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REFERENSSEJÄ
Palvelujamme käyttävät niin yksityishenkilöt, 

pienyrittäjät kuin myös valtakunnallisesti ja 

kansainvälisesti toimivat suuryrityksetkin.

Ohessa muutamia referenssejämme

vuosilta 2017 - 2020

Veikkaus  //   Pelaamo-Pelisalit   

Roux Oy  //  Bistro Popot - ravintola  

Roux Oy  //  Kokka Bistro & Bar - ravintola  

Stalatube Oy  //  Lahti, konttoritilat uudistus  

Stalatube Oy  //  Puola, uudet konttoritilat   

Suomen Parveketekniikka Oy  

Vilppulan Tila Oy  

KOKOLahti  

Lahti-Events  

Lahti Aqua  

UPM-Kymmene Oyj  //  eri liiketoiminnat  //

Lem-Kem Oy

Sinuhe Oy // kahvilat  
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TAPAHTUMA-
SUUNNITTELU



YHTEYS

Jari Nietosvuori

Yrittäjä / Suunnittelija / Toimitusjohtaja

jari.nietosvuori@pro-company.fi

040-777 3832

www.pro-company.fi

Ex 
Visual identity Manager / UPM-Kymmene Oyj

Visual identity Manager / GE Medical

Visual identity Manager / Datex-Ohmeda (Instrumentarium Corp)

Manager, Global Marketing / UPM Living, UPM Timber

Näyttely- ja tilasuunnittelija / Arvelin Oy

Kokemusta
Yritysilmeiden rakentamisesta kotimaassa sekä ulkomailla

Yritysintegraatioista - visuaalisen ilmeen muutokset / jalkautus

Graafinen suunnittelu, tilasuunnittelu, messusuunnittelu

Kansainvälinen markkinointi

Pro-Company Oy:n syntyjuuret ovat messu- ja näyttelysuunnittelussa, mutta pian perustamisen 

jälkeen mukaan tulivat myös tila- ja graafinen suunnittelu. Edellisten palvelujen lisäksi hoidamme 

nykyisin myös tuotteistamiseen ja menekinedistämiseen liittyviä asiakkuuksia.

Alkuun yhden hengen suunnittelutoimisto on vuosien varrella vakiinnuttanut kokoonpanonsa 

kolmeen kaveriin ja verkostoon loistavia yhteistyökumppaneita.

Meillä on aina arvostettu asiakkaita työn suuruudesta riippumatta. 

Palvelujamme käyttävät niin yksityishenkilöt, pienyrittäjät kuin myös valtakunnallisesti ja 

kansainvälisesti toimivat suuryrityksetkin.

Ja aikatauluistakaan ei kanssamme tarvitse murehtia - teemme työmme 

aina ajallaan kuten on yhdessä sovittu.

Pienuus on meillä positiivisesti luovuutta ja ketteryyttä!



KEHITTÄMIS-
SUUNNITELMA
Helpottaa myynnin ja markkinoinnin

toimenpiteiden arvottamista 

yrityksen tavoitteiden näkökulmasta 

katsottuna. 

ENNAKKOMATERIAALI
ASIAKKAALTA

UUDET TUOTTEET JA PALVELUT mm.

-”Mitä, miten, kenelle”

- Listaus kilpailijoista

PÄIVITYS-PROJEKTEISSA LISÄKSI mm.

- Nykyinen myynnintuki-materiaali

- Myynti- ja markkinointisuunnitelmat

Työstämme yhdessä 

asiakkaan kanssa 

valmistellun materiaalin

pohjalta uuden tai päivitetyn

myynti- ja markkinointi-

suunnitelman sisältäen

selkeät askelmerkit sekä

toimenpiteet

Olemme varmistamassa

että valitut toimenpiteet

toteutuvat niinkuin on 

yhdessä asiakkaan

kanssa suunniteltu

PROJEKTI-
PALAVERI

TOTEUTUS-
VAIHE

Tutustumme

asiakkaan toimittamiin 

materiaaleihin

ja teemme em. pohjalta

ehdotukset yhteiseen 

projektipalaveriin

Hienosäädämme

suunnitelmat pidetyn 

palaverin pohjalta

sekä suunnittelemme

valittujen toimenpiteiden

toteutusta



MYYNTITAPAHTUMA
-PAKETTI

“TAPAHTUMATILAN” SUUNNITTELU 

-Tilan koko max. 30m2

-Tapahtumatilan ilmeen suunnittelu ja integrointi tapahtumasivun ja yrityksen visuaalisen ilmeen kanssa

-Neuvottelut + suunnitelmien muokkaukset

-Pohjapiirustus, seinäprojektiot, materiaaliselitys, 3D-kuvat tarjouspyyntöä (tilan rakentaminen) varten

-Asiakkaan tuotteiden mallinnus massamallitasoisina (päämitat ja –muodot, yksivärinen)

-Tilan rakenteiden toteutus ei sisälly hintaan

TAPAHTUMA-VERKKOSIVUN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

- WordPress-pohjainen verkkosivu, joka on keskittynyt pieneen asiakokonaisuuteen

- Onepage-toteutus, jossa sivusto on pitkä "hissi", jolla käyttäjä liikkuu navigaation avulla tai selaamalla 

  sivua yläalasuunnassa

- Suunnittelupalaveri, ulkoasun ja käyttöliittymän suunnittelu, tekninen toteutustyö ja julkaisu .fi-domainiin

- Sisällön tuottaminen/copywriting ja editointi asiakkaan materiaalin perusteella

- Yhteydenottolomake, jota voi hyödyntää esim. messuilla.

- Sosiaalisen median linkitys, Google-seuranta (Google analytics-työkalut sivuille)

- Tarvittaessa mahdollisuus myös domainin varaukseen ja ylläpitoon

-Tuotelanseeraukseen

-Uuden yrityksen lanseeraukseen messu- tms. tapahtumassa

-Myynnin buustaamiseen jo toimivalle yritykselle

Tapahtuma-verkkosivun suunnittelu yhteistyössä Sanavarma Oy:n kanssa.



MYYNTITILA
-PAKETTI
Myymälä, näyttelytila, myyntikonttori

-  Tilan suunnittelu tai vanhan tilan ilmeen uudistus

 - Max n.100m2

- Tilapohja, materiaali- ,väri- ja kalustemäärittelyt 

- 3D visualisointi tilasta

- Valaistussuunnitelma

- Somistussuunnitelma -> yritysilmeen elementtien käyttö / näkyminen tiloissa

- Tarjouspyyntöasiakirjat

- Neuvottelut ja työmaakäynnit 



SÄHKÖINEN
ESITYSAINEISTO
-PAKETTI

YRITYKSEN POWERPOINT-POHJAN SUUNNITTELU / UUDISTUS

- Ppt-pohjan rakenteen, värien ja typografian määrittely / toteutus

- Kuvatyylin määrittely sekä max 10 väliotsikko-sliden toteutus asiakkaan omista kuvista

- Valmiin pohjan tallennus “ppt-template”-muotoon

- Neuvottelut 

TAI YRITYS- TAI TUOTE-ESITTELY PRESENTAATION SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

- Rakenteen ja sisällön suunnittelu, max 15 slideä

- Sisällön kuvituksen suunnittelu ja graafisten elementtien toteutus

- Esityksen näyttöresoluutio-optimointi (yli-suurien tiedostokokojen välttäminen)

- Neuvottelut

TAI YRITYKSEN INFOGRAAFIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

- Sisällön ja kuvituksen suunnittelu sekä toteutus

- Neuvottelut

-Tuotelanseeraukseen

-Yritysesittelyyn asiakastilaisuuksissa

-Myynnin buustaamiseen


