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Osmo Penna 
AD / mainonnan suunnittelija

OSAAMISALUEET
Mainonnan suunnittelu ja toteutus, julkaisujen ulkoasu 
ja taitto, yritysgrafiikka, kuvasuunnittelu, kuvausvalvonta,
kuvankäsittely, aineiston tuottaminen someen. 

STUDIO PENNA
Studio Penna (T:mi Osmo Penna) on toiminut vuodesta 1988. 
Sitä ennen työskentelin viisi vuotta Lahden Taucher / Lahti 
Mainos Oy (AD). Koulutukseltani olen graafinen suunnittelija 
(Lahden muotoiluinstituutti), lisäksi kaupallisia opintoja.

HISTORIAA JA REFERENSSEJÄ
Taucher-mainostoimistossa tiimimme asiakkaita olivat mm. 
Ekokem Oy, Muurame Oy, Virkamiesliitto, AOL, Lahden kau-
punki, Lahden Messut, Lahden kauppakamari. Lahden Seura-
huone

Studio Penna on ollut monessa mukana reilun kolmenkymme-
nen vuoden aikana, siitä kiitokset kaikille nykyisille ja matkan 
varrella olleille asiakkaille. Muutama esimerkki: Selka-line 
Oy - huonekalumainontaa 20 vuotta, Piiroinen Oy - huonekalu-
malliston brändäys ja mainonta 10 vuotta, Väestöliitto - yhteis-
työtä jo 25 vuotta, Lahden kaupunki - monenlaisia projekteja 
eri yksiköille, palvelusopimus kaupungin kanssa. Danone / 
Nutricia - markkinointimateriaalia, hymynaamajulistesarja, 
Lastu-kirjasto - graafinen ilme, julisteita, verkkomateriaalia. 
Päijät-Hämeen Ateriapalvelu - mainontaa ja kuvamateriaalia 
sosiaaliseen mediaan.

Studion henkilökuntaan kuuluu myös Milli-koira (11v)
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YRITYKSEN GRAAFINEN ILME 

Työnkulku: 

 Perehdytään asiakkaan yritykseen ja sen toimintaympäristöön. Käydään läpi tar-
peet ja toivomukset siitä millaisen mielikuvan graafisen ilmeen halutaan antavan. 

 Suunnittelu ja luonnoksia, niistä valitaan asiakkaan kanssa toteutettava vaihtoehto,  
työstetään ja viimeistellään.
Valmiit aineistot painolle ja käyttöön. 

 Aineistosta Facebook ja Linkedin -etusivuille logo ja pääkuva. Kuvan tekniikka ja 
toteutus vastaa valittua ilmettä (kuva Studio Pennan). Tarvittaessa voin konsultoida 
Facebook ja Linkedin profiilien teossa / päivityksessä.

 Kirje- / esitepohja voidaan tehdä myös WORD-ohjelmaan, jolloin asiakas voi tehdä 
omalla tietokoneellaan tiedotteita, mainoksia tai vaikkapa ruokalistan. Referenssinä 
olevassa Lastu-kirjaston materiaalissa on mukana Word-lomake ja -esitepohjat.

 Palvelusetelistä voidaan käyttää 300 euroa painotuotteisiin, esim. ikkunateippaus, 
käyntikortit, lomakkeita, rollupp, juliste, tekstiilipainatus - näin saadaan uutta il-
mettä heti käyttöön. Alihankkijoina laadukkaat tekijät esim. Valopalkki Oy, Grano Oy, 
Markprint Oy

TARJOUS SISÄLTÄÄ:

- graafinen ilme (voi olla väri, kuosi, typografia, visuaalinen tyyli)
- logo, aineistot eri käyttötarkoituksiin (pdf, jpg, png)
- aineistoja: käyntikortti, kirjelomake / -kuoret, postitustarra, ikkunateippaus
  (listaa voidaan muokata asiakkaan tarpeiden mukaan)
- Word-ohjelmaan valmis pohjasivu, johon asiakas voi itse lisätä tekstiä ja kuvia 
  (esim. mainos, ruokalista)
- Facebook ja Linkedin -sivuille pääkuva ja logo, tarvittaessa konsultointi.


