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Tuoteperheen brändi-ilme

Rakennamme tuotteillesi yhtenäisen visu-
aalisen ilmeen. Luomme uniikin brändi-il-
meen, koska suunnittelemme varta vasten 
tuotteillesi mittatilaustyönä sopivan nä-
köiset ja kokoiset vaatteet. Ei käytetä val-
miita leiskoja, vaan räätälöidään tuotteel-
lesi oma tyyli, jollaista ei tule markkinoilla 
vastaan. Näin syntyy oman tuoteperheen 
brändi-ilme. 

Säästämme kustannuksiasi, hyllytilaa ja 
esim. postituskulujasi, kun teemme oi-
kean kokoisen pakkauksen tuotteelle-
si. Tällöin pakkaukseen ei jää ylimääräis-
tä tyhjää tilaa, eikä tuote vie ylimääräistä  
tilaa varastoidessa.

Näet kongraattisesti miltä pakkaus näyt-
tää ennen painatusta. Saat fyysisen mal-
lipakkauksen 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

PAKKAUKSEN ULKOASU + RAKENNE
– tuotteelle suunnitellaan mittatilaus- 

työnä 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 €

PAKKAUSSUUNNITTELU

Kartonkipakkaukset

Kuva: Jenni KaskimeriKuva: Jenni Kaskimeri
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