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Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %. 

Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tuoteperheen brändi-ilme

Rakennamme tuotteillesi yhtenäisen visu-
aalisen ilmeen etikettien avulla. Luomme 
uniikin brändi-ilmeen suunnittelemalla var-
ta vasten tuotteillesi näyttävät etiketit. 

Yhden pysähdyksen taktiikka on aina no-
pein vaihtoehto. Saat halutessasi paina-
tuksen myös Invisualilta. Sinun ei tarvit-
se itse etsiä, kysellä tarjouksia, varata so-
pivaa painotaloa, tietää materiaaleista ja 
efekteistä, eikä tarvitse valvoa painolaa-
tua. Meillä on 25 vuoden kokemus painon-
vartijana ja halutessasi hoidamme painot-
rafiikin puolestasi.

Sinä päätät. Voit vaikuttaa lopputulokseen, 
koska suunnittelemme sinulle kolme eri-
laista ilmevaihtoehtoa. Näin saat eri näköi-
siä visuaalisia ilmeitä, joista on vara valita.

visualisointi

VISUAALINEN ILME
– tuote-etiketeille suunnitellaan yhtenäi-

nen 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 brändi-
ilmeen tunnettuuden luomiseksi

– tuotekuvat markkinointitarkoituksiin
Hinta: 2 800 €

PAKKAUSSUUNNITTELU

Etiketit

Asiakkaan palaute

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

”Minnan visuaalinen silmä saa  
lentoon. Asiat hoidetaan järjes- 
telmällisesti ja selkeästi maaliin,  
jälkihoitoa unohtamatta. 5/5”  
Aija Viitaniemi ChefBug Oy Ltd
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