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Makua ja ääntä.



Älä turhaan piilota
vihreää villapaitaa! 



Tehdään teot 
näkyviksi!
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Sinunkin yrityksessäsi tehdään jo 
vastuullista toimintaa kestävästi, eikö?
Tuodaan tehdyt työt esiin ja viestitään 
niistä netissä, somessa tai videolla. 
Tavataan ja viedään 
vastuullisuusviestintää yhdessä 
eteenpäin!



REFERENSSIT

Homma aloitetaan yhteisellä kokoontumisella, jossa määritellään tavoitteet, kohderyhmät 
ja päämediat, joissa ilmeen tulee toimia. Saatte meiltä ilmeestä ehdotuksia, joista 
viilaamme lopulliset materiaalit käyttöönne. Graafiseen ohjeistukseen dokumentoidaan 
ilme, jotta yritys näyttäytyy jatkossa yhtenäisenä eri medioissa.

2 referenssiä ja 
6 some-postausta

KESTÄVÄN KASVUN PALVELUPAKETTI01

PAKETTI SISÄLTÄÄ:
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Kerrotaan vastuullisuudesta, jo tehdyistä asioista. Aloitetaan 
hommat yhteisessä tapaamisessa, jossa määritetään tavoitteet. 
Haastattelemme asiantuntijanne ja kirjoitamme kaksi 
referenssiartikkelia käytettäväksi nettisivuillanne. Artikkelin 
pohjalta toteutamme lisäksi kolme postausta someen, 
kolmella eri kärjellä.

6 SOMEPOSTAUSTA2 REFERENSSIÄ

SENSON



REFERENSSIT

Homma aloitetaan yhteisellä kokoontumisella, jossa määritellään tavoitteet, kohderyhmät 
ja päämediat, joissa ilmeen tulee toimia. Saatte meiltä ilmeestä ehdotuksia, joista 
viilaamme lopulliset materiaalit käyttöönne. Graafiseen ohjeistukseen dokumentoidaan 
ilme, jotta yritys näyttäytyy jatkossa yhtenäisenä eri medioissa.
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Video kuvattuna, tai 
kuvista koottuna

KESTÄVÄN KASVUN PALVELUPAKETTI02

PAKETTI SISÄLTÄÄ:

Haastatellaanko asiantuntijaanne tai kerrotaanko jo tehdyistä 
asioista yrityksessänne? Avataan vastuullisuusviestinnän pakettia 
yhteisessä tapaamisessa, jossa määritetään tavoitteet. 

Käsikirjoitus, kuvaus tai editointi valmiista kuvista/videoista 
tarkoituksenmukaiseen käyttöön. Tärkeintä on sisältö.

EDITOINTIKÄSIKIRJOITUS KUVAUS



REFERENSSIT

Homma aloitetaan yhteisellä kokoontumisella, jossa määritellään tavoitteet, kohderyhmät 
ja päämediat, joissa ilmeen tulee toimia. Saatte meiltä ilmeestä ehdotuksia, joista 
viilaamme lopulliset materiaalit käyttöönne. Graafiseen ohjeistukseen dokumentoidaan 
ilme, jotta yritys näyttäytyy jatkossa yhtenäisenä eri medioissa.

Vastuullisuustarina +
SoMe

KESTÄVÄN KASVUN PALVELUPAKETTI03

PAKETTI SISÄLTÄÄ:
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Kerrotaan vastuullisuudesta artikkelin muodossa - mitä 
yrityksessäsi tehdään tai on jo tehty - aidosti. Aloitetaan 
vastuullisuusviestinnän paketin purkaminen yhteisessä 
tapaamisessa ja määritetään tavoitteet. Kirjoitamme artikkelin, 
yritystarinan tai tuoteuutisen. Artikkelin pohjalta toteutamme 
lisäksi somekampanjan, sovitusti sopivissa kanavissa.

SENSON

SOMEKAMPANJASISÄLLÖNTUOTTO

Esittelyssä KHK Auton yrittäjä Kim Kilponen, joka
vetää 15. vuotta isänsä jo vuonna 1988 perustamaa yritystä. 
- Hyvin tässä menee, autokorjaamoalalla hommia riittää. 
Meillä on kuusi ovea tässä Hiojankadulla ja kahdeksan hen-
kilöä tekemässä. sä perusti yrityksen vuonna 1988 kahden 
silloisen työkaverinsa kanssa ja KHK kirjaimet yrityksen ni-
messä ovat perustajie sukunimien etukirjaimista.
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Reseptimme kestävään 
markkinointiin

Sehän on se juttu. Oivaltaa 
uudenlaisia ratkaisuja. Tai löytää 

uusia kanavia missä markkinoida. 

Luovat ratkaisut
Emme kaihda oikeaa työntekoa ja 

olemme nopeita ja taitavia työssämme. 
Kommentoinnit ja materiaalit pyörivät 
Trellossa ja on kunnian asia pitää kiinni 

aikatauluista. Se on meidän juttu.

Tehokas toteutus
Mitä paremmin tunnemme 

palvelusi/tuotteesi sen paremmin 
yhteistyö toimii. Kuuntelemme 
tarkalla korvalla haasteesi ja 
tarjoamme luovia ratkaisuja.

Asiakkaan kanssa
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Markkinoinnin ammattilaisia
hyvällä otteella

Mirva Koponen
TUOTANTO-AD,  

TAITTOSPESIALISTI

Taru Kantonen
AD,

SISÄLLÖNTUOTTAJA

Marianne Vehnämäki
VIDEOTUOTTAJA,

 TUOTANTO-AD

Emmi Levänen
GRAAFINEN SUUNNITTELIJA,   

KUVITTAJA

Anu Sahamies
YRITTÄJÄ, 

GRAAFINEN SUUNNITTELIJA

Kysy 
lisää
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Toimistomme sijaitsee Lahdessa, Hennalan vanhalla 
kasarmialueella pääportin vieressä punatiilisessä 

rakennuksessa 2. kerroksessa.

PARAATIKATU 1, 15700 LAHTI


