


Inspiroiva Creative on lahtelainen tuotantoyhtiö, joka tarjoaa 
monipuolisia tuotantoratkaisuja media-alan vaativiinkin 
tarpeisiin. Korkealaatuinen laitteistomme ja kokenut 
henkilökuntamme antavat meille mahdollisuuden tarjota 
tuotantoihin täysin uusia ja ainutlaatuisia näkökulmia, jotka 
muuten edellyttäisivät kalliita ja usein suuriakin mitta-
kaavoja.  

Hyödynnämme uusimpia tekniikoita ja meillä on käytössä 
tehokas yhdistelmä elokuvalaitteita, jotka ovat luotettavia, 
kustannustehokkaita ja tämän päivän standardeja vastaavia.

INSPIROIVA CREATIVE

Palveluntuottaja: 
Lahden kaupungin myynnin ja markkinoinnin yrityspalveluseteli



MARKKINOINTISUUNNITELMA

Videomuotoinen markkinointi on tulevaisuutta.  
 
Ennen jokaisen toteutuksen tarkempaa suunnittelua, käymme asiakkaan kanssa 
läpi toimintasuunnitelmat ja tavoitteet maksimaalisen lopputuloksen 
saavuttamiseksi yhteisessä suunnittelupalaverissa.  
 
Palaverin tavoitteena on käydä yhdessä läpi asiakkaan edustajien kanssa heidän 
nykyistä markkinointistrategiaa ja brändiä. Tämän pohjalta voimme suunnitella, 
kuinka videoita hyödyntämällä voimme lisätä markkinoinnin tehokkuutta sekä 
kattavuutta entisestään.  
 
Teemme lisäksi suunnitelman videoiden jakelukanavista, mahdollisista 
kampanjoista sekä päämedioista, joissa toteutettua materiaalia tullaan 
esittämään. 



NYKYAIKAINEN VIDEOMUOTOINEN YRITYSESITTELY

Nykyaikainen yritysvideo 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 (2min leikkausversio), värimäärittelyn, kevyen tekstisisällön ja graafisten elementtien upotus kuvattuun materiaaliin ja 
taustamusiikin lisensoinnin) 

- Tarvittavat asiakkaan toivomat muutokset. 
- Videon toimitus asiakkaalle digitaalisessa muodossa, rajoittamattomilla käyttöoikeuksilla. 

Hinta yhteensä: 5000 € alv0% * 

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



INNOVATIIVINEN 10-15SEK TELEVISIOMAINOS 

Innovatiivisen televisiomainoksen toteutus asiakkaan myynnin edistämistä varten. 
-  Asiakkaan tuotteisiin 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 (10-15sek leikkausversio), värimäärittelyn, kevyen tekstisisällön ja graafisten elementtien upotus kuvattuun materiaaliin 
ja taustamusiikin lisensoinnin) 

- Tarvittavat asiakkaan toivomat muutokset. 
- Videon toimitus asiakkaalle digitaalisessa muodossa (esimerkiksi somekäyttöä varten). Lisäksi videon tarvittaessa 

videon toimitus Spotgate -palveluun.** 

Hinta yhteensä: 5000 € alv0% 
 
* (Hinta ei sisällä studiovuokria, näyttelijöiden / mallien hankkimista, mallipalkkioita, maskeerauksia, kampauksia, meikkauksia, puvustusta, rekvisiittaa.) 
** (Hinta ei sisällä mahdollisia Spotgate -palvelusta tulevia lisämaksuja eikä mainoksen esittämisestä koituvia maksuja.)



TAPAHTUMATALTIOINNIN TOTEUTUS ASIAKKAAN JÄRJESTÄMÄSTÄ TAPAHTUMASTA

Tyylikkään tapahtumavideon sekä valokuvien toteutus asiakkaan järjestämästä tapahtumasta myynnin edistämistä varten. 
-  Asiakkaan tapahtumaan tutustuminen ja kohderyhmän kartoitus. 
-  Kuvausten ja lopullisen videon suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa. 
- Kuvausten toteutus yhtenä päivänä Lahden alueella.  

(sis. Kaksi videokuvaajaa ja valokuvaajan +  tarvittavan kaluston, maks 5h kuvausta) 
- Videon ja äänen jälkityöt  

(sis. Videon leikkauksen (20sek ja 1,5min leikkausversiot), värimäärittelyn, kevyen tekstisisällön ja graafisten elementtien upotus kuvattuun 
materiaaliin ja taustamusiikin lisensoinnin) 

- Valokuvien viimeistely ja käsittely  
(sis. 30-50kpl valmiiksi käsiteltyä valokuvaa) 

- Tarvittavat asiakkaan toivomat muutokset. 
- Videomateriaalien ja valokuvien toimitus asiakkaalle digitaalisessa muodossa, rajoittamattomilla käyttöoikeuksilla. 

Hinta yhteensä: 5000 € alv0% * 
 
* (Hinta ei sisällä studiovuokria, näyttelijöiden / mallien hankkimista, mallipalkkioita, maskeerauksia, kampauksia, meikkauksia, puvustusta, rekvisiittaa.) 



TAPAHTUMAN / TILAISUUDEN LIVESTRIIMAUS

Kattavan livestriimauksen toteutus asiakkaan järjestämästä tapahtumasta / tilaisuudesta. 
-  Asiakkaan tapahtumaan tutustuminen ja kohderyhmän kartoitus. 
-  Kuvausten ja lopullisen striimauksen suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa. 
-  Kevyiden grafiikoiden teko 
    (sis. Kevyiden intro ja outro, sekä nimiplanssien suunnittelun ja toteutuksen asiakkaan tapahtuman / brändi-ilmeen mukaisesti) 
- Livestriimauksen toteutus tapahtumasta / tilaisuudesta, yhtenä päivänä Lahdessa.  

(sis. Striimaus toteutuksen kahdella tai kolmella kameralla, 2 kuvaajaa ja yhden äänimiehen +  tarvittavan kuva- ja äänikaluston, maks. 3h 
striimausta (esimerkiksi Youtube tai Facebook) 

- Tapahtumataltioinnin toimitus asiakkaalle tapahtuman jälkeen. 
(sis. Tapahtumataltioinnin toimituksen digitaalisessa muodossa.) 

Hinta yhteensä: 5000 € alv0% * 
 
* (Hinta ei sisällä mahdollisia operaattorin tuottamia kustannuksia verkon käytöstä, eikä maksullisten striimauspalveluiden lupa/käyttömaksuja) 



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




