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MARKKINOINTIVIESTINTÄ JA 

YRITYSILME 
BERK media ay on tuore media-alan yritys (sekä iältään että näkemyksiltään), joka 
tarjoaa valo- ja videokuvauspalveluja, verkkosivujen tekoa, hakukoneoptimointia, 
graafisia palveluita ja sisällöntuotantoa sekä someen että muuallekin 
digimainontaan. Yrityksemme perustana on mutkaton kanssakäynti asiakkaittemme 
kanssa, lämminhenkinen palvelu sekä asiakaslähtöinen toiminta. Asiakkaan 
toiveiden tulisi aina toteutua, ja siitä pidämme huolen näyttämällä mahdollisimman 
paljon työvaiheita asiakkaillemme. Myös aloituspalaveri ja asiakkaan toiveiden 
kartoitus on tässä asiassa hyvin tärkeä. Haluamme olla myös asiakkaan 
tavoitettavissa – ei ainoastaan projektin ajan, vaan myös sen jälkeen, mikäli jotakin 
kysymyksiä tai ongelmia ilmenee. Luotettavuus on siis päämäärä numero 1. 

Olemme itse rohkeita & aktiivisia myynnissä, markkinoinnissa, sekä varsinkin 
somessa, ja tätä samaa rohkeutta haluamme antaa eteenpäin myös 
asiakkaillemme. Tuoreus ja rohkeus ovat tätä päivää, puhumattakaan tyylikkäästä 
visuaalisesta ilmeestä. Tätä haluamme tuoda asiakkaillemme hyvien kuvien, 
videoiden, sisällöntuotannon ja muun visuaalisuuden kautta.  

Yhtiöstä löytyy mediatekniikan insinööriksi, ja matkailupalvelujen kautta 
kansainvälisen kaupan tradenomiksi valmistuneet nuore(hko)t yrittäjät. Kokemusta 
media-alalta löytyy yhteensä n. 5 vuoden ajalta, harrastuksena sen sijaan jo 
lukioiästä asti (josta saattaa olla vierähtänyt viitisentoista vuotta).  

Jokaiseen vaihtoehtoon kuuluu alkukartoitus eli palaveri, jossa perehdymme 
asiakkaan toiveisiin ja yritykseen kokonaisuudessaan. Tämä voidaan suorittaa joko 
kasvotusten studiollamme/asiakkaan toimitiloissa, tai videopalaverina. Tämän 
jälkeen tehdään toteutussuunnitelma, joka hyväksytetään asiakkaalla. Työvaiheita 
on mahdollista esitellä asiakkaalle toivomuksensa mukaisesti. 

Asiakas saa valita alla olevista vaihtoehdoista kolme (3) mielensä ja tarpeidensa 
mukaisesti.
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Vaihtoehto 1 
Logon suunnittelu TAI olemassa olevan logon freesaus TAI logoanimaatio.  

Mikäli yritykseltäsi puuttuu vielä kokonaan logo, se on tipahtanut kyydistä 
milleniumin toiselle puolelle, tai haluat lisätä logoosi nykyaikaisen logoanimaation 
digimarkkinointi varten, tämä vaihtoehto on sinulle.  

Vaihtoehto 2 
Valokuvauspalvelut (esim. kuvapankkia somea tai verkkosivuja 
varten/henkilöstökuvat/yrityskuvaus/tuotekuvaus). 

Puolipäiväinen kuvaus ja kuvia 30+ kappaletta. Kuvaus joko studiossa, miljöössä tai 
työskentely-ympäristössä. Kuvat editoidaan tyylikkäästi ja niin, että ne tukevat 
yrityksen ilmettä. Asiakas hoitaa ja maksaa itse maskeeraukset, mallit, 
puvustukset, kampaukset ym. lisäkuluja aiheuttavat toimenpiteet. 

Vaihtoehto 3 
Yrityksen painomateriaalin suunnittelu (käyntikortit, esitteet, lahjakortit). 

Suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa yrityksen ilmeeseen sopiva, tuore 
graafinen ilme. Paketti sisältää käyntikortit, esitteet ja lahjakortit. Tuotteet 
suunnitellaan painokuntoon saakka. Ei sisällä painokuluja.  

Vaihtoehto 4 
Lyhyet somevideot tai 1 pidempi markkinointivideo sis. puolipäiväinen kuvaus ja 
max. 2 min lopullinen video. 

Käsikirjoitus/suunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Kuvaus Lahden 
alueella. Video editoidaan tyylikkäästi ja niin, että se tukee yrityksen ilmettä. Ei 
sisällä ilmakuvia. Asiakas hoitaa ja maksaa itse maskeeraukset, mallit, puvustukset, 
kampaukset ym. lisäkuluja aiheuttavat toimenpiteet. Ei sisällä animaatioita tai 
syväämistä.  

Vaihtoehto 5 
Sosiaalisen median suunnitelma/päivityskalenteri kuukauden ajalle. 

Yritykselle laaditaan kuukauden ajalle (31 päivälle) päivityskalenteri somea 
(Instagram & Facebook) varten. Suunnitelma sisältää sisällöntuotannon eli tekstin, 
sekä kuvien valinnat jokaiselle päivälle. Sisältää myös asiakkaan nykyisten 
somekanavien (korkeintaan kahden) tarkistamisen, korjausehdotukset, sekä lyhyen 
sosiaalisen median koulutuksen. Ei sisällä kuvien/videon ottamista.  


