
artpix

artpixTA R J O U S

20.4.2022 

artpix

artpixA N I M A AT I O T U O TA N T OJ A 

TA R J O A J A N A A R T P I X



artpix

artpix

Artpix on lahtelainen 
digitaalisia animaatiovideoita 

luova toimisto. 

Ydinosaamisemme keskiössä ovat monipuoliset animaatio-
tuotannot, mainosfilmituotannot sekä korkeatasoiset 2D/3D-
kuvitukset. Olemme olleet vahvasti luomassa asiakkaillemme 

tarinoita, prosesseja ja kuvia ilman arkitodellisuuden 
rajoituksia jo vuodesta 2004.

Digitaalinen animaatiovideo on tehokas ja näyttävä tapa kertoa brändistäsi 
sekä tuotteistasi/ palveluistasi joko laajemmalle tai kohdennetulle yleisölle – 
niin verkossa, tv- kanavilla, somessa kuin erilaisissa tapahtumissa. Animaatio-

videolla vahvistat tuotteesi tai palvelusi huomionarvoa ja lisäät luotetta-
vuutta ja sitoutumista yritykseesi sekä tarjoamaasi palveluun. 



TUOTE- JA PALVELUANIMAATIOVIDEOT
Kiteytetyllä selitysvideolla säästät niin myyjäsi kuin potentiaalisen asiakkaasi aikaa – animaation keinoin 
voidaan helposti selventää ja havainnoida tuotteen tai palvelun ominaisuuksia sekä esittää mahdolliset 
eroavaisuudet kilpailijoiden vastaaviin tuotteisiin. Esityksen katsominen asiakastapaamisen aluksi onkin 

mieleenpainuva, herättävä ja uskottava tapa saada katsoja vakuuttuneeksi.

YRITYSVIESTINNÄT ANIMAATIOVIDEOT
Selitysvideovideon avulla voidaan viestiä selkeästi ja ymmärrettävästi erilaisista ajankohtaisista asioista, 

palveluista ja kansallisista hankkeista. Selitysvideona tehty yritysvideo luo katsojalle nopeasti ymmärryksen 
siitä, mistä yrityksen tai organisaation toiminnassa on kyse.

KOULUTUS- JA OPASTUSANIMAATIOVIDEOT
Koulutustarkoitukseen tehty selitysvideo tukee oppimistilannetta ja voi myös olla itsessään opetusmateriaali 
vaikkapa verkkokursseilla. Videon avulla voidaan auttaa kohderyhmiä ymmärtämään jonkin hankkeen merki-

tystä tai perehdyttää muuten vaikeasti ymmärrettävissä asioihin. Selitysvideo toimiikin loistavana opetus-
välineenä erityisesti silloin, kun viestittävä asia on monimutkainen ja muuten hankalasti hahmotettava.

TV-MAINOSANIMAATIOVIDEOT
Animaatiolla toteutettu TV-mainos on tehokas tapa kasvattaa yrityksen tunnettuutta. Se on erittäin näyt-

tävä tapa kertoa brändistäsi ja tuotteistasi potentiaaliselle asiakaskunnalle. Et tarvitse kuvaajia, näyttelijöitä 
ja kalliita studioita, vaan animaatio voidaan toteuttaa vaikka itse tuote olisi vasta visiona. Mainosanimaatio 

onkin mahtava keino esimerkiksi ennakkomarkkinoinnissa.

ANIMAATIOVIDEOT SOMEEN
Animaatiovideo on erinomainen tapa erottua edukseen sosiaalisen median sisältötulvasta. Kilpailu näkyvy-
ydestä on valtaisaa ja somevideo ottaakin huomioon jokaisen kanavan omat vaatimuksensa ja toimivimmat 
erityispiirteet. Video voidaan suunnitella täysin omanaan tai osaksi isompaa kokonaisuutta, tällöin voimme 

leikata pidemmästä mainosvideosta someen oman version.

VISUALISOINTIKUVITUKSET 
Laadukkaiden ja realististen 3D-kuvien käyttö on tehokas keino tuotekehityksessä, ennakkoon markkinoin-

nissa ja brändin luomisessa. 3D-tuotantotekniikka mahdollistaa valokuvaan verrattuna enemmän erilaisia 
käyttötapoja, pidemmän elinkaaren sekä monipuoliset mahdollisuudet kuvien jälkikäsittelyyn. Visualisoin-
tikuvista voidaan rakentaa lisäkehityksenä näyttäviä animaatiovideoita verkkoon, tv-kanaviin tai erilaisiin 

tapahtumiin esitettäväksi.

WEBGL
WebGL mahdollistaa monimutkaisen 3D-grafiikan tarkastelun, luomisen ja hallinnan dynaamisesti asiak-

kaan verkkoselaimen ikkunassa. Se on tällä hetkellä käytössä useimmissa suurissa moderneissa selaimissa, 
mutta tämä toteutus on vasta äskettäin, joten tämä tekniikka on edelleen suhteellisen tuntematon suurelle 

yleisölle. Hyvä keino siis erottua edukseen! 

ARTPIXIN TARJOAMAT PALVELUT OVAT:



artpix

artpix
KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Mietitään asiakasyrityksen kanssa mitä he haluaisivat videolla viestittää ja saavuttaa. 

Perehdytään nykyiseen sekä tavoiteltavaan kohderyhmään.

Selvitetään mitkä ovat kenties ongelmakohdat tai haasteet joita halutaan animaatiovideon tai 
havainnekuvien avulla selventää tai opastaa. 

Mietitään mikä on tärkein viesti joka esityksellä halutaan tuoda esille.

Ratkaistaan minkälainen esitystyyli vahvistaisi ja tukisi parhaiten yrityksen brändiä ja viestintää.

Selvitetään kanavat joissa asiakasyritys viestii ja tunnistetaan parhaat jakelukanavat 
videon/kuvien alustaksi.

Suunnitellaan mahdolliset jatkotoimenpiteet.
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TARJOUS 1.

Yhden tai useamman animaation suunnittelu ja tuotanto 
(max. 2 min)

Suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaan toiveiden pohjalta asiakkaan liiketoimintaa tukeva 
animaatioesitys. 

Referenssejä:
https://www.artpix.fi/Tuote-+ja+palveluvideot

TAI

Mainosanimaation (TV/Some) suunnittelu ja tuotanto

Suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaan toiveiden pohjalta huomiota herättävä mainosspotti 
TV/YouTube esitykseen tai usempi lyhyempi mainosanimaatio muille somekanaville.

Referenssejä:
https://www.artpix.fi/TV-mainonta

TARJOUS 2.

3D-visualisointikuvien tuotanto
Suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaan toiveiden pohjalta asiakkaan liiketoimintaa 
tukevia visualisointikuvituksia.  

Esim.
- rakennuskohteet 
- koneet ja laitteet
- tuotekuvat (pakkaukset)

Referenssejä:
https://www.artpix.fi/Visualisointikuvat

TARJOUS 3.

Interaktiivinen kuvitustuotanto (WEBGL) 
Suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaan toiveiden pohjalta asiakkaan liiketoimintaa 
tukevia interaktiivisia 3D-sisältöjä.

- Rakennuskohteet 
- koneet ja laitteet
- tuotekuvat (pakkaukset)

Referenssejä:
https://p3d.in/tBHwV

https://www.artpix.fi/Tuote-+ja+palveluvideot
https://www.artpix.fi/TV-mainonta 
https://www.artpix.fi/Visualisointikuvat 
https://p3d.in/tBHwV
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