
Buusterit on markkinoinnin asiantuntijoiden partner-verkosto jossa on asiantuntijoita 

jokaiseen tarpeeseen. Tärkeimpänä pidämme mielessä, että meiltä tulevat ideat voidaan 

toteuttaa käytännössä. Unohdetaan ne ylihienot PowerPointit, kapulakieliset raportit tai 

hienolta kuulostava business retoriikka. Mietitään yhdessä, sitä mikä toimii, mikä tulee 

tehtyä myös jatkossa. 

Kolme tukijalkaa:
1)  LIVE & SOME

 -  Striimaukset yhtiökokouksista, suuriin    

  musiikkistriimauksiin. 

 - erikoisuutemme on musiikki ja artisti -busineksen   

  läheinen tuntemus.

2)  VALOKUVAT & VIDEOT & VISUAALISUUS & WEB

 - Tyylikkäät valokuvat, upeat tunnelmat ja loistavat 

  videot kustannustehokkaasti kulloisenkin tarpeeseen.

 - Teemme graafista suunnittelua sekä web-sivuja.

3) KONSULTOINTI JA YRITYSKOULUTUS

 - Johdon sparraus, strategiasuunnittelu, brändin luominen,  

  digi-taidot, digi-, striimaus-, video- ja valokuvauskoulutus.  

  

Kun yrityksesi tarve edellyttää asiantuntijaa, järjestämme verkostostamme alan 

ammattilaisen juuri sinun tarpeeseesi antamaan parhaan mahdollisen vastauksen.

Voit olla varma, että 

prosessin aikana saat 

ideoita jonka muutat 

aidosti tulovirraksi 

tai parannat 

liiketoimintaasi.

"

YRITYSESITTELY
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Tämä seteli sopii niin yritysten sisäisiin tilaisuuksiin kuin esiintyvien 
taiteilijoiden esiintymisiin. Musiikkiklubi, tämä on hyvä tilaisuus järjestää 
striimaus tiloistasi.

• Striimauksen tarvekartoitus, suunnittelu, käsikirjoitus,      
 markkinointisuunnitelma, toteutus. Jälkimarkkinointi suunnitelma. 
 Graafinen ulkoasu tapahtumalle.
•  Tutustutaan tilanteeseen, etsitään paras toimenpide 
 jolla voidaan auttaa tilanteessa. 
• Max 3h full-hd striimaus Facebook, Youtube tai asiakkaan järjestämä    
 kolmannen osapuolen palvelu. Tilaisuus voi olla live tai etukäteen äänitetty   
 kokonaisuus. 
•  Striimaukseen sisältyy pieni studiomme jonne mahtuu  
 pieni bändi, trio tai kvartetti. Jos halutaan suuremmat tilat  
 ne hankkii asiakas, autamme mielellämme tässä.  
 Palvelusetelin hintaan sis.  kilometrit Lahden sisällä.
•  Valot tekee ammattivaloteknikko  
• Ääniammattilainen monitoroi lähtevää ääntä.
• Kuvauskalustossa 3 paikallaan olevaa  kameraa,  
 kameraoperaattorit 2 x kameralle, striimauskalusto johdotuksineen,  
 sekä lähetyksen ohjaaja.
• Grafiikkaa valmistetaan asiakkaan toimittamiin materiaaleihin ja  
 ajolistaan perustuen max. 12 vaihtoa.
•  Erikoistoivomukset tai palvelun laajennukset huomioidaan sop. mukaan.
• Asiakas järjestää mahdollisen moderaattorin chattiin sekä nimittää    
 tapahtumasta vastaavan tuottajan puoleltaan. 
• Muut mahdolliset kolmannen osapuolen kulut, esim Teosto yms.  
 maksut ovat asiakkaan vastulla. Autamme niiden selvittämisessä.

Olemme joustavia.  

Sinun tarpeesi ratkaisee

painotukset ja 

tekemisen palvelusetelin

käytön suhteen

"
YRITYSPALVELUSETELI:
LAADUKAS STRIIIMAUS
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Michael Monroe, Sami Yaffa, Costello, 
striimaus asiakkaan tiloissa 2020

Waldos People  
striimaus asiakkaan tiloissa 2020

Pete Parkkonen
striimaus asiakkaan tiloissa 2021



Tämä seteli sopii työhyvinvointipäiviin, seminaarisarjoihin, 
musiikki- tai taideiltoihin, tuote-esittelyihin jne.
• Kevytstriimauksen tarvekartoitus, suunnittelu,   
 käsikirjoitus,  markkinointisuunnitelma, toteutus.   
 Graafinen ulkoasu tapahtumalle.
• Max 4 full-hd 45min lähetystä Facebook, Youtube, 
 Zoom tai asiakkaan  järjestämään  kolmannen osapuolen  
 palveluun. 
• Tilaisuus voi olla live tai etukäteen äänitetty kokonaisuus. 
• Optio halutessasi pidemmän lähetyksen, voidaan lähetysten määrää  supistaa.
•  Tutustutaan tilanteeseen, etsitään paras toimenpide 
 jolla voidaan auttaa tilanteessa.
•  Tehdään yhdessä käsikirjoitus ja suunnitelma striimaukselle.
•  Striimaukseen sisältyy pieni studiomme jonne mahtuu talentti,
 pieni bändi, trio tai kvartetti. Jos halutaan suuremmat tilat 
 ne hankkii asiakas, autamme mielellämme tässä.
• Musiikki striimauksessa ääniammattilainen monitoroi lähtevää ääntä.
• Kuvauskalustossa  3 paikallaan olevaa kameraa, 
 kameraoperaattori 1 x kameralle, striimauskalusto johdotuksineen, 
 sekä lähetyksen ohjaaja.
• Grafiikkaa valmistetaan asiakkaan toimittamiin materiaaleihin ja 
 ajolistaan perustuen max 12 slideä.
•  Erikoistoivomukset tai palvelun laajennukset huomioidaan sop. mukaan.
• Asiakas järjestää mahdollisen moderaattorin chattiin sekä nimittää    
 tapahtumasta vastaavan tuottajan puoleltaan.
• Muut mahdolliset kolmannen osapuolen kulut, esim Teosto yms. 
 maksut ovat asiakkaan vastulla. Autamme niiden selvittämisessä.

YRITYSPALVELUSETELI:
NELJÄ KEVYTSTRIIMAUSTA 
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Olemme joustavia. 

Sinun tarpeesi ratkaisee

painotukset ja 

tekemisen palvelusetelin

käytön suhteen

"

4event työhyvinvointipäivät studiollamme Studiossamme on oma äänitarkkaamo Dimitri Keiski Band studiollamme



Tämä seteli kattaa kaikenlaisia tarpeita, sinun 

tarpeitasi jotka liittyvät liiketoiminnan, markkinoinnin 

kehittämiseen tai toteuttamiseen.

1) Tutustutaan tilanteeseen, etsitään paras toimenpide 

 jolla voidaan auttaa tilanteessa.

2) Kehitetään myyntiä mainostoimisto työn menetelmin 

 sisältäen graafista suunnittelua, tutkimustyötä, web-/some-

 toimenpiteitä tai video- ja valokuvausta tai liiketoiminnan konsultointia ja   

 tarvittaessa koulutusta (esim. cloud meetings) tarpeesi mukaan. 

3) Kehittämissuunnitelman perusteella valitaan haluamanne     

 markkinointitoimenpide joka toteutetaan ajankäytön (max. 40 h) ja tämän   

 esitteen yläreunassa olevien osaamisalueiden rajoissa.

Kysy lisää

Jani Kaikkonen

044 200 1988

jani@buusterit.fi

 

Olemme joustavia.  

Sinun tarpeesi ratkaisee

painotukset ja 

tekemisen palvelusetelin

käytön suhteen
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YRITYSPALVELUSETELI:
KONSULTTI & VALMISTA MEDIAA COMBO
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