepaketti (4 hlöä) Salibandyn MM-kisat
Helsingin jäähalli 5.12.2021 Suomi–Latvia.
Paketti sisältää liput ja fanibussikuljetuksen.

Lahjakortti sisustuskonsultaatiokäynti
Janakkalan tai lähikuntien alueella
(arvo 150 €).

TARINATELTTA

OP JANAKKALA

Jousiammuntalahjakortti (arvo 25 €)

NAISDESIGN – INVISUAL
Tuotepakkaus (arvo 35 €)

HYVINVOINTIA, HIEROJA
HELENA VILEN & OSTEOPAATTI
HEIDI RUUSKANEN

Lahjakortti osteopaatin käsittely (arvo
60 €), lahjakortti puolihieronta (arvo 55 €)

SOI-HU OY

Heijastava pipo 3 kpl (arvo 17 €)
heijastinvaljaat 3 kpl (arvo 6,95 €)
heijastava ostoskassi 3 kpl (arvo 13,50 €)
heijastava narureppu 3 kpl (arvo 12,80 €)
kasvomaskit (5 kpl/pkt) 3 pkt (arvo 21 €)
froteinen kylpytakki 3 kpl (arvo 30 €)

Sadan euron lahjakortti OP-sijoitusrahastoon.

TMI REIPPAAT JALAT

10-kortti ryhmäliikuntaan (arvo 95 €)

ELLIINA KAUNEUS- JA KYNSISTUDIO
Lahjakortti (arvo 50 €)

PUISTA OY

Lehti-korvikset 2 paria (arvo 29 €/pari)

JANAKKALAN KUNTA
Pehmoilves 3 kpl

TERVAKOSKEN COCONUT OY

PÅRE STORE&SALON

Lahjakortti (arvo 20 €)

JANAKKALAN TEATTERISEURUE JATS
2 vapaalippua kahdelle JaTS:n näytelmiin.

Kotimaiset, Tervakoskella valmistetut Påre
Skincare PHA-kuorinta ja tehokosteuttava
naamio (arvo 63 €)

KOIVUNIEMEN TALLI

Ratsastustunti (arvo 22 €)

RAUDIKKO RUUNA TMI

2 kpl lahjakortteja www.raudikkoruuna.fiverkkokauppaan, (arvo á 30 €)

FRONERI FINLAND OY

KIIPULASÄÄTIÖ

Jäätelö 600 ensimmäiselle passin palauttaneelle (kts. kansi). Arvonnassa pussillinen
jäätelöä 2 kpl (arvo noin 20 €).

Yö Kiipula Guest Housessa kahdelle.
Sis. tervetulojuoman, makeiset, aamiaisen
sekä kodan tai laavun käytön, minigolfin
ja tenniksen sekä frisbeegolfkiekkojen ja
pyörien lainauksen tai suksien ja lumikenkien käytön.

KALPALINNA OY

Kesän 2022 Bike Park -kausikortti
(arvo 389 €).

MIA-MARI / ENERGISET KOLMONEN

LIDL JANAKKALA

Lahjakortti 4 kpl (arvo 50 €)

TERVAKOSKI OY

TURENGIN WANHA ASEMA OY

Lahjakortti hierontaan 60 min (arvo 45 €)

Tervakoski Oy:n historiakirja ja paperituotepaketti 2 kpl

Lahjakortti kahdelle Wanjan Aseman
tapahtumiin.

HIERONTA VIIRUKKA

Lahjakortti hierontaan (arvo 30 €)
CHECK

Kirkkotie 65, 12400 Tervakoski

Kehonkoostumusmittaus klo 9–11
Tervakosken uimahalli. Lisätietoja
Päivi Pirnes (03) 680 1234,
paivi.pirnes@janakkala.fi

Tervalantie 4, 12400 Tervakoski

HAKOLAN MARJATILA

Perjantai–sunnuntai 3.–5.9.

Tervajoentie 4, 12400 Tervakoski

TERVAKOSKEN COCONUT OY

Sarvikuja 1, 14200 Turenki

Naisdesign – Invisual

#janakKalago

CHECK

Torstai 2.9.

Syystarjouspäivät klo 10–17.
CHECK

HYVINVOINTIA, HIEROJA
HELENA VILEN & OSTEOPAATTI
HEIDI RUUSKANEN
Avoimet ovet klo 16.30–18
Hyvinvoinnissa. Luvassa arvontaa,
tuote-esittelyjä ja -maistiaisia
Puhdistamon laadukkaista tuotteista
sekä tarjouksia.

Maunontie 1, 12400 Tervakoski

CHECK

Vähikkäläntie 1, 12400 Tervakoski

Keskuskuja 3, Turenki

Maanantai 30.8.

•
•

TERVAKOSKI OY

Käsipaperitehtaassa kerromme
perinteisestä paperinvalmistuksesta
käsin. Max. 10 hlöä/ryhmä ovelta klo
13.00, 13.45, 14.30 ja 15.15. Maskipakko, ovella käsidesiä. Ennakkoilmoittautuneet ovat etusijalla. Ilmoittaudu (kellonajan kera): tervakoski@
delfortgroup.com

Sunnuntai 29.8.

Bosch 5 kW ilmalämpöpumppu wifi:llä valkoinen, sis. perusasennuksen (arvo 1 950 €)

Pajamyymälä klo 10–17.

Kirkkotie 65, 12400 Tervakoski

Pop up -perhekeskus klo 9.30–11.30
Turenki, kävelykadun leikkipaikka.

Haluaisitko olla osa erikoispaperin
tuotantoketjua, kansainvälisessä kasvavassa yrityksessä? Tule tutustumaan
meihin ja avoimiin työtehtäviimme
Tervakosken käsipaperitehtaalle klo
13–16. Mahdollisuus rupatella avoimista työmahdollisuuksistamme.

Lukiotie 1, 14200 Janakkala

•

CHECK

MIKSUN BRIKSUT

KAROLI OY

Perjantai 3.9.

Keskiviikko 1.9.

Maanantai–perjantai 30.8.–3.9.

#löydäpalvelut
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•
•

Näin voit osallistua:
Järjestä tarjouskampanja 27.8.–5.9.2021.
Me nostamme sen esiin tapahtuman
somekanavassa ja seikkailupasseissa.
Järjestä Avoimet ovet ja kutsu kuntalaiset
kylään tiettynä ajankohtana 27.8.–5.9.2021
välisenä aikana. Me nostamme sen esiin
tapahtuman somekanavassa ja seikkailupasseissa.
Oletko tuore toimija tai tarjolla on jotakin
uutta? Kerro meille tutustumistarjouksesi,
ja me liitämme sen tapahtuman somessa
ja seikkailupasseissa.
Onko toimintaasi helpoin päästä sisään
ohjelmanumeron muodossa? Ehkä maistiainen, tuote-esittely, näyttely, esittelykierros,
oma ohjelma, erikoismyyntipiste, yhteistyö
toisen toimijan kanssa, työpaja, näytös…
Kerro meille mitä ja missä, niin me kerromme siitä kuntalaisille tapahtuman somessa
ja seikkailupasseissa!
Varaa myynti- ja esittelypisteesi päätapahtumaan eli Janakkala Go -messuille la 4.9.
klo 10–16 Tervakosken Delfort Areenalle.
Lahjoita palkinto Janakkala Go -arvontaan!

CHECK

Koulutie 2, 14200 Turenki

Miinantori ja Kiipula Gardens palvelevat joka päivä. Aukioloajat: www.
kiipula.fi/kiipula-gardens/miinantori/

27.8.–5.9.2021

Keskiviikko–torstai 1.–2.9.

JANAKKALAN KUNTA,
LIIKUNTAPALVELUT

Puhallinorkesteri esiintyy klo 12
K-Market Tervapadan edessä.

Arvontasäännöt
1. Järjestäjä
Janakkalan Yrittäjät ry.
2. Osallistumiskelpoisuus
Osallistua voi kaikenikäiset asiakkaat, joita kiinnostaa
Janakkala Go-tapahtumakampanja ja jotka voivat osallistua edellyttämillämme tavoilla arvontaan kohdassa 4 ja 5.
Osallistumalla arvontaan, osallistujat hyväksyvät säännöt
ja palkintojen voittaja vahvistaa täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot. Mikäli
alaikäinen osallistuu kilpailuun, katsotaan hänellä olevan

huoltajan antama lupa siihen.
3. Osallistumisaika
Osallistumisaika on Janakkalan Yrittäjät Facebook-julkaisussa 16.8.–4.9. ja arvontakupongilla 25.8.–4.9.2021
4. Kuinka osallistua kilpailuun
1. Kommentoimalla osallistumisajan sisällä Janakkalan
somekanavissa julkaistavaan postaukseen janakkalalaisen
yhdistyksen, seuran, kunnan tai yrityksen suosikki palvelun tai tuotteen nimi tai 2. täyttämällä arvontakupongin
mukana olevalla pisteellä ja palauttamalla sen K-market
Tervapataan Tervakoskelle, K-supermarket tai Lidl Turen-

kiin arvontalaatikkoon la 4.9. mennessä.
5. Julkisuus ja markkinointi
Tarvitsemme arvontaan osallistujan nimen ja puhelinnumeron, jotta voimme ilmoittaa mahdollisesta voitosta. Järjestäjä ei kerää kilpailun yhteydessä markkinointirekisteriä.
Voittajien etu- ja sukunimi + voitettu palkinto julkaistaan
tapahtumassa juontajan toimesta ja Janakkalan Yrittäjien
somekanavassa.
Arvontasäännöt löytyy kokonaisuudessaan FacebookissaJanakkalaGO-tapahtumasivuilla.
Lisätiedot janakkalago@gmail.com

Kiitos kaikille lahjoittajille ja tapahtumaan osallistuville.

Asematie 6, 14200 Turenki

Visual by Naisdesign – Invisual

CHECK

AVAA OVESI!

PALKINTOJA ON YLI 3 800 EURON ARVOSTA

Tule paikalle vain terveenä. Pese käsiäsi huolellisesti tai käytä käsidesiä. Suosittelemme kasvomaskin käyttöä. Noudata tapahtumajärjestäjän turvallisuusohjeita. Lisätietoja tapahtumista suoraan sitä järjestävältä taholta. Järjestäjillä on kaikki oikeudet muutoksiin.

leikkaa

ARVONTAKUPONKI
nimi ______________________________________

puh. _________________________________

sähköposti _________________________________

Mitä toivoisit vuoden 2022 Janakkala Go -tapahtumaan?
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Ohjelma jatkuu seuraavalla sivulla

Kuinka monta tarjousta hyödynsit?_________________ Kuinka monessa tapahtumassa kävit? _________________
Palauta täytettynä la 4.9. mennessä K-Market Tervapata Tervakoski, K-Supermarket tai Lidl Turenki.
Arvonta su 5.9. klo 14–15 Janakkalan Yrittäjät Facebook-live-lähetyksessä.

Invisual • Torikatu 1 Lh 2, 14200 Turenki • 0400 326 531 • minna@invisual.fi • www.invisual.fi
• @invisualfi • @mainosminna • #visuaalisesti • #näyttäväänäkyvyyttä
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pakkaussuunnittelu

Invisual hoitaa koko paketin

Pakkaussuunnittelu
Saamme tuotteellesi lisämyyntiä pakkauksen
avulla. Tuote käy paremmin kaupaksi, kun se on
pakattu visuaalisesti erottuvaan pakkaukseen.
Tuote erottuu näin paremmin kaupan hyllyltä ja
hyppää helpommin asiakkaan ostoskoriin.
Suunnittelemme tuotteellesi uniikin, tuotetta
suojaavan ja sen arvoa nostavan pakkauksen.
Tekninen rakennepiirros tehdään mittatilaustyönä, jolloin tuotteesi saa päällensä juuri oikean kokoiset vaatteet. Pakkauksen rakenne on
suunniteltu varta vasten sinun tuotteellesi.
Pienennämme hävikkiä kun suunnittelemme sopivan pakkauksen. Tuote on näin helpompi varastoida, tilankäyttö tehostuu ja tuote säilyy paremmin.
Pidennämme tuotteesi elinkaarta ja laatua valitsemalla oikean materiaalin, joka pitää tuotteesi
ja sen pakkauksen siistinä ja kestävänä. (Esim.
rasvaa hylkivä materiaali.)
Saamme ostopäätöksen kuluttajalle helpommaksi, kun suunnittelemme pakkaukseen infor-

matiiviset tekstisisällöt. Tällöin voimme jo pakkauksessa kertoa tuotteen ominaisuuksista,
hyödyistä sekä ohjeista tuotteen käytössä.
Kotimaisuus on arvo. Se että tuotteesi pakkaukset ovat myös suunniteltu ja valmistettu kotimaassa, nostaa tuotteesi arvostusta ja kertoo
yrityksesi arvoista. Invisualin suunnittelemat ja
tuottamat pakkaukset on tehty Suomessa.
Sinä päätät. Voit vaikuttaa lopputulokseen, koska suunnittelemme sinulle kolme erilaista ilmevaihtoehtoa. Näin saat eri näköisiä visuaalisia
ilmeitä, joista on vara valita.
Näet kongraattisesti miltä pakkaus näyttää ennen painatusta. Saat fyysisen mallipakkauksen
ja pääset antamaan Sille lopullisen siunauksen
ennen painatusta. Mallipakkaus mahdollistaa
vielä viimeiset muokkausmahdollisuudet.

Ota rohkeasti yhteyttä,
anna minun yllättää sinut.
Minna ”MainosMinna” Lindberg
visuaalistaja, yrittäjä
0400 326 531
minna@invisual.fi
www.invisual.fi
Torikatu 1 Lh 2, 14200 Turenki

Saat markkinointiisi työkaluja, koska pakkauksesta tehdään 3D-kuva, jota voit hyödyntää
markkinoinnissasi.

Vahva, näyttävä brändi auttaa liiketoimintaasi kasvamaan
36
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PAKKAUSSUUNNITTELU

Tuoteperheen brändi-ilme
Kartonkipakkaukset

Rakennamme tuotteillesi yhtenäisen visuaalisen ilmeen. Luomme uniikin brändi-ilmeen, koska suunnittelemme varta vasten
tuotteillesi mittatilaustyönä sopivan näköiset ja kokoiset vaatteet. Ei käytetä valmiita leiskoja, vaan räätälöidään tuotteellesi oma tyyli, jollaista ei tule markkinoilla
vastaan. Näin syntyy oman tuoteperheen
brändi-ilme.
Säästämme kustannuksiasi, hyllytilaa ja
esim. postituskulujasi, kun teemme oikean kokoisen pakkauksen tuotteellesi. Tällöin pakkaukseen ei jää ylimääräistä tyhjää tilaa, eikä tuote vie ylimääräistä
tilaa varastoidessa.
Näet kongraattisesti miltä pakkaus näyttää ennen painatusta. Saat fyysisen mallipakkauksen ja pääset antamaan sille
lopullisen siunauksen ennen painatusta.
Mallipakkaus mahdollistaa vielä viimeiset
muokkausmahdollisuudet.
Luomme wow-elämyksiä käyttäen erilaisia
pakkausmateriaaleja ja efektejä. Meillä on
laaja materiaalituntemus ja kokemus eri
materiaalien hyödyntämisestä.

visualisointi
VISUAALINEN ILME
– tuotteille suunnitellaan yhtenäinen
visuaalinen ilme, joka yhdistää tuotteet
näyttäväksi tuoteperheeksi
• tuotelogo
• grafiikka
• typografia
• tunnusvärit
– suunnitellaan kolme erilaista
ilmevaihtoehtoa
– brändi-ilmeestä tehdään visuaalinen
ohjeisto

Kuva: Jenni Kaskimeri

Kuva: Jenni Kaskimeri

PAKKAUKSEN ULKOASU + RAKENNE
– tuotteelle suunnitellaan mittatilaustyönä kartonkipakkauksen tekninen
rakennepiirros
– suunnitellaan kolmen tuotepakkauksen
ulkoasu visuaalisen ilmeen mukaisesti
– valmis tekstisisältö asiakkaalta
– tuotteesta tehdään oma tuotelogo, jota
käytetään tuotteen markkinoinnissa
brändi-ilmeen tunnettuuden luomiseksi
– pakkauksista tehdään tuotekuva
markkinointitarkoituksiin
Hinta: 3 200 €

38

Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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PAKKAUSSUUNNITTELU
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Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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PAKKAUSSUUNNITTELU

Tuoteperheen brändi-ilme
Etiketit

Rakennamme tuotteillesi yhtenäisen visuaalisen ilmeen etikettien avulla. Luomme
uniikin brändi-ilmeen suunnittelemalla varta vasten tuotteillesi näyttävät etiketit.
Yhden pysähdyksen taktiikka on aina nopein vaihtoehto. Saat halutessasi painatuksen myös Invisualilta. Sinun ei tarvitse itse etsiä, kysellä tarjouksia, varata sopivaa painotaloa, tietää materiaaleista ja
efekteistä, eikä tarvitse valvoa painolaatua. Meillä on 25 vuoden kokemus painonvartijana ja halutessasi hoidamme painotrafiikin puolestasi.
Sinä päätät. Voit vaikuttaa lopputulokseen,
koska suunnittelemme sinulle kolme erilaista ilmevaihtoehtoa. Näin saat eri näköisiä visuaalisia ilmeitä, joista on vara valita.

42

visualisointi
VISUAALINEN ILME
– tuote-etiketeille suunnitellaan yhtenäinen brändi-ilme
• tuotelogon suunnittelu
• visuaalisen ilmeen suunnittelu
• typografia ja tunnusvärit
– kolme erilaista ilmevaihtoehtoa
– brändi-ilmeestä visuaalinen ohjeisto
ETIKETTIEN ULKOASU
– suunnitellaan kolmen tuotteen etiketit
brändi-ilmeen mukaisesti
– valmis tekstisisältö asiakkaalta
– tuotteesta tehdään oma tuotelogo,
jota käytetään markkinoinnissa brändiilmeen tunnettuuden luomiseksi
– tuotekuvat markkinointitarkoituksiin

Asiakkaan palaute
”Palvelu on laadukasta, nopeaa, joustavaa ja asiakaslähtöistä. Suosittelen. Kiitos Minna hyvästä
yhteistyöstä, joka jatkuu toivottavasti pitkään.” Tarja Lehmuskanta, Suomen Kasviöljyt Oy

Hinta: 2 800 €

Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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PAKKAUSSUUNNITTELU

Asiakkaan palaute
”Minnan visuaalinen silmä saa
lentoon. Asiat hoidetaan järjestelmällisesti ja selkeästi maaliin,
jälkihoitoa unohtamatta. 5/5”
Aija Viitaniemi ChefBug Oy Ltd

44

Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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PAKKAUSSUUNNITTELU

Tuotepakkaus

Tuotepakkaus ja oheistuotteet

Saamme tuotteellesi lisämyyntiä pakkauksen avulla. Tuote käy paremmin kaupaksi
kun se on pakattu visuaalisesti erottuvaan
pakkaukseen.
Teemme ostopäätöksen kuluttajalle helpommaksi, kun suunnittelemme pakkaukseen informatiiviset tekstisisällöt. Tällöin
voimme jo pakkauksessa kertoa tuotteen
ominaisuuksista, hyödyistä sekä ohjeista
tuotteen käytössä.
Suunnittelemme tuotteellesi uniikin, tuotetta suojaavan ja sen arvoa nostavan pakkauksen. Tekninen rakennepiirros tehdään
mittatilaustyönä, jolloin tuotteesi saa päällensä juuri oikean kokoiset vaatteet. Pakkauksen rakenne on suunniteltu varta vasten sinun tuotteellesi.
Näet kongraattisesti miltä pakkaus näyttää ennen painatusta. Saat fyysisen mallipakkauksen ja pääset antamaan sille
lopullisen siunauksen ennen painatusta.
Mallipakkaus mahdollistaa vielä viimeiset
muokkausmahdollisuudet.

48

visualisointi
VISUAALINEN ILME
– tuotteelle suunnitellaan visuaalinen
ilme
• tuotelogo
• grafiikka
• typografia
• tunnusvärit
– kolme erilaista ilmevaihtoehtoa
PAKKAUKSEN ULKOASU + RAKENNE
– tuotteelle suunnitellaan mittatilaustyönä kartonkipakkauksen tekninen
rakennepiirros
– suunnitellaan tuotepakkauksen ulkoasu visuaalisen ilmeen mukaisesti
– valmis tekstisisältö asiakkaalta
– tuotteesta tehdään oma tuotelogo,
jota käytetään tuotteen markkinoinnissa brändi-ilmeen tunnettuuden
luomiseksi
– pakkauksista tehdään tuotekuva
markkinointitarkoituksiin

Tuotteen visuaalista ilmettä
sovellettu esitetelineeseen

Hinta: 2 200 €

Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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PAKKAUSSUUNNITTELU

Pakkauksen grafiikka
Yrityksen graafisen ohjeiston mukaisesti
Onko sinulla yksittäinen tuote, joka kaipaa
pakkausta? Ulkoasu toteutetaan yrityksen
graafisen ohjeiston mukaisesti. Kaipaat visuaalista apua ulkoasun suunnitteluun sekä ideaa pakkauksen rakenteeseen.
Säästämme rahaa ja resurssejasi suunnittelemalla tuotteesi pakkaus kerralla kuntoon. Invisualin rakennesuunnittelijat ovat
erikoistuneet kartonkipakkausten rakennesuunnitteluun ja ovat alansa huippuosaajia.

visualisointi
PIENI KARTONKIPAKKAUS
PAKKAUKSEN ULKOASU + RAKENNE
– tuotteelle suunnitellaan mittatilaustyönä kartonkipakkauksen tekninen
rakennepiirros
– suunnitellaan tuotepakkauksen
grafiikka graafisen ohjeistuksen
mukaisesti
– kolme erilaista ilmevaihtoehtoa
– tuotekuva markkinointitarkoituksiin
Hinta: 1 220 €

Näet kongraattisesti miltä pakkaus näyttää ennen painatusta. Saat fyysisen mallipakkauksen ja pääset antamaan sille
lopullisen siunauksen ennen painatusta.
Mallipakkaus mahdollistaa vielä viimeiset
muokkausmahdollisuudet.
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Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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PAKKAUSSUUNNITTELU

Pakkaus omalla ilmeellä
Oman visuaalisen ilmeen mukaisesti

Onko sinulla yksittäinen tuote, joka kaipaa pakkausta? Tuotteella on graafinen ilme valmiina ja sinulla on selvä visio miltä
pakkauksen ilme tulisi näyttämään. Kaipaat graafista apua suunnitelman toteuttamiseen sekä ideaa pakkauksen rakenteeseen.
Säästämme kustannuksiasi, hyllytilaa ja
esim. postituskulujasi, kun teemme oikean
kokoisen pakkauksen tuotteellesi. Tällöin
pakkaukseen ei jää ylimääräistä tyhjää tilaa, eikä tuote vie ylimääräistä tilaa varastoidessa.

visualisointi
PIENI KARTONKIPAKKAUS
PAKKAUKSEN ULKOASU + RAKENNE
– tuotteelle suunnitellaan mittatilaustyönä kartonkipakkauksen tekninen
rakennepiirros
– pakkauksen ulkoasu suunnitellaan
asiakkaan mallin/idean mukaisesti
graafista ohjeistusta noudattaen
– tuotekuva markkinointitarkoituksiin
Hinta: 790 €

Näet kongraattisesti miltä pakkaus näyttää ennen painatusta. Saat fyysisen mallipakkauksen ja pääset antamaan sille
lopullisen siunauksen ennen painatusta.
Mallipakkaus mahdollistaa vielä viimeiset
muokkausmahdollisuudet.
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Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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painopalvelut

Invisual painonvartijana

Painopalvelut
Saat enemmän aikaa omaan ydinbisnekseesi kun
Invisual hoitaa projektinhallinnan. Tällöin säästät
omaa aikaa ja resurssejasi.
Luomme wow-elämyksiä käyttäen painatuksessa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja efektejä.
Meillä on laaja materiaalituntemus ja kokemus
eri materiaalien hyödyntämisestä.
HALUATKO OMAN PAINONVARTIJAN?
Yhden pysähdyksen taktiikka on aina nopein vaihtoehto. Saat painatuksen myös Invisualilta. Sinun
ei tarvitse itse etsiä, kysellä tarjouksia, varata sopivaa painotaloa, tietää materiaaleista ja efekteistä,
eikä tarvitse valvoa painolaatua. Meillä on 25 vuoden kokemus painonvartijana ja hoidamme painotrafiikin puolestasi.
Kotimaisuus on arvo. Se että painotuotteesi ovat
myös suunniteltu ja valmistettu kotimaassa, nostaa arvostusta ja kertoo yrityksesi arvoista. Invisualin suunnittelemat ja tuottamat painotuotteet on
tehty Suomessa.

PAPERIMIEHEN TYTÄR
Sinun ei tarvitse olla painopaperien asiantuntija,
koska olen paperimiehen tytär ja olen kasvanut
piipun varjossa Kaipolassa. Isäni tuolloin totesi, että paperi ei tule Minnalta loppumaan kesken. Paperit ja kynät ovat olleet jatkuvassa käytössä lapsesta asti ja näin isompana intohimo
on vain kasvanut kartonkia ja erikoismateriaaleja
kohtaan.
Sinun ei myöskään tarvitse tietää painokoneista ja painatustavoista, koska olen toiminut painonvartijana lähes koko aikuisikäni. Samoin kiinnostus painotekniikoita ja jälkikäsittelymahdollisuuksia kohtaan tuo lisää asiantuntijuutta ja
mahdollistaa koko projektihallinnan suunnittelusta toteutukseen.

Ota rohkeasti yhteyttä,
anna minun yllättää sinut.
Minna ”MainosMinna” Lindberg
visuaalistaja, yrittäjä
0400 326 531
minna@invisual.fi
www.invisual.fi
Torikatu 1 Lh 2, 14200 Turenki

Vahva, näyttävä brändi auttaa liiketoimintaasi kasvamaan
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Invisual painonvartijana

Käyntikortit
Näin digiaikanakaan käyntikortteja ei pidä unohtaa. Käyntikortti on toimiva myynnin ja markkinoinnin väline. Ehkä jopa tärkeämpi erottautumisväline nykypäivänä. Ihminen kokee asioita visuaalisesti sekä fyysisesti. Ei ole yhdentekevää,
miltä käyntikortti näyttää tai tuntuu. Massasta
erottuva kortti jää mieleen, eikä sitä helposti heitetä paperinkeräykseen.
Luomme wow-elämyksiä käyttäen erilaisia painomateriaaleja ja efektejä. Meillä on laaja materiaalituntemus ja kokemus eri materiaalien hyödyntämisestä.

Invisualin käyntikortit jaetaan toteutustavan mukaan neljään luokkaan:
Tavis, Style, premium ja luxus!
Tavis-käyntikortti on peruskortti. Kun tavis ei riitä, valitse pikkasen parempi, yhden lisävarusteen
style.
Premium-käyntikortissa on kaksi lisävarustetta.
Kun mikään ei riitä, Luxus!-kortti on jo leuatloksauttava, kaikilla herkuilla.

Yhden pysähdyksen taktiikka on aina nopein
vaihtoehto. Saat painatuksen myös Invisualilta.
Sinun ei tarvitse itse etsiä, kysellä tarjouksia, varata sopivaa painotaloa, tietää materiaaleista ja
efekteistä, eikä tarvitse valvoa painolaatua. Meillä on 25 vuoden kokemus painonvartijana ja hoidamme painotrafiikin puolestasi.

Vahva, näyttävä brändi auttaa liiketoimintaasi kasvamaan
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KÄYNTIKORTIT

Invisualin käyntikortit
Kuka nyt enää paperista käyntikorttia käyttää?

Käyntikortti on kätevä väline antaa yhteystiedot. Hyvänä tapana onkin vaihtaa käyntikortti tapaamasi henkilön kanssa, varsinkin tilanteissa, jotka liittyvät jollain tapaa
työelämään. Vai luotatko siihen, että sinut
muistetaan, jos et jätä tapaamisesta mitään käteen?
Älä piiloudu, pane itsesi likoon. Lisää käyntikorttiisi hyvä kuva itsestäsi, niin sinut
muistetaan paremmin. Vai muistatko sinä
ihmiset helposti pelkän nimen perusteella?
Käyntikortti on nykyaikana toimiva myynnin ja markkinoinnin väline. Ehkä jopa tärkeämpi erottautumisväline näin digiaikaan.
Ihminen kokee asioita visuaalisesti sekä
fyysisesti.
Ei ole yhdentekevää, miltä käyntikortti näyttää tai tuntuu. Massasta erottuva kortti jää
mieleen, eikä sitä helposti heitetä paperinkeräykseen.
Sanotaan, että yrittäjä on yrityksensä käyntikortti. Mutta minkälainen on yrittäjän
käyntikortti? Onko yrityksesi ihan huippu ja
hehkuttamisen arvoinen? Jos on, niin näkyykö se tässä tärkeässä painotuotteessa?
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Panosta laatuun. Laadukas kartonki, spesiaalipainatus, erikoisefekti, erilainen muoto, sormituntuma, tai jopa tuoksu… Erikoiskäyntikortit ovat toki arvokkaampia kuin
peruskäyntikortit, mutta tarkoitus onkin
erottua ja jäädä mieleen. Voit tehdä esimerkiksi niin, että teetät kahdenlaisia kortteja,
peruskortteja massajakoon ja erikoiskortteja henkilökohtaisiin tapaamisiin.
Onko käyntikortin kääntöpuoli tyhjä? Siinähän on lähes ilmaista mainospintaa. Miksi
tämä tärkeä painotuote ei edes yritä myydä
mitään? Jokaisella yrittäjällä, johtajalla ja
myyjällä on käyntikortit joka tapauksessa,
ja niitä jaetaan potentiaalisille asiakkaille
satoja vuosittain. Mahtuisiko käyntikorttiin
esimerkiksi miniesite? Käyntikortti on kätevä tapa antaa yhteystiedot, mutta sen pitäisi myös markkinoida yrityksen palveluja.
Suunnitellaan käyntikorttisi niin, että se
erottuu massasta ja kertoo jotain yrityksestäsi. Valjasta käyntikorttisi markkinoimaan
tuotteitasi ja palveluitasi.

Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Invisualin käyntikortit jaetaan toteutustavan mukaan neljään luokkaan:
Tavis, Style, premium ja luxus!
Tavis-käyntikortti on peruskortti. Kun
tavis ei riitä, valitse pikkasen parempi,
yhden lisävarusteen style. Premiumkäyntikortissa on kaksi lisävarustetta.
Kun mikään ei riitä, Luxus!-kortti on jo
leuatloksauttava, kaikilla herkuilla.
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KÄYNTIKORTIT

Tavis-käyntikortit

Perushuttua

NÄITÄ TARVITSET AINA
Käyntikortti on kätevä väline antaa yhteystiedot. Hyvänä tapana onkin vaihtaa käyntikortti tapaamasi henkilön kanssa. Lisää
käyntikorttiisi hyvä kuva itsestäsi, niin sinut myös muistetaan paremmin.
visualisointi
IKIOMA KÄYNTIKORTTI
Ulkoasu suunnitellaan yrityksen
visuaalisen ilmeen mukaisesti.
Hinta: 250 €
PAINOAINEISTON MUOKKAUS
Yhteystietojen vaihto/päivitys,
sisältää vedoskierroksen.
Hinta: 15 €
KÄYNTIKORTTIPAKETTI 500
Suunnittelu + painatus
500 kpl Tavis-kortteja peruskartongilla.
Hinta: 390 € (erikoiskartongilla +50 €)
KÄYNTIKORTTIPAKETTI 300
Suunnittelu + painatus
300 kpl Tavis-kortteja peruskartongilla.
Hinta: 290 € (erikoiskartongilla +30 €)
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digipainatus
TAVIS
peruskartongille
kpl
1-puol
100
59 €
200
88 €
300
115 €
400
132 €
500
154 €
700
193 €
1000
253 €

2-puol
65 €
97 €
127 €
145 €
169 €
212 €
279 €

erikoiskartongille
100
71 €
200
109 €
300
145 €
400
180 €
500
206 €
700
269 €
1000
363 €

77 €
119 €
159 €
198 €
226 €
296 €
399 €

Tavis-käyntikortti on peruskortti. Kun
tavis ei riitä, valitse pikkasen parempi,
yhden lisävarusteen style. Premiumkäyntikortissa on kaksi lisävarustetta.
Kun mikään ei riitä, Luxus!-kortti on jo
leuatloksauttava, kaikilla herkuilla.

Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Asiakkaan palaute
”Viiden tähden ammattilainen! <3 Minna
tekee työn asiakkaan toiveen mukaisesti suurella sydämellä. Yrittäjän ystävällisyys ja visuaalinen taito on huipussaan.”
Jenna Leino, Parolantien Kukka ja Hautaus
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KÄYNTIKORTIT

Style-käyntikortit

Pikkasen parempaa

HALUATKO PIKKASEN PAREMPAA?
Onko käyntikorttisi halpa lärpäke eikä lisää
uskottavuuttasi? Päivitä style-korttiin.
Style-kortin saat yhdellä lisävarusteella:
valkoinen painoväri, laminointi, muotoonleikkaus tai foliointi.
visualisointi
IKIOMA KÄYNTIKORTTI
Ulkoasu suunnitellaan yrityksen
visuaalisen ilmeen mukaisesti.
Hinta: 250 €
PAINOAINEISTON MUOKKAUS
Yhteystietojen vaihto/päivitys,
sisältää vedoskierroksen.
Hinta: 15 €

Tavis-käyntikortti on peruskortti. Kun
tavis ei riitä, valitse pikkasen parempi,
yhden lisävarusteen style. Premiumkäyntikortissa on kaksi lisävarustetta.
Kun mikään ei riitä, Luxus!-kortti on jo
leuatloksauttava, kaikilla herkuilla.
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Miksi aina painaa valkoiselle,
kun nyt voi painaa valkoisella!

digipainatus
VALKOVÄRI UUTUUS
Miksi aina korostetaan mustaa valkoiselle, kun nyt voi painaa valkoista mustalle.
Peittävä valkoinen painoväri värilliselle
kartongille, jo on tyylikäs!
kpl
1-puol
2-puol
100
77 €
85 €
200
119 €
131 €
300
159 €
175 €
400
198 €
218 €
500
226 €
249 €
700
296 €
326 €
1000
399 €
439 €
LAMI
Laminointi suojaa korttia kulutukselta,
kosteudelta ja lialta sekä antaa pinnalle
viimeistellyn tuntuman (kiiltävä, matta
tai Soft Touch).
100
98 €
300
185 €
500
248 €

Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

MUOTO
Kortti stanssataan eli muotoonleikataan
haluttuun muotoon.
100
94 €
200
144 €
300
193 €
400
239 €
500
274 €
700
359 €
1000
483 €
FOLIO
Värillisellä foliolla painetaan huomiotaherättäviä efektejä. Väreinä kulta, hopea,
kupari, pinkki, punainen
ja sateenkaari (hologrammi).
100
160 €
188 €
300
235 €
292 €
500
314 €
390 €
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KÄYNTIKORTIT

premium-käyntikortit

Kun tavis ei riitä

Oletko tottunut parempaan varustetasoon? Päivitä premium-korttiin.
premium-kortti on kahdella lisävarusteella. Valittavissa: folio ja laminointi, valkopainatus ja muotoonleikkaus, laminointi ja
muoto tai tuplakartonki.
visualisointi
IKIOMA KÄYNTIKORTTI
Ulkoasu suunnitellaan yrityksen
visuaalisen ilmeen mukaisesti.
Hinta: 250 €
PAINOAINEISTON MUOKKAUS
Yhteystietojen vaihto/päivitys,
sisältää vedoskierroksen.
Hinta: 15 €

digipainatus
LAMI + FOLIO
Värillisellä foliolla painetaan huomiotaherättäviä efektejä. Foliopainatuksen lisäksi
kortti laminoidaan. Laminointi suojaa
korttia kulutukselta, kosteudelta ja lialta
sekä antaa pinnalle viimeistellyn tuntuman.
kpl
hinta
100
198 €
300
329 €
500
439 €
LAMI + MUOTO
Laminoinnin lisäksi kortti stanssataan eli
muotoonleikataan haluttuun muotoon.
100
165 €
300
231 €
500
280 €

VALKOVÄRI + MUOTO
Miksi aina korostetaan mustaa valkoiselle, kun nyt voi painaa valkoista mustalle.
Peittävä valkoinen painoväri värilliselle
kartongille. Lisäksi kortti stanssataan eli
muotoonleikataan haluttuun muotoon.
On tyylikäs!
100
150 €
300
210 €
500
255 €
TUPLAX
Erikoispaksussa käyntikortissa yhdistetty
kaksi erilaista kartonkia. Saadaan kortin
kääntöpuolelle eri värinen pohja.
100
168 €
300
308 €
500
404 €

Tavis-käyntikortti on peruskortti. Kun
tavis ei riitä, valitse pikkasen parempi,
yhden lisävarusteen style. Premiumkäyntikortissa on kaksi lisävarustetta.
Kun mikään ei riitä, Luxus!-kortti on jo
leuatloksauttava, kaikilla herkuilla.
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Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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KÄYNTIKORTIT

luxus! -käyntikortit

Kun mikään ei riitä!

Käyntikortti on henkilökohtaisin markkinointiväline – siksi ei ole yhdentekevää,
miltä se näyttää ja tuntuu. Massasta erottuva kortti jää mieleen, eikä sitä helposti
heitetä paperinkeräykseen. Jätä huomiotaherättävä muistijälki Luxus! -käyntikortilla.
Näillä korteilla
erotut takuuvarmasti
käyntikorttimassasta.
visualisointi
IKIOMA KÄYNTIKORTTI
Ulkoasu suunnitellaan yrityksen
visuaalisen ilmeen mukaisesti.
Hinta: 250 €
PAINOAINEISTON MUOKKAUS
Yhteystietojen vaihto/päivitys
sisältää vedoskierroksen.
Hinta: 15 €
Tavis-käyntikortti on peruskortti. Kun
tavis ei riitä, valitse pikkasen parempi,
yhden lisävarusteen style. Premiumkäyntikortissa on kaksi lisävarustetta.
Kun mikään ei riitä, Luxus!-kortti on jo
leuatloksauttava, kaikilla herkuilla.
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digipainatus
LAMINOITU TUPLAX
Kahden kartongin erikoispaksu käyntikortti laminoidaan suojaa antavalla,
mattamaisella Soft touch -laminoinnilla.
kpl
hinta
100
178 €
300
463 €
500
612 €
FOLIOITU TUPLAX
Värillisellä foliolla painetaan huomiotaherättäviä efektejä. Erikoispaksussa käyntikortissa yhdistyy kaksi erilaista kartonkia. Lisäksi Soft touch -lami antaa kortille
laadukkaan suojan.
Folio
1/0
1/1
100
199 €
219 €
300
489 €
539 €
500
785 €
849 €
SUPERUPEE
Superupee-kortissa kahden valkoisen
paperin väliin pohjustetaan värillinen
kartonki, kortit päällystetään laminoinnilla
sekä koristellaan foliolla. SUPER!
100
218 €
300
417 €
500
548 €

Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Mieluummin överit kuin vajarit!
ÖVERI
Nyt meni överiksi! On folioo, on laminointia ja lisäksi leikataan haluttuun muotoon.
WOW!
100
218 €
300
417 €
500
548 €
JÄÄTÄVÄN PAKSU
käyntikortti on 1,5 mm paksu, eikä taivu
mihinkään. Soft touch -laminointi antaa
suojan ja viimeistellyn fiiliksen.
300
420 €
500
607 €
Jäätävän paksun käyntikortin reunat saavat ilmeeseen sopivan värin.
300
437 €
500
629 €

Överi (lami, folio, stanssaus)
Asiakkaan palaute
”Innovatiivinen ja luova ratkaisuehdotus
yllätti ehdottoman positiivisesti! Kiitettävä
yhteydenpito asioiden edetessä ja lopputuloksesta saamme kaikki osapuolet
ansaitusti olla ylpeitä!”
Eeli Osuuskunta

KULTSI
Superpaksu käyntikortti päällystetään
pehmeällä Soft Touch -laminoinnilla
ja folioidaan kultafoliolla sekä reunat
värjätään kimaltavan kullan väriseksi.
100
266 €
300
525 €
500
729 €
Suorakulmainen käyntikortti
is so last season!
ÖKYUPEE
Ökyupeessa kortissa kahden valkoisen
paperin väliin pohjustetaan värillinen
kartonki, kortit laminoidaan sekä
muotoonleikataan eli stanssataan.
100
315 €
300
619 €
500
831 €

Ökyupee
Asiakkaan palaute
”Se oli nopiata! Erinomainen esimerkki siitä, että asioita ei kannata tehdä itse vaan
teettää sellaisella joka osaa.”
Erno Räsänen, Xetpoint Oy
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LAHJAKORTIT

Lahjakortit

Brändää lahjakortti yrityksesi näköiseksi.

Lahjakortti on suosittu myyntiartikkeli. Ostajaa ja lahjakortin saajaa varmasti ilahduttaa se, että kortin ulkoasuun on panostettu brändäämällä se visuaalisesti yrityksesi näköiseksi. Eikä varmasti toista samanlaista lahjakorttia tule vastaan.
visualisointi
IKIOMA LAHJAKORTTI
Ulkoasu suunnitellaan yrityksen
visuaalisen ilmeen mukaisesti.
Hinta: 250 €
LAHJAKORTTIPAKETTI
Suunnittelu + painatus
100 kpl taitettuja tai 300 kpl yksiosaisia
lahjakortteja peruskartongilla.
Hinta: 370 €
(erikoiskartongilla +30 €)
KIRJEKUORI C6
valkoinen
Hinta: 21 € / 100 kpl
Brändää myös
kirjekuoret.
Kysy lisää!
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digipainatus
LAHJAKORTTI A6 TAITETTU
peruskartongilla
kpl
hinta
€/kpl
100
130 €
1,30
200
207 €
1,04
300
295 €
0,98
erikoiskartongilla
100
162 €
1,30
200
257 €
1,04
300
367 €
0,98

Asiakkaan palaute
”Kiitos taas Minna! Kaikki toimii
juuri kuten on sovittu, siihen hintaan kuin on sovittu ja lopputulos
ylittää aina odotukset.”
Niina Saarinen,
Hius- ja kauneuspiste Seiren

LAHJAKORTTI A6 2-PUOLEINEN
100
67 €
0,67
200
106 €
0,53
300
139 €
0,46
erikoiskartongilla
100
84 €
0,84
200
132 €
0,66
300
173 €
0,58
LAHJAKORTTI A6 1-PUOLEINEN
100
59 €
0,59
200
94 €
0,47
300
127 €
0,42
erikoiskartongilla
100
73 €
0,73
200
119 €
0,60
300
158 €
0,53

Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Asiakkaan palaute
”Kiitos Minna hyvästä palvelusta.
Nopeaa ja oikein miellyttävää ajatustenvaihtoa olen kanssasi saanut
jakaa. On ollut ilo suositella ja pian
palataan taas <3.”
Mari R. Kauneushoitola MaRi
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LAHJAKORTIT

luxus! -lahjakortit
Brändää lahjakortti yrityksesi näköiseksi.

Lahjakortti on suosittu myyntiartikkeli. Ostajaa ja lahjakortin saajaa varmasti ilahduttaa se, että kortin ulkoasuun on panostettu brändäämällä se visuaalisesti yrityksesi näköiseksi. Eikä varmasti toista samanlaista lahjakorttia tule vastaan.

digipainatus

visualisointi

PYÖREÄ, 1 TAITTO, FOLIO
100
379 €
3,79
300
798 €
2,66

IKIOMA LAHJAKORTTI
Ulkoasu suunnitellaan yrityksen
visuaalisen ilmeen mukaisesti.
Hinta: 250 €
Näillä korteilla
ilahdutat asiakastasi
sekä lahjan saajaa.

NELIÖ, 2 TAITTOA, MUOTO, FOLIO
kpl
hinta
€/kpl
100
398 €
3,98
300
847 €
2,82

NELIÖ, 2 TAITTOA, MUOTO
100
258 €
2,58
300
498 €
1,66

neliö, 2 taittoa, muotoonleikkaus, folio/helmiäisväri

Asiakkaan palaute
Minna on taidoillaan jo
pelastanut paristi. Nopea ja
ystävällinen palvelu. Kaunis
kädenjälki ja hyviä ideoita,
lahjakortit toi jopa työpaikalle
asti kun ei olisi postin mukana ehtinyt enää ennen joulumyyntiä. Iso peukku!
Miia Sukki,
Kauneushuone Saaga
pyöreä, taitto, folio/helmiäisväri

SUORAKAIDE, 2 TAITTOA, MUOTO
100
208 €
2,08
300
398 €
1,33
NELIÖ, 2 TAITTOA, TARRA
100
229 €
2,29
300
449 €
1,50

LAHJAKORT TI

SUORAKAIDE, 2 TAITTOA, TARRA
100
185 €
1,85
300
362 €
1,21
130x130

neliö, 2 taittoa, tarrakiinnitys
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Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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ITSEJÄLJENTÄVÄT LOMAKKEET

.. sinun ehdoillasi.
.. .. .... .. yvyytta Nayttavaa nak
Käteiskuitti
Asiakas

Lähetysluettelo

Numero
Päivämäärä

Tuotenimi

Määrä

Veroton arvo yhteensä

Itsejäljentävät lomakkeet
Laskulomake, käteiskuitti, lähetyslista, sopimuspohja

Veroton yhteishinta

Yhteensä

Arvonlisävero (23%) yhteensä

Myyjän allekirjoitus
Nimi
Naisdesign
Minna Nousiainen

Veroton yksikköhinta

Asiakkaan allekirjoitus
Postisoite
Linnunrata 11
37630 Valkeakoski

Puhelin
0400 326 531

Y-tunnus
2247749-1

ALV
ALV rek.

email
minna@naisdesign.fi

Internet
www.naisdesign.fi

Asiakkaan palaute
”Nopea, tehokas ja ammattitaitoinen
– ja sen lisäksi iloinen, pirteä ja joustava.
Minnan kanssa asioidessa saa asiat hoidettua
näppärästi, ja kaupan päälle hyvän mielen! ”

.. sinun ehdoillasi.
.. .. .... .. yvyytta Nayttavaa nak
Käteiskuitti
Asiakas

Lähetysluettelo

Numero
Päivämäärä

Tuotenimi

visualisointi

digipainatus

IKIOMA LOMAKE
Ulkoasu suunnitellaan yrityksen
visuaalisen ilmeen mukaisesti.
Hinta: 250 €

ITSEJÄLJENTÄVÄT LOMAKKEET
– paperi: jäljentävyys 2-osainen
(3-osainen, hinta x 1,2)
– liimasidonta (settiliimaus)

ITSETÄYTETTÄVÄ LOMAKE
Lomakkeesta tehdään itsetäytettävä
pdf-tiedosto, jossa vaihtuvat tiedot ovat
kirjoitettavissa tietokoneella/puhelimella
Hinta: 50 €
Korvaa perinteiset
kuitit yritysilmeesi
mukaisesti brändätyillä
lomakkeilla.

A5 LOMAKE
50 settiä		
100 settiä		
200 settiä		
500 settiä		

		

		

A6 LOMAKE
50 settiä		
100 settiä 		
200 settiä 		
500 settiä 		
1000 settiä 		
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KUITTIVIHKO A6
– 50 settiä/vihko
8 vihkoa		
12 vihkoa		
16 vihkoa		

Veroton yksikköhinta

Veroton yhteishinta

Pianonvirittäjä Kirsi Lassi
Veroton arvo yhteensä

Nimi
Naisdesign
Minna Nousiainen

Yhteensä

Arvonlisävero (23%) yhteensä

Pvm

Asiakas
Asiakkaan allekirjoitus

Myyjän allekirjoitus
Postisoite
Linnunrata 11
37630 Valkeakoski

tuote
Palvelu /0400
326 531
Puhelin

Y-tunnus
2247749-1

Verollinen hinta

ALV
ALV rek.

		

A4 LOMAKE
50 settiä (100 ark.)
100 settiä		
200 settiä		
500 settiä		

Ikioma kuittivihko

Määrä

email
minna@naisdesign.fi

Internet
www.naisdesign.fi

ALV (23 %) yht.

Veroton arvo yht.

Asiakkaan palaute

Yhteensä

”Hyvää, luotettavaa ja nopeaa palvelua!”

Myyjän allekirjoitus

83 €
122 €
197 €
437 €
67 €
93 €
133 €
277 €
49 €
64 €
89 €
180 €
298 €

Hiusmuotoilija

• Y-tunnus: 1714390-5
• puh. 0400 721 809 • www.jamsanhius.com
Anne Kallberg • Keskuskatu 10–12, JÄMSÄ

Tervakosken Kukkakauppa Oy

SOPIMUS TURVAPUHELINPALVELUSTA / PALVELUSUUNNITELMA
MYYJÄ
AGAPE PALVELUT OY ______________________________________
PL 13 ___________________________________________________
48401 KOTKA ____________________________________________

Tervakosken kukkakauppa Oy

Päiväys:
Laskun numero:

Y-tunnus 2474190-3
Puh. 044 777 0877
sähköposti: agapepalvelut@gmail.com

ASIAKAS
Nimi____________________________________________________

Puh.__________________________________

__________________________________________________

Puh.__________________________________

LASKUTUSOSOITE

Asiakkaan kotiosoite



Nimi ____________________________________________________________________________________________

Tilinumero:

FI77 5078 0820 1648 42

BIC:

OKOYFIHH

Viite:

Hetu _________________________________

Osoite __________________________________________________

LASKU

Eräpäivä:
Viivästyskorko:

Pvm

Tuote

Määrä

8%

Yks.hinta

Alv-%

Yhteensä

Osoite ___________________________________________________________________________________________
OMAISET / YHTEYSHENKILÖT
Nimi ___________________________________________________

Puh.__________________________________

Nimi ___________________________________________________

Puh.__________________________________

TÄYSTURVA________€ / kk Palvelun kesto väh. 1 kk.

LAITEPAKETTI ________€ / kk Palvelun kesto väh. 1 kk.

Auttajataho: Agape Palvelut Oy________€ / hälytyskäynti

Auttajataho:____________________________________

Asennusmaksu:________€

Asennusmaksu:________€

Lisäranneke: ________€ / kk__________________________ Lisäranneke: ________€ / kk_______________________
Käyttäjän nimi

Käyttäjän nimi

Verottomat sosiaalihuoltopalvelut AVL 37–38 §

Palvelun tarkoituksena on lisätä asumisen turvallisuutta, kun asiakkaan toimintakyky on
alentunut iän tai sairauden vuoksi.
Tarpeen peruste

Ikääntyminen



Sairaus



Vamma



Terveydentila _____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Apuvälineet _____________________________________________

Pituus _________________ Paino_________

Lisätietoja ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
AVAINTIEDOT _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ Avaimia luovutettu _______kpl.

180 €
242 €
297 €

Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Veroton summa:

Sopimusehdot kääntöpuolella.

Päiväys _________________________________________________

Agape Palvelut Oy

Asiakas

Tervakosken kukkakauppa Oy • Kirkkotie 9, 12400 Tervakoski
Janakkala • Y-tunnus: 2687746-8 • ALV-tunnus: FI26877468
(019) 766 276 • tervakoskenkukkakauppa@gmail.com
tervakoskenkukkakauppa.ekukka.ﬁ • facebook.com/tervakoskenkukkakauppa

Alv osuus:
Summa yhteensä:

Invisual • Torikatu 1 Lh 2, 14200 Turenki • 0400 326 531 • minna@invisual.fi • www.invisual.fi
• @invisualfi • @mainosminna • #visuaalisesti • #näyttäväänäkyvyyttä

€

75

SUNPIHA OY • 050 438 7660
Nummistentie 112, 04660 NUMMINEN
www.sunpiha.fi • www.facebook.com/vihertyotsunpiha

KIRJEKUORET
Suuria pieniä pihaihmeitä

w w w.na isdes

i

ign.f i

sk

o
ak
lke
Va 14
00 9 5
61

6
37 0
6,
ie 040
at
ut uh.
P
Po

..
.. vyytta
.. .. ....a naky
Nayttava

Kirjekuoret

..
.. .. .... .. yvyytta
Nayttavaa nak

Brändää kirjekuoret yritysilmeesi mukaiseksi

visualisointi

digipainatus

IKIOMA KIRJEKUORI
Ulkoasu suunnitellaan yrityksen
visuaalisen ilmeen mukaisesti.
Hinta: 250 €

C4 KIRJEKUORI
kpl
1-puol
100
99 €
200
165 €
300
218 €
500
328 €

Naisyrittäjän
ostoimisto
liikkuva main

NAISDESIGN n

2-puol
109 €
182 €
239 €
359 €

w w w.n

ais des

ign .fi

iaine
Minna Nous
o, yrittäjä
mainosgraafikk
0400 326 531
ign.fi
minna@naisdes
.fi
www.naisdesign
inostoimisto
om/liikkuvama
i
www.facebook.c
0 Valkeakosk
nrata 11, 3763
Linnu
e:
Postiosoit

C5 KIRJEKUORI

www.auditus.fi
d i t us

us

oy

u

s

tili

ta

n
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Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

d i t us
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A

rka

s

t

ta

t

95 €
138 €
186 €
299 €

A

C6 KIRJEKUORI
100
86 €
200
126 €
300
169 €
500
273 €

n

99 €
153 €
199 €
323 €

tili

ikkunalla tai ilman
100
92 €
200
139 €
300
182 €
500
294 €

rka
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KIRJELOMAKKEET
Pack in business

R

Kirjepaperit

Ei kulu omat värikasetit, kun on valmiiksi painetut lomakkeet

visualisointi

digipainatus

IKIOMA KIRJELOMAKE
Ulkoasu suunnitellaan yrityksen
visuaalisen ilmeen mukaisesti.
Hinta: 250 €

KIRJELOMAKE A4 | DIGIPAINATUS
peruspaperilla
kpl
1-puol
2-puol
100
66 €
81 €
200
108 €
138 €
300
138 €
183 €
400
168 €
228 €
500
210 €
285 €

Nimi
Minpack
Minna Nousiainen

www.pirkanmaantilintarkastus.fi

Valtakatu 9–11, 4. krs

Hämeenkatu 21–23, 2. krs

+358 400 252 667

37600 Valkeakoski

05800 Hyvinkää

www.tilipenninki.fi

nimi
Fadeno Oy

Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Puhelin
0400 326 531

Y-tunnus
2247749-1

ALV
ALV rek.

Email
minna.nousiainen@minpack.fi

Internet
www.minpack.fi

Y-tunnus 2231505-4

osoite
Maarainpolku 12
37800 Akaa

puhelin
050 520 3692
Kati Väljä

sähköposti
kati@fadeno.fi

nettisivut
www.fadeno.fi

FYSIO-HATAKKA KY
Petri Hatakka
OMT-fysioterapeutti
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Postisoite
Linnunrata 11
37630 Valkeakoski

Y-tunnus
2595358-8

Postisoite
Einonkatu 3
55100 Imatra

ALV
ALV rek.

Puhelin
044 588 4081

Y-tunnus
2402663-5

ALV
0%

Email
petri@fysiohatakka.fi
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Internet
www.fysiohatakka.fi
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SAATELAPUT
Pack in business

Pack in bu
R

Saatelaput

Käsinkirjoitettu saatelappu ilahduttaa aina

VUM – suuria pieniä pihaihmeitä

VUM – suuria pieniä pihaihmeitä

Minpack

• www.minpack.fi

SAATELAPPU A6
peruspaperilla
100
41 €
200
58 €
300
63 €
400
68 €
500
85 €

47 €
70 €
81 €
92 €
115 €

n@minpack.fi

• 0400 326 531 • minna.nousiaine
n@minpack.fi

2-puol
60 €
96 €
120 €
144 €
180 €

• www.minpack.fi

• 0400 326 531 • minna.nousiaine

SAATELAPPU A5
peruspaperilla
kpl
1-puol
100
50 €
200
76 €
300
90 €
400
104 €
500
130 €

Minpack

IKIOMA SAATELAPPU
Ulkoasu suunnitellaan yrityksen
visuaalisen ilmeen mukaisesti.
Hinta: 250 €

Suuria pieniä pih
aihmeitä

Minpack

• 0400 326 531 • min

• www.minpack.fi

digipainatus

minpack.fi

visualisointi

..
VIHERTYOT ULLA MALINEN

Õ>°>iJÛÕ°vÊUÊÜÜÜ°ÛÕ°v
040 7549 657

..
VIHERTYOT ULLA MALINEN

Õ>°>iJÛÕ°vÊUÊÜÜÜ°ÛÕ°v
040 7549 657

SUNPIHA OY
www.sunpiha.fi
• ulla.ahvenaine
n@sunpiha.fi
Y-tunnus: 245796
0-0

SUN
PIH
A
OY
050 438
766
0
•
ww
w.s
unpiha.fi • ulla.ah
venainen@sunpiha.
fi
Y-tunnus: 245796
0-0
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Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Pack in business
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050 438 766

en@sunpiha.fi

050 438 7660 •

81

A-KOOT

HUIPPUSUOSITUT
HUPPARIT JA FARKUT

MAINEN HUMMERIA

merivesiakvaariostamme
valkosipulimajoneesin ja
paahdetun leivän kera

A-koot

20 €

DIGIPAINATUS peruspaperilla, 4-väri
A3
kpl
100
200
300
400 ->

A4
kpl
100
200
300
400 ->

1-puol €/kpl
2-puol €/kpl
96 € 0,96
126 € 1,26
168 € 0,84
228 € 1,14
228 € 0,76
318 € 1,06
0,72		
1,02

1-puol €/kpl
2-puol €/kpl
66 € 0,66
81 € 0,81
108 € 0,54
138 € 0,69
138 € 0,46
183 € 0,61
0,42		
0,57

A5
kpl
100
200
300
400 ->

A6
kpl
100
200
300
400 ->

Palanpainikkeeksi lasillinen Cavaa 2 €

1-puol €/kpl
2-puol €/kpl
50 € 0,50
60 € 0,60
76 € 0,38
96 € 0,48
90 € 0,30
120 € 0,40
0,26		
0,36

www.salud.fi

t
atch-vaattee
Tilaa Crossh
a
i suomalaisest
turvallisest
ta.
pas
kau
kko
ver

UUSI JÄSENETU Fr essin KORTILLA

us,
Nopea toimit
autus!
ilmainen pal
t-paidat ja
Katso myös
me
kkokaupastam
shortsit ver

1-puol €/kpl
2-puol €/kpl
41 € 0,41
47 € 0,47
58 € 0,29
70 € 0,35
63 € 0,21
81 € 0,27
0,17		
0,23

		

äätä
Suoraan Koskaria vastap
ettu
ust
ma
lla
tku
po
lla
uusi aasialaise

Salaattiravintola

PureBite
ESPARRAGOS CON CHISTORRA..... 6,50

PUHDASTA PURTAVAA

Fr essin jäsenelle lounaasta -10 %
Tervetuloa yllättymään ihanista salaateista ja pikkupurtavista.

• Lämmin tapasleipänen, jossa vihreää parsaa,
grillattua chistorra-tuoremakkaraa ja
manchegojuustoa.

CREMA DE ESPARRAGOS ............. 8,90

• Perinteinen kermainen parsakeitto ja viiriäisen
uppomuna.

GAMBAS CON ESPARRAGOS....... 12,90

• Valkosipuli-yrttimarinoituja jättiravunpyrstöjä
grillattuna valkoisen parsan kera.

BELLOTA ................................. 23,50

• Laadukasta ilmakuivattua pata negra
-kinkkua ja valkoista parsaa.

FILETE DE TERNERA.................. 28,90

• Vaalealihainen maitovasikan ulkofileepihvi,
puuhiiligrillissä grillattuna vihreän parsan
kera. Lisäksi keitettyä valkoista parsaa ja
korvasienimuhennosta. (Hinta sis. salaattibufeen.)

www.salud.fi • p. 020 741 2121
Tuomiokirkonkatu 19, Tampere

Hatanpään valtatie 4, Tre • www.purebite.fi

82

Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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MESSUMATERIAALIT

Messumateriaalit
Messuosaston visuaalinen ilme

visualisointi
Mietitään yhdessä messutarpeet ja suunnitellaan visuaalinen ilme. Materiaaleista
tehdään painoviimeistellyt pdf-tiedostot.
Kysy tarjous!

Asiakkaan palaute
”Minna toimitti yrityksellemme
tyylikkään roll upin ja muuta mainosmateriaalia nopeasti ja edullisesti.
Suosittelen lämpimästi!”
Heikki Havila, Haler-Palvelut Oy
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Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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ROLL UPIT

86

Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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PAPERITASKUT

Paperitaskut
Sano hyvästit muovitaskuille

visualisointi

digipainatus

IKIOMA PAPERITASKU
Ulkoasu suunnitellaan yrityksen
visuaalisen ilmeen mukaisesti.
Hinta: 250 €

PAPERITASKU A4
kpl
1-puol
2-puol
100
90 €
99 €
200
156 €
172 €
300
198 €
218 €
500
330 €
363 €

Korvaa perinteiset muovitaskut
yritysilmeesi mukaisesti
brändätyillä paperitaskuilla.
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Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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TARRAT / ETIKETIT

Paholaisen hilloa
Linnunradalta
6/2011
gn.fi

naisdesi

Tarrat / etiketit
IKIOMA TARRA
Ulkoasu suunnitellaan yrityksen
visuaalisen ilmeen mukaisesti.
Hinta: alk. 50 €

PAPERITARRA
– tarran koko: eri kokoja
– arkin koko: A4
1–9 arkkia = 5,00 € /arkki
yli 10 arkkia = 4,50 € /arkki
yli 20 arkkia = 4,00 € /arkki
yli 30 arkkia = 3,50 € /arkki

��
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�
� � is�i� �l

m

ä

Tarja Virtanen | designompelija, artenomi
040 550 5998
tarja.virtanen@gmail.com

Keskuskatu 42, Akaa
0400 352 035

Asiakkaan palaute
”Laadukkaat tuotteet hyvällä aikataululla ja
iloisella asiakaspalvelulla. Suosittelemme!”

ob

rahe.fi

MUOVITARRA
– materiaali: stanssattu muovitarra
– akryylipohjainen voimakas liima, 		
kiinnittyy mm. metalliin tai muoviin
– ominaisuudet:
säänkestävä (-20 °C ≈ +100 °C) 		
kestää vettä ja liuotinaineita
– valmistettu polyesteristä
– arkin koko: A4
1–9 arkkia = 7,00 € /arkki
yli 10 arkkia = 6,50 € /arkki
yli 20 arkkia = 6,00 € /arkki
yli 30 arkkia = 5,50 € /arkki

��

��

digipainatus

M

visualisointi

Ainekset: Kuorittu tomaatti tomaattimehussa, paprika, chili,
valkosipuli, suola, mustapippuri, oregano, basilika,
etikka, hillo-marmeladisokeri (Dan Sukkerin resepti).
Valmistaja: Pirkko Huhtinen
huhtinenpirkko@gmail.com
Valmistuspäivä ________. Säilytetään viileässä.

kam aam
p

Timik Medical Oy

90

Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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PAPERIPUSSIT

Paperipussit

Uudelleensuljettava paperipussi omalla painatuksella

Elintarviketurvallinen paperipussi, jossa läpinäkyvä ikkuna etupuolella. Ikkunapussi
sopii loistavasti esimerkiksi mausteiden ja
jauheiden myyntipakkaukseksi.
Pussi on uudelleensuljettava ja sen voi lisäksi sinetöidä yläreunastaan kuumasaumauslaitteella. Sinetöity pussi avataan repäisemällä pussin yläreunasta kaistale irti. Tämänkin jälkeen pussia voidaan vielä
avata ja sulkea toistuvasti minigrip-tyylisen sulkumekanismin ansiosta. Pussia
voidaan käyttää myös täysin ilman kuumasaumausta.
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digipainatus
Esimerkkikoot:
MUSTA 110 X 185 MM
– ulkomitat 110 x 185 mm + 65 mm (s)
– vetoisuus noin 250 ml/70 g
– 5-väripainatus (cmyk + white)
kpl		hinta
€/kpl
50 pussia		
93 €
1,86
100 pussia		
138 €
1,38
200 pussia		
228 €
1,14
300 pussia		
318 €
1,06

Ei enää etikettien liimaamista,
vaan painatus suoraan pussiin.
Myös pienerät!

RUSKEA 160 X 270 MM
– ulkomitat 160 x 270 mm + 80 mm (s)
– vetoisuus noin 750 ml/250 g
– 5-väripainatus (cmyk + white)
50 pussia		
102 €
2,04
100 pussia		
156 €
1,56
200 pussia		
264 €
1,32
300 pussia		
372 €
1,24

Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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visualisointi

PRESENTAATIO

PowerPoint-esitys

Vahvistaako esityksesi visuaalinen ilme asiantuntijuuttasi?

Vahvistaako esityksesi ulkoasu ammattimaisuutta ja korostaako se asiantuntijuuttasi? Kuvastaako se yrityksesi brändiä ja
luoko se uskottavuutta?
Esitys, jossa tuot yrityksestäsi ja itsestäsi parhaat puolet esille, vaatii paljon aikaa
ja valmistautumista. Sisällön ja esityksen
suunnittelu vie paljon aikaa ja paneutumista. Sisällön lisäksi yhtä tärkeässä roolissa
on presentaation ulkoasu.
Jotta esityksen rakentaminen on sujuvaa
ja brändin mukaista, kannattaa suunnitella
yrityksen brändiä ja esitystä tukeva PowerPoint-pohja valmiiksi. Kun esitysmateriaalien pohja on mietitty ennakkoon yritysilmeen mukaiseksi, sinun on helppo lähteä
kasaamaan kokonaisuutta ja keskittyä sisällön keräämiseen.

visualisointi
ESITYSPOHJAN RAKENTAMINEN
– ulkoasun suunnittelu yritysilmeen
mukaisesti, typografian, värityksen ja
tyylien luonti, diapohjien rakentaminen
– muokattava PowerPoint-tiedosto valmiine sivupohjineen ja ohjeistuksineen
Hinta: 650 €
ESITYKSEN TAITTO
– diojen taitto valmiin käsikirjoituksen
mukaisesti yllä mainittuun esityspohjaan
– kuvankäsittelyt
– muokattava PowerPoint-esitys
Hinta: 20 € / sivu

Esityksesi voi olla katsojille ensikosketus
yrityksesi brändiin, joten ei ole yhdentekevää miltä se näyttää.
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Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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DIGIOPAS
OPAS YRITTÄJIL L E JA YRITYKSEN M ARKKINOINTIPÄÄTTÄJIL L E

Lisää MYYNTIÄ

verkkosivujen kautta
Esittelemme seitsemän yleisintä ongelmaa, jotka
vaivaavat eniten yritysten verkkosivuja – sekä
ratkaisut näiden ongelmien taklaamiseen.

7

testattua
keinoa

Tunnista kävijäsi
Monella verkkosivustolla puuttuvat kokonaan verkkosivukävijän aktivoinnit. Ne ovat tavoitteita, maaleja tai ns. liidimagneetteja, joihin kävijä halu-

2. Ohjaa

Digiopas

Copyright © ThinkFast Oy, 2017

kävijä

1

aktivointiin
2. Ohjaa

On oiva liidimagneetti
Maksuton digiopas on oiva liidimagneetti.
Sen avulla saat kerättyä liidejä, eli potentiaalisia asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita tuotetta tai palvelujasi kohtaan. Jotta
he saavat ladattua digioppaasi, antavat he
yhteystietonsa, esim. sähköpostiosoitteen
yrityksesi käyttöön.
Opas, jossa tuot yrityksestäsi, tuotteestasi
tai palvelustasi parhaat puolet esille, vaatii
paljon paneutumista. Sisällön lisäksi yhtä
tärkeässä roolissa on digioppaan taitto ja
ulkoasu.
Digioppaasi voi olla uusille liideille ensikosketus yrityksesi brändiin. Ei ole yhdentekevää miltä se näyttää. Panosta oppaasi
ulkoasuun.

kävijä

visualisointi
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EHDOTUS:
sivustosi saa kävijäliikennettä ilman maksettua mainontaa. Tällöin joudut
ostamaan hakukonemainoksen Google AdWordsistä, jotta saat mainoksesi esille hakukoneen tuloksiin.

TAI MUUTEN:

Copyright © ThinkFast Oy, 2017

Mikäli asiakkaasi eivät löydä sinua hakukoneesta, ei ovipumppu laula ja
kassakone kilise. Tällöin joudut investoimaan jatkuvasti rahaa hakukonemainontaan tai mainontaan sosiaalisen median kanavissa, jotta tavoittaisit uudet asiakaspotentiaalit. Mikäli tarjoat palvelun äkilliseen tarpeeseen:
hammaslääkäri kun paikka hampaasta irtoaa, tai
autohuolto kun auto alkaa piiputtamaan,
EHDOTUS:
on ensisijaisen tärkeää, että sivustosi

Varmista, että on
sivustosi
löytyy
Googlesta tärkeimmillä avainsanoilla tai saoptimoitu
löydettäväksi
napareilla. Mikäli
sivustosi ei
löydy hakukoneesta oikeilla hakusanoilla, ei
tärkeimmillä
avainsanoilla.
sivustosi saa kävijäliikennettä ilman maksettua mainontaa. Tällöin joudut
ostamaan hakukonemainoksen Google AdWordsistä, jotta saat mainoksesi esille hakukoneen tuloksiin.

TAI MUUTEN:
Mikäli asiakkaasi eivät löydä sinua hakukoneesta, ei ovipumppu laula ja
kassakone kilise.
Tällöin
investoimaan
jatkuvasti rahaa
hakukoneVinkki:
Otajoudut
käyttöön
ilmaiseksi serpfox.com
palvelu,
joka toimittaa

mainontaan tai
mainontaan
sosiaalisen
median
kanavissa,
jotta
tavoittai- siitä, miten
sinulle
sähköpostitse
raportin
esimerkiksi
kerran
kuukaudessa
sit uudet asiakaspotentiaalit.
tarjoat palvelun
tarpeeseen: Näet palvelun
sivustosi erottuuMikäli
hakukoneen
tuloksissaäkilliseen
TOP10 hakusanoilla.
hammaslääkäri
kun paikka
hampaasta
irtoaa, tai nousevat ja mitkä laskevat, eli mitkä
avulla
kehityksen,
mitkä avainsanat
autohuolto kun
auto alkaavaativat
piiputtamaan,
avainsanat
vielä työstämistä. Palvelu on ilmainen 10 avainsanaan
on ensisijaisenasti
tärkeää,
että
sivustosi
ja mikäli haluat seurata laajemmin eri avainsanojen sijoituksia, voit
on optimoitu löydettäväksi
ostaa palvelusta maksullisen version.
tärkeimmillä avainsanoilla.
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Vinkki: Ota käyttöön ilmaiseksi serpfox.com palvelu, joka toimittaa

Aktivoinnilla on tarkoitus tunnistaa anonyymi verkkosivukävijä ja muuntaa
hänet liidiksi. Liidi on tunnistettu verkkosivukävijä, joka on luovuttanut yhteystietonsa kuten sähköpostiosoitteensa, ja antanut luvan markkinoida lisää.
Vaateliikkeet ja isot ketjut tarjoavat erilaisia tapoja liittyä heidän kanta-asiakkaiksi. Tarjoamalla rahanarvoisen edun, annat mielelläsi yhteystietosi.

10

viimein
keneltä ostaa ja kenen
kanssa tuntuu
hyvältä asioida.
Voithan loppu
peruuttaa
kanta-asiakkuuden
ja uutiskirjeet,
tekstarimainokset
ym. koska tahansa. Todennäköisesti kuitenkin haluat asioida ko. yrityksen
Copyright © ThinkFast Oy, 2017
kanssa jatkossakin, mikäli he lähettävät sinulle arvokasta tietoa: uuden

Copyright © ThinkFast Oy, 2017

Askel 1:

11

61 %

Tutustu XetNETin palveluiden käyttöasteisiin
jotka päivittyvät reaaliaikaisesti:
https://www.xetnet.fi/asiakaspalvelu/palveluiden-tila/

Mitä arvomarkkinointi on?

Lähde: HubSpot, 2017
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Kerrot todennäköisesti verkkosivustollasi enemmän itsestäsi, tuotteistasi tai palveluistasi, kuin sinun yrityksesi tarjoamasta hyödystä ja arvosta
asiakkaalle. Asiakastasi ei kiinnosta yrityksesi perustamisvuosi, adjektiivit
ja tyhjät lupaukset, joiden mukaan olet asiakaslähtöinen yritys, valmistat
laadukkaita tuotteita tai palveluita ja arvomaailmasi on sama, kuin monella muullakin alan yrityksellä.

Kerrot todennäköisesti verkkosivustollasi enemmän itsestäsi, tuotteistasi tai palveluistasi, kuin sinun yrityksesi tarjoamasta hyödystä ja arvosta
asiakkaalle. Asiakastasi ei kiinnosta yrityksesi perustamisvuosi, adjektiivit
ja tyhjät lupaukset, joiden mukaan olet asiakaslähtöinen yritys, valmistat
laadukkaita tuotteita tai palveluita ja arvomaailmasi on sama, kuin monella muullakin alan yrityksellä.
Lopeta bullshit-bingon pelaaminen ja keskity asiakkaillesi syntyneeseen
hyötyyn eli arvoon.

Webhotellin siirron yhteydessä yksi tärkeimmistä
kysymyksistä liittyy siihen, siirretäänkö vanhat sivut uudelle palveluntarjoajalle vai suoritetaanko
samassa yhteydessä kotisivujen uudistus. Webhotellin palveluntarjoajan vaihto ei tietenkään pakota
uusimaan sivustoa, mutta näin palveluntarjoajan
kannalta katsottuna kotisivujen uudistus on eräs
yleisimmistä syistä miksi asiakkaat vaihtavat webhotellinsa meille.
Suosittu syy vaihtoon on uuden palveluntarjoajan
tarjoamat webhotellin ominaisuudet, mitä vanha
palveluntarjoaja ei ole pystynyt tarjoamaan. Saattaa myös olla, että asiakas haluaa päivittää julkaisujärjestelmänsä toiseen tai uudempaan, joka vaatii
esim. uudemman version PHP-ohjelmointikielestä.
Osa palveluntarjoajista tarjoaa edelleen vaihtoehdoksi vanhentuneita PHP-versioita (kuten PHP:n versio 5.6 jonka tuki päättyi virallisesti 31.12.2018).




Jos palveluntarjoajasi kertoo nämä numerot, niin tiedät, että tämä pyrkii pitämään palvelun tason aina
korkeana. Se on merkki luotettavuudesta.

XetNETillä PHP:n version voi valita vapaasti jopa
uusimpaan PHP-versioon asti, jonka tarjoamme
asiakkaillemme aina mahdollisimman pian niiden
julkaisuista.

Tuotemarkkinointia: Inverter ja ulkoilmayksikkö 12000 BTU teholla,
ympäristöystävällisellä R32-kylmäaineella

Askel 3:

Moni ikävä kyllä lähestyy asiakasta lyömällä tuotejargonia päin naamaa.
Uusien
Kun asiakas on tehnyt vertailua ja kaipaa teknisiä tietoja, hän kyllä etsii ne

sivujen teko uudelle palveluntarjoajalle

tekniset spesifikaatiot tarvittaessa. Moni kuitenkin innostuu ilmalämpöWebhotellin vaihto on suosittua www-sivujen uudispumpusta ymmärrettyään, että sen avulla on mahdollista puolittaa lämtuksen yhteydessä. Uusi palveluntarjoaja valitaan
mityskustannukset omakotitalossa, joka tarkoittaa usein satojen eurojen,
tällöin monipuolisten ominaisuuksiensa takia, jotka
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kyse.

löytyy osoitteista:
https://wordpress.org/themes/

Tällöin yrityksen käytössä oleva osoite www.yritys.fi

Mitä arvomarkkinointi on?

voidaan ohjata uudelle palveluntarjoajalle heti, kun
https://themeforest.net/category/wordpress
Toinen hyvä keino
on kysyä yrityksesi kovimmalta myyntitykiltä, että mikä
uusi sivusto on valmis. Siirtyminen uuteen sivushttp://www.templatemonster.com/wordpress-themes.php
saa asiakkaasi kiinnostumaan. Mikä lause, esimerkki tai yksityiskohtatoon
saatapahtuu näin helpoiten ilman katkoja.
asiakkaan silmät aukeamaan, nojaamaan eteenpäin kiinnostuneen oloi-

Kuvitellaan, että myyt esimerkiksi ilmalämpöpumppuja. Näin nämä kaksi

Mikäli käytössäsi on maailman suosituin julkaisusena ja avaamaan rahapussinsa. Vie parhaimman myyntitykkisi argumenhallintajärjestelmä WordPress, uuden sivuston visutit verkkosivustollesi.




Palvelun luotettava toiminta on webhotellin valinnassa yksi tärkeimmistä kriteereistä. Mikäli sivustosi on liiketoiminnan kannalta tärkeä tai sinulla on
verkkokauppa, et todennäköisesti halua palvelusi
olevan alhaalla määräämättömiä aikoja. Harva palveluntarjoaja kuitenkaan kertoo julkisesti omien
palvelimiensa käyttöastetta. Mitä korkeampi käyttöaste, sitä vähemmän palvelukatkoksia.

Arvomarkkinointia: Säästä lämmityskustannuksista jopa 50% ja
nauti viileydestä kesän helteillä

Webhotellin vaihto onnistuu tässä vaihtoehdosjoka sisältyy ilman lisäkustannuksia
sa helpoiten, sillä asiakas tai asiakkaan käyttämä
kaikkiin
webhotellipaketteihimme:
Jos tuntuu vaikealta miettiä,
mikä
on tärkeintä yrityksesi osaamisessa,
web-suunnittelija voi työskennellä uuden sivuston
https://webbivelho.fi/
ja mitä arvoa se tuottaa asiakkaallesi, lähesty asiaa toisella tavalla. kanssa
Kysy tilapäisessä testiosoitteessa (esim. www.yrija kun sivusto on valmis, ohjasuoraan asiakkaaltasi, minkä hän kokee tärkeimmäksi asiaksi, mistätys.temp.xetnet.com)
hän
taan liikenne uuteen sivustoon nimipalvelumuutokon hyötynyt ollessaan asiakkaanasi. Asiakkaasi kyllä osaa kertoa, mistä
on
sen avulla.
Valmiita sivupohjia esimerkiksi WordPressiin

aalisuuden uudistamiseen on tarjolla lukuisia help-

markkinointitapaa eroavat toisistaan:

Keskity siihen,
mikä asiakasta kiinnostaa

Onko hyvä aika samalla uudistaa verkkosivut?

soveltuvat paremmin kehitettävälle sivustolle.
jopa tuhansien vuosittaista
säästöä. Tämä jos jokin, on todellista hyötyä
Vaihtoehto WordPressille: Kokeile XetNETin
ja arvoa.
helppokäyttöistä kotisivukonetta,

hyötyyn eli arvoon.
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Nyt on siis hyvä aika vertailla palveluntarjoajia ja
valita se itselleen oikea. Sopimusta vaihtaessa kannattaa alkaa suunnittelemaan noin 1–2 kk ennen
seuraavan sopimuskauden alkamista. Tämä johtuu
siitä, että monesti sopimukset toistaiseksi voimassa ja ne uusiutuvat laskutuskausi kerrallaan, ellei
niitä irtisanota ennen sitä.

Kuvitellaan, että myyt esimerkiksi ilmalämpöpumppuja. Näin nämä kaksi
markkinointitapaa eroavat toisistaan:

Keskity siihen,
mikä asiakasta kiinnostaa

Lopeta bullshit-bingon pelaaminen ja keskity asiakkaillesi syntyneeseen

16

Webhotellien hinnat ovat viime vuosina laskeneet
samalla kun niiden palvelutarjonta on parantunut.
Tämä tarkoittaa, että vaihtamalla usein paranee.
Saat samalla hinnalla parempaa palvelua tai nykyisen kaltaisen palvelutarjonnan halvemmalla. Nykyään saat suomalaisen webhotellin jo yhtä edullisesti kuin ulkomaisen. Valitsemalla suomalaisen
webhotellin varmistat, että tietoliikenteen ja maantieteellisen sijainnin takia yhteydet palvelimille toimivat mahdollisimman nopeasti.

11

toimenpide on suunniteltu tuottamaan lisäarvoa eikä pakota ostamaan
mitään. Mielestämme on hienoa antaa uusia ideoita, sillä asiakas päättää
loppu viimein keneltä ostaa ja kenen kanssa tuntuu hyvältä asioida.

avainsanat vaativat vielä työstämistä. Palvelu on ilmainen 10 avainsanaan
asti ja mikäli haluat seurata laajemmin eri avainsanojen sijoituksia, voit
ostaa palvelusta maksullisen version.
Copyright © ThinkFast Oy, 2017

JOS OLET PITKÄÄN KÄYTTÄNYT SAMAA PALVELUNTARJOAJAA,
NIIN VAIHTAMALLA VOITAT TODENNÄKÖISESTI AINA.

ThinkFastin verkkosivustolla ohjataan kävijöitä lataamaan opas (kuten
tämä, mitä juuri nyt luet), tilaamaan uutiskirjeemme, jotta saat tiedon
uusista bloggauksistamme ja ilmaisista vinkeistä suoraan sähköpostitse
tai tilaamaan ilmainen markkinointianalyysi verkkosivustosta. Jokainen

Lähde: HubSpot, 2017

sinulle sähköpostitse raportin esimerkiksi kerran kuukaudessa siitä, miten
sivustosi erottuu hakukoneen tuloksissa TOP10 hakusanoilla. Näet palvelun
avulla kehityksen, mitkä avainsanat nousevat ja mitkä laskevat, eli mitkä

Näin vaihdat
webhotellin helposti

malliston saapuminen, reseptit viikonlopun grillijuhliin, alennusmyyntien
alkaminen jne.

markkinoijista sanovat
koneoptimoinnin ja
orgaanisen, maksuttoman
liikenteen kasvun olevan
inbound-markkinointinsa
prioriteetti
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Sopimusehdot voivat olla myös avoimet ja reilut.
Ei pitkiä sopimuskausia tai piilokuluja,
katso vaikka: https://www.xetnet.fi/xetnetpalveluiden-yleiset-sopimusehdot/

ThinkFastin
verkkosivustolla
ohjataan
kävijöitä lataamaan
opas (kuten
Aktivoinnilla
on tarkoitus
tunnistaa anonyymi
verkkosivukävijä
ja muuntaa
tämä,Liidi
mitäonjuuri
nyt luet),
tilaamaan uutiskirjeemme,
jotta yhsaat tiedon
hänet liidiksi.
tunnistettu
verkkosivukävijä,
joka on luovuttanut
uusista
ja ilmaisista
suoraan sähköpostitse
teystietonsa
kutenbloggauksistamme
sähköpostiosoitteensa,
ja antanutvinkeistä
luvan markkinoida
lisää.
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markkinoijista sanovat
koneoptimoinnin ja
orgaanisen, maksuttoman
liikenteen kasvun olevan
inbound-markkinointinsa
prioriteetti

Jopa 88 % XetNETille siirtyvistä asiakkaista
kertovat vaihdon syyksi vanhan palveluntarjoajan
hinnan, suorituskyvyn, palveluiden tarjonnan
vanhanaikaisuuden tai heikon palvelutason.

Tunnista kävijäsi

Voithan peruuttaa kanta-asiakkuuden ja uutiskirjeet, tekstarimainokset
koska tahansa.
Todennäköisesti
haluat asioida
ko. yrityksen
Monella ym.
verkkosivustolla
puuttuvat
kokonaankuitenkin
verkkosivukävijän
aktivoinkanssa
jatkossakin,
mikäli
he liidimagneetteja,
lähettävät sinullejoihin
arvokasta
nit. Ne ovat
tavoitteita,
maaleja
tai ns.
kävijä tietoa:
halu- uuden
malliston
saapuminen,
reseptit viikonlopun
grillijuhliin,
alennusmyyntien
taan ohjata.
Aktivointi
on mm. ladattava
opas, tuotedemo,
ilmainen
verkkokurssi,alkaminen
webinaari,jne.
ilmoittautuminen tapahtumaan jne.

tai tilaamaan ilmainen markkinointianalyysi verkkosivustosta. Jokainen
toimenpide
on suunniteltu
tuottamaan
eikä kanta-asipakota ostamaan
Vaateliikkeet
ja isot ketjut
tarjoavat erilaisia
tapojalisäarvoa
liittyä heidän
Mielestämme
on hienoa
antaa
uusia
ideoita,yhteystietosi.
sillä asiakas päättää
akkaiksi.mitään.
Tarjoamalla
rahanarvoisen
edun,
annat
mielelläsi

61 %

Varmista, että sivustosi löytyy Googlesta tärkeimmillä avainsanoilla tai sanapareilla. Mikäli sivustosi ei löydy hakukoneesta oikeilla hakusanoilla, ei

DIGIOPAS
– ulkoasun suunnittelu yritysilmeen
mukaisesti, typografian, värityksen ja
tyylien luonti, sivupohjien rakentaminen ja kansien suunnittelu yritysilmeen
mukaisesti
– sivujen taitto valmiin käsikirjoituksen
mukaisesti
– kuvankäsittelyt
– sivumäärä max. 10
– digitiedosto
Hinta: 970 €
Lisäsivut
Hinta: 20 €/s.

aktivointiin

taan ohjata. Aktivointi on mm. ladattava opas, tuotedemo, ilmainen verkkokurssi, webinaari, ilmoittautuminen tapahtumaan jne.

poja ja kustannustehokkaita vaihtoehtoja. Sivuston
modernisoinnissa voi ostaa valmiin sivupohjan ja
ainoastaan päivittää pohjiin omat kuvat ja tiedot.
Osan ulkoasupohjista saa jopa ilmaiseksi, osasta
peritään pienehkö 30–100 USD veloitus. Tällä hetkellä moni tee-se-itse-henkinen yrittäjä rakentaa usein
sivut esim. WordPressin tai jonkun muun julkaisujärjestelmän avulla. Se onkin järkevää, sillä silloin
asiakas pystyy sekä osaa ylläpitää sivuja myös itse.
Kannattaa tarkistaa palveluntarjoajalta, että suositut julkaisujärjestelmät varmasti toimivat. Moni
julkaisujärjestelmä vaatii esim. PHP-tuen tai tietokannan toimiakseen ja kaikilla ne eivät kuulu vakiopaketteihin vaan ovat maksullisia lisäpalveluita.
XetNETillä kuuluu kaikkiin paketteihin vähintään
yksi tietokanta. Lisäksi valikoimaamme kuuluu WordPressille optimoituja ratkaisuja, jotka nopeuttavat
sivustoja jopa 3-kertaisesti perinteisiin webhotelleihin nähden.

Arvomarkkinointia: Säästä lämmityskustannuksista jopa 50% ja
nauti viileydestä kesän helteillä
Copyright © ThinkFast Oy, 2017

Tuotemarkkinointia: Inverter ja ulkoilmayksikkö 12000 BTU teholla,
ympäristöystävällisellä R32-kylmäaineella

Moni ikävä kyllä lähestyy asiakasta lyömällä tuotejargonia päin naamaa.
Kun asiakas on tehnyt vertailua ja kaipaa teknisiä tietoja, hän kyllä etsii ne
tekniset spesifikaatiot tarvittaessa. Moni kuitenkin innostuu ilmalämpöpumpusta ymmärrettyään, että sen avulla on mahdollista puolittaa lämmityskustannukset omakotitalossa, joka tarkoittaa usein satojen eurojen,
jopa tuhansien vuosittaista säästöä. Tämä jos jokin, on todellista hyötyä
ja arvoa.
Jos tuntuu vaikealta miettiä, mikä on tärkeintä yrityksesi osaamisessa,
ja mitä arvoa se tuottaa asiakkaallesi, lähesty asiaa toisella tavalla. Kysy
suoraan asiakkaaltasi, minkä hän kokee tärkeimmäksi asiaksi, mistä hän
on hyötynyt ollessaan asiakkaanasi. Asiakkaasi kyllä osaa kertoa, mistä on
kyse.
Toinen hyvä keino on kysyä yrityksesi kovimmalta myyntitykiltä, että mikä

Copyright © ThinkFast Oy, 2017
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Askel 5:

Ajoita nimipalveluiden siirto järkevästi
ennen H-hetkeä
Nimipalvelumuutokset kestävät pahimmillaan kaksi vuorokautta levitä ympäri maailman. Tämä johtuu
siitä, että nimipalveluiden TTL-arvo (Time To Live) on
joillakin palveluntarjoajilla jopa 2 vuorokauden mittainen (48 tuntia). Joillakin jopa pidempi.

ThinkFast on tamperelainen inbound-markkinointitoimisto. Autamme sisältömarkkinoinnin keinoin tuomaan asiakkaat luoksesi. Palvelemme asiakkaitamme sisältömarkkinoinnin, sähköpostimarkkinoinnin ja verkkosivustojen kanssa.

Nimipalveluiden TTL-arvo voidaan asettaa kuitenkin
domain-kohtaisesti ja jos siirto on etukäteen tiedossa, se voidaan lyhentää hyvinkin lyhyeksi, kuten
vaikkapa 10 minuuttiin.

Ohjaamme myynti- ja markkinointiprosessien kehitystä asiakkaiden käyttäytymiseen eli analytiikkadataan pohjautuen. Sen takia jokaisella suunnitellulla markkinointitoimenpiteellä on yhtenäinen tavoite ja kehitystä
voidaan mitata.

Jos tähän ei ole etukäteen varauduttu, muutokset
kestävät siis pahimmillaan jopa sen pari vuorokautta. "Hyvissä ajoin" on tietysti epätarkka määritelmä,
mutta suosittelemme verkkotunnuksen nimipalveluiden siirtoa jopa viikkoa–kahta ennen haluttua
muutosta. Tämä ei tarkoita, että verkkosivusto ja
sähköpostit lakkaavat toimimasta, sillä uusi palveluntarjoaja voi silti ohjata asiakkaan webhotellin ja
sähköpostiliikenteen vanhalle palveluntarjoajalle.

Tällöin ennen webhotellin tai sähköpostipalveluiden
siirtoa verkkotunnuksen nimipalvelut siirretään uudelle palveluntarjoajalle hyvissä ajoin ennen kuin
muutos tehdään. Tällöin verkkotunnuksen TTL-arvo
voidaan etukäteen asettaa hyvin lyhyeksi. Näin varmistetaan, että asiakkaan tiettynä ajankohtana haluama muutos saadaan onnistumaan hyvinkin nopealla aikataululla.

saa asiakkaasi kiinnostumaan. Mikä lause, esimerkki tai yksityiskohta saa
Palveluihimme kuuluu mm.:
asiakkaan silmät aukeamaan, nojaamaan eteenpäin kiinnostuneen oloisena ja avaamaan rahapussinsa. Vie parhaimman myyntitykkisi argumen- ThinkFast on tamperelainen inbound-markkinointitoimisto. Autamme siInbound-markkinoinnin strategia- ja konsultointityöt
tit verkkosivustollesi.
sältömarkkinoinnin keinoin tuomaan asiakkaat luoksesi. Palvelemme asiakkaitamme sisältömarkkinoinnin,
sähköpostimarkkinoinnin ja verkkosiLajitelma sisältömarkkinointia:
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vustojen kanssa.tekstisisällöt, kuvat, infografiikat, oppaat ja videot
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Ohjaamme myyntija markkinointiprosessien
kehitystä asiakkaiden käytVerkkosivustot
ja hakukoneoptimointi,
täytymiseen eli analytiikkadataan
pohjautuen. Sen takia jokaisella suunsähköpostimarkkinointi
nitellulla markkinointitoimenpiteellä on yhtenäinen tavoite ja kehitystä
voidaan mitata. Markkinoinnin automaatio:
käyttöönotto, optimointi, analytiikka
Palveluihimme kuuluu mm.:
Facebook/Instagram-mainonta,
Inbound-markkinoinnin
strategia- ja konsultointityöt
Google AdWords-hakukonemainonta

Erno Räsänen

Lajitelma sisältömarkkinointia:
tekstisisällöt, kuvat, infografiikat,
oppaatOy
ja videot
ThinkFast

Asiakkaan palaute
”Mielettömän hienon taittotyön teki yritykselleni. Erittäin osaava ja idearikas visionääri :)”
Tommi Puuska, ThinkFast Oy
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Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

044 979 0104 (Tommi Puuska)

Verkkosivustot ja hakukoneoptimointi,
tommi.puuska@thinkfast.fi
sähköpostimarkkinointi https://thinkfast.fi/
Markkinoinnin automaatio:Copyright © ThinkFast Oy, 2017
käyttöönotto, optimointi, analytiikka

44

Jos olet yhä epävarma miten toimia,
niin soita XetNETin Ernolle (029 170 0818)
ja saat parhaat neuvot suoraan puhelimitse.

Facebook/Instagram-mainonta,
Google AdWords-hakukonemainonta

ThinkFast Oy
044 979 0104 (Tommi Puuska)
tommi.puuska@thinkfast.fi
https://thinkfast.fi/
Copyright © ThinkFast Oy, 2017
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KORTTIPAKKA

Korttisetti + kotelo
visualisointi

pakkaussuunnittelu

KORTTISETTI
– suunnitellaan korttisetille visuaalinen
ilme: kuvitus, väritys, typografia,
tuotelogo
– tuotelogotiedostot (png, pdf)
markkinointitarkoituksiin
– koko A6
– valmiit tekstit asiakkaalta
– tekstin taittaminen
– kolme vedoskierrosta
– painovalmis pdf-tiedosto
– 50 korttia
Hinta: 950 €

KORTTIKOTELO
– kotelolle suunnitellaan pakkauksen
tekninen rakennepiirros
– mallipakkaus varastossa olevasta
kartongista
– korttikotelon ulkoasu suunnitellaan
korttisetin visuaalisen ilmeen
mukaisesti
– kolme vedoskierrosta
– painovalmis pdf-tiedosto
Hinta: 490 €

Lisäkortit
Hinta: 10 €/kortti

Asiakkaan palaute
”Ystävällistä asiakaspalvelua. Taittotyö
ja graafisen ilmeen suunnittelu olivat
ammattimaista ja laadukasta.”
Mikko Isotalo, Seuraava Siirto Oy
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Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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ESITE

Esite, 1–6 sivua

Perinteinen paperiesite

Tarjouspyynnön tukimateriaaliksi, ensitapaamisen jälkeen lisäluettavaksi – esitteellä on monta funktiota. Hyvä esite on
ajanmukainen ja näin ollen parantaa asiakkaasi luottamuksen synnyttämistä sinua
ja yritystäsi kohtaan. Digitekniikka mahdollistaa pieneräpainatuksen, esitteen päivittäminen on helppoa ja kustannustehokasta, eikä isot pinot painettuja esitteitä
jää vanhenemaan varastoon. Tehdään yhdessä brändiäsi tukeva esite, joka tuo tuotteesi ja palvelusi tyylikkäästi esille.

Asiakkaan palaute
”Minnan palvelu ja toiminta on kokemukseni
mukaan ystävällistä ja ammattitaitoista, nopeaa.
Keskusteluissa Minna nappaa kiinni mahdollisiin
tuleviinkin ulkoasukokonaisuuden tarpeisiin.”
Jutta Ikonen Kahvikivi Oy

102

visualisointi
ESITE A4
– ulkoasun suunnittelu
– sivujen taitto valmiin
käsikirjoituksen mukaisesti
– kuvankäsittelyt
Hinta: 290 € (1-sivuinen)
370 € (2-sivuinen)
550 € (4-sivuinen)
690 € (6-sivuinen)
ESITE A5
Hinta: 290 €
350 €
400 €
490 €

(1-sivuinen)
(2-sivuinen)
(4-sivuinen)
(6-sivuinen)

digipainatus
– peruspaperi 120 g
– koko A4
kpl
1-siv.
2-siv.
100
66 €
81 €
200
108 €
138 €
300
138 €
183 €

4-siv.
162 €
298 €
378 €

– koko A5		
100
50 €
200
76 €
300
90 €

118 €
197 €
245 €

60 €
96 €
120 €

Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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ESITE

Tuotekuvasto

Perinteinen paperiesite

Tarjouspyynnön tukimateriaaliksi, ensitapaamisen jälkeen lisäluettavaksi, tuotteiden esittelyyn – esitteellä on monta funktiota. Hyvä esite on ajanmukainen ja näin
ollen parantaa asiakkaasi luottamuksen
synnyttämistä sinua ja yritystäsi kohtaan.
Digitekniikka mahdollistaa pieneräpainatuksen, esitteen päivittäminen on helppoa
ja kustannustehokasta, eikä isot pinot painettuja esitteitä jää vanhenemaan varastoosi. Tehdään yhdessä brändiäsi tukeva
esite, joka tuo tuotteesi ja palvelusi tyylikkäästi esille.

visualisointi
ESITE MONISIVUINEN
– ulkoasun suunnittelu
– typografian, värityksen ja tyylien luonti,
sivupohjien rakentaminen ja kansien
suunnittelu
Hinta: 650 €
SIVUJEN TAITTO
– sivujen taitto valmiin käsikirjoituksen
mukaisesti
– kuvien rajaukset ja syväykset
Hinta: 20 €/s

Asiakkaan palaute
”Minnalla on erittäin varma tyylitaju, luotettava
palvelu ja tilatut tuotteet yllättävät aina iloisesti!!”
Marjukka Kotkajuuri, Ukinkontti
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Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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FLAIJERI

Flaijeri
Lentolehtinen

Flaijeri (flyer) on vuosikymmeniä ollut
markkinointikeino, kun halutaan saavuttaa yleisö nopeasti. Flaijerin tarkoitus on
lyhyesti ja ytimekkäästi mainostaa yrityksen palveluja, uutuustuotteita, tapahtumia
tms. Flaijeri voi olla kooltaan puolet A-nelosesta, suorakaiteen muotoinen, postikortin kokoinen tai jopa muotoonleikattuna halutun muotoinen.

visualisointi
FLAIJERI
– koko A5 tai pienempi
– ulkoasun suunnittelu
– sivujen taitto valmiin
käsikirjoituksen mukaisesti
– kuvankäsittelyt
Hinta: 290 € (1-puoleinen)
350 € (2-puoleinen)
digipainatus
– peruspaperi 120 g
– koko A5 tai 95x210
kpl
1-puol
2-puol
100
50 €
60 €
200
76 €
96 €
300
90 €
120 €
500
130 €
180 €

Asiakkaan palaute
”Asiointi on ollut pätevää, tehokasta ja vieläpä
erittäin mukavaa. Toivomukset on otettu hyvin
huomioon, ja tehty odottamaani paremmin taustatyötä jo ennakkoon. Kaikki sovitut asiat ja aikataulut ovat pitäneet erinomaisesti. Turvaudun
mielelläni Minnan palveluihin jatkossakin!”

– koko A6		
100
41 €
200
58 €
300
63 €
500
85 €

47 €
70 €
81 €
115 €

Pianonvirittäjä Kirsi Lassi
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Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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KIRJATAITTO

Kirja
Kirjan taittamisessa on tietyt säännöt niin
typografian, tavutuksen, välistysten, rivirekisterin, rivityksen jne. osalta. Samoin kannen painopinta riippuu siitä, onko kyseessä pehmeä- vai kovakantinen kirja.
visualisointi
KIRJAN TAITTO
– ulkoasun ja taiton suunnittelu, typografian, värityksen ja tyylien luonti,
sivupohjien rakentaminen ja kansien
suunnittelu
– sisäsivut 40 kpl (kuvallinen taitto)
Hinta: 1 400 €
Lisäsivut
Hinta: 20 €/s.
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Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Invisual • Torikatu 1 Lh 2, 14200 Turenki • 0400 326 531 • minna@invisual.fi • www.invisual.fi
• @invisualfi • @mainosminna • #visuaalisesti • #näyttäväänäkyvyyttä

109

