


Inspiroiva Creative on mainos- ja livetuotantoja toteuttava 
tuotantoyhtiö Lahdesta. Tarjoamme mullistavia 
palveluratkaisuja markkinointiin, mainontaan sekä muihin 
media-alan produktioihin. Kokonaisvaltaisten ja 
laadukkaiden videotuotantojen lisäksi olemme erikoistuneet 
ilmakuvaukseen ja MōVi-operointiin.  

Nykyaikainen kalusto innovatiivisen tiimimme kanssa luovat 
valmiuden vaativimpiinkin tarpeisiin. Olemme tukenasi koko 
tuotantoprosessin ajan aina esituotannosta lähtien.

INSPIROIVA CREATIVE

Palveluntuottaja: 
Lahden kaupungin myynnin ja markkinoinnin yrityspalveluseteli





MARKKINOINTISUUNNITELMA

Videomuotoinen markkinointi ja livestriimaus on nykypäivää. 
 
Ennen jokaisen toteutuksen tarkempaa suunnittelua, käymme asiakkaan kanssa 
läpi toimintasuunnitelman sekä tavoitteet maksimaalisen lopputuloksen 
saavuttamiseksi yhteisessä suunnittelupalaverissa.  
 
Palaverin tavoitteena on käydä yhdessä läpi asiakkaan edustajien kanssa heidän 
nykyistä markkinointistrategiaa ja brändiä. Tämän pohjalta voimme suunnitella 
mikä palvelee asiakkaan tarpeita parhaiten. Oli kyseessä videotuotanto tai 
striimaustoteutus, niin räätälöimme ne asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 
 
Teemme lisäksi suunnitelman videoiden ja striimien jakelukanavista, mahdollisista 
kampanjoista sekä päämedioista, joissa toteutettua materiaalia tullaan 
esittämään. 





NYKYAIKAINEN VIDEOMUOTOINEN YRITYSESITTELY tai MAINOSVIDEO

Nykyaikainen yritys- tai mainosvideo asiakkaan liiketoiminnan markkinointia ja myynnin edistämistä varten. 
-  Asiakkaan toimintaan tutustuminen ja kohderyhmän kartoitus. 
-  Käsikirjoituksen suunnittelu ja toteutus yhdessä asiakkaan kanssa. 
- Kuvausten suunnittelu. 
- Kuvausten toteutus yhtenä kuvauspäivänä Lahden alueella.  
- Kuvan ja äänen jälkityöt  

(sis. Videon leikkauksen (1-2min leikkausversio), värimäärittelyn, kevyen tekstisisällön ja graafisten elementtien upotus kuvattuun materiaaliin ja 
taustamusiikin lisensoinnin) 

- Tarvittavat asiakkaan toivomat muutokset. (maks. kaksi muutoskierrosta) 
- Videon toimitus asiakkaalle digitaalisessa muodossa, rajoittamattomilla käyttöoikeuksilla. 

Hinta yhteensä: 5000 € alv0% * 

* (Hinta ei sisällä studiovuokria, näyttelijöiden / mallien hankkimista, mallipalkkioita, maskeerauksia, kampauksia, meikkauksia, puvustusta, rekvisiittaa.) 



INSPIROIVA STUDIO



WEBINAARIN / TILAISUUDEN LIVESTRIIMAUS

2. Kolme (3) kevyttä webinaaritoteutusta asiakkaan omista tiloista 
 
- Webinaari kokonaisuuden suunnittelupalaveri asiakkaan kanssa. 
- Kustomoidut lähetysgrafiikat jokaiseen webinaariin. 
- 3 kappaletta webinaareja, yhden webinaarien kesto n. 1h / lähetys. 
- Sisältää 1-2 kameraa, ohjaajan ja ääniteknikon. 
- Teknisen laitteiston, sisältäen kamerat, lähetyslaitteet, mikrofonit ja kevyen valaisun. 
- Striimaus asiakkaan lähetysalustalle, esimerkiksi Facebook-sivu, Youtube, Teams, Zoom tai Vimeo. 
- Tilaisuuden tallennus ja toimitus asiakkaalle digitaalisessa muodossa. 

 
Hinta yhteensä: 5000 € alv0% * 

 
* (Hinta ei sisällä mahdollisia operaattorin tuottamia kustannuksia verkon käytöstä, eikä maksullisten striimauspalveluiden lupa/käyttömaksuja) 



INSPIROIVA STUDIO



WEBINAARIN / TILAISUUDEN LIVESTRIIMAUS

3. Yhden virtuaalisen tapahtuman livestriimaus Inspiroiva Studiosta Lahden ydinkeskustassa 

- Virtuaalisen tapahtuman suunnittelupalaveri asiakkaan kanssa. 
- Kustomoitujen lähetysgrafiikoiden suunnittelu ja toteutus. 
- Livelähetyksen kesto 1-4h.  
- Sisältää 2-4 kameraa, ohjaajan, ääniteknikon ja kuvaajan / grafiikkaoperaattorin. 
- Inspiroiva Studio -studiotilan vuokran, tekniikka- sekä käyttökustannukset tapahtumapäivältä. 
- Yritykselle kustomoidun interaktiivisen alustan, joka tekee vuorovaikutuksesta helpompaa. Sisältää chatin, Q&A osion 

sekä kyselyt. 
- Tilaisuuden tallennus ja toimitus asiakkaalle digitaalisessa muodossa. 

 
Lue lisää Inspiroiva Studiosta verkosta: https://inspiroiva.fi/inspiroiva-studio/ 

Hinta yhteensä: 5000 € alv0%





OTA YHTEYTTÄ
JOS SINULLA ON KYSYTTÄVÄÄ SISÄLLÖSTÄ, ÄLÄ EPÄRÖI KYSYÄ. 

Inspiroiva on tuotantoyhtiön käyttämä rekisteröity tavaramerkki. 
Inspiroiva / Inspiroiva Creative Oy (Y-tunnus: 2939327-4)

VILLE HEISKANEN 
YHTEYSHENKILÖ 

 
+358 45 3326101 

VILLE@INSPIROIVA.FI




