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OSAAMISALUEET
Mainonnan suunnittelu ja toteutus, julkaisujen ulkoasu 
ja taitto, yritysgrafiikka, kuvasuunnittelu, kuvausvalvonta,
kuvankäsittely, kuvaus, kuvitus. 

STUDIO PENNA
Studio Penna on toiminut vuodesta 1988, sitä ennen työskente-
lin viisi vuotta Lahden Taucherissa / Lahti Mainoksessa (AD). 
Koulutukseltani olen graafinen suunnittelija (Lahden muotoi-
luinstituutti), lisäksi kaupallisia opintoja.

Tarpeen mukaan käytämme eri asiantutijoita, esimerkiksi va-
lokuvaaja Markus Henttonen tai videokuvaaja Raimo Uunila.

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

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 - Piiroisen oman 
malliston brändäys ja mainonta 10 vuotta, Väestöliitto - yhteis-
työtä jo 25 vuotta, Lahden kaupunki - monenlaisia projekteja 
eri yksiköille, tällä hetkellä palvelusopimus kaupungin kanssa 
vuoteen 2022. Danone / Nutricia - markkinointimateriaalia, 
hymynaamajulistesarja, Lastu-kirjasto - graafinen ilme, julis-
teita, verkkomateriaalia. Päijät-Hämeen Ateriapalvelu - mai-
nontaa ja kuvamateriaalia sosiaaliseen mediaan.

Studion henkilökuntaan kuuluu myös Milli-koira (11v)
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TARJOUS 1.

YRITYKSEN GRAAFINEN ILME 
-logo, yritysgrafiikka, ohjeistus ja aineistoja

Perehdymme asiakkaan kanssa yritykseen ja sen toimintaympäristöön. 
Käymme läpi tarpeet ja toivomukset yritysilmeen toteutuksessa. 
Esitän luonnoksia graafisesta ilmeestä ja hiomme sitä yhdessä asiakkaan 
kanssa.
Valmiit aineistot painolle ja käyttöön. Lopuksi graafinen ohjeisto-pdf.

SISÄLTÄÄ
-graafinen ohjeisto
-logo, aineistot eri käyttötarkoituksiin (pdf, jpg, png)
-logo myös yksivärisenä

-käyntikorttipohja
-kirjelomake / kuoret
-postitustarrat tms.
-kansio

(Listaa voidaan muokata tarpeiden mukaan yhdessä asiakkan kanssa.)
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TARJOUS 2.

MAINONNAN SUUNNITTELUA
- tavoite, sanoma, esitystapa ja välineet

Perehdymme asiakkaan kanssa yritykseen ja sen toimintaympäristöön. 

Selvitämme yhdessä asiakkaan kanssa mainonnan tavoitteet, lähtökohdat ja 
haasteet. 
Esitän suunnitelman ja luonnokset, materiaalia käydään läpi asiakkaan kanssa 
ja muokataan tarpeen mukaan.
Valmista materiaalia mahdollisuuksien mukaan, painoaineistoja, kuvamate-
riaalia nettiin, ulkomainontaa ym.

SISÄLTÄÄ
-perussuunnittelun
-mainonnan rungon ja malleja 
-ohjeistusta eteenpäin
-valmiita aineistoja tuotantoon

-voidaan tehdä myös mainospohjia esim. Word-käyttöön
 
Tutustukaa liitteisiin: Ateriapalvelu, Lastu-kirjasto ja Lahden ilme

(Listaa voidaan muokata tarpeiden mukaan yhdessä asiakkan kanssa.)
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TARJOUS 3.

JULKAISUN ULKOASU JA TAITTO
- esim. tuote-esite, asiakaslehti, kirja

Asiakkaan kanssa käydään läpi tavoite ja lähestymistapa.
Ensin tehdään luonnokset, valitaan typografia, kuvien esitystapa, mahdollinen 
grafiikka, formaatti.
Asiakas toimittaa teksti- ja kuvamateriaalin. Jos tulee tarvetta, voimme tuottaa 
julkaisuun myös valokuvia, piirroksia, grafiikkaa sekä auttaa tekstin stilisoin-
nissa ja oikoluvussa.

SISÄLTÄÄ
-julkaisun ulkoasun suunnittelun
-aineiston läpikäymisen ja kuvamateriaalin tarkistuksen/muokkauksen
-erikseen sovitun määrän valokuvia/piirroksia/grafiikkaa (voi mahtua tarjouk-
seen, riippuen julkaisun koosta).
-taitto
-aineisto painoa varten
-pdf lukuun ja nettijakoon

(Listaa voidaan muokata asiakkaan tarpeiden mukaan.)

referenssejä: Huonekalu- ym. esitteitä, kirjoja, lehtiä, oppaita, kuvituksia.


