


Inspiroiva Creative on lahtelainen video- ja livetuotantoja toteuttava 
tuotantoyhtiö. Tarjoamme asiakkaillemme aidosti personoitua, joustavaa ja 
monipuolista palvelua. Meiltä löydätte palveluratkaisut markkinointiin, 
mainontaan sekä muihin media-alan tuotantoihin.  

Takaamme tuotantoihin nykyaikaisen kaluston, monipuoliset 
kuvaustekniikat sekä ammattitaitoisen tuotantoryhmän. Toteutamme niin 
pienet kuin suuretkin tuotannot vuosien kokemuksella – aina yhtä 
Inspiroivasti.
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Ilmakuvaus MōVi-operointi RC-auto

Valokuvaus Post Production Animointi



SHOWREEL 2021
ON NYT JULKAISTU!

KATSOMAAN

https://vimeo.com/inspiroivacreative/showreel2021


TARJOUKSEMME
INSPIROIVA



PALVELUKUVAUKSEMME

Kehittämissuunnitelma tiivistettynä: 
Tarjoamme myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi mediatuotantopalveluita, jotka kattavat koko prosessin ideoinnista ja 
käsikirjoituksesta tuotannon loppuun saakka. Palvelusetelipakettiemme ovat sisällöltään erittäin joustavia, ja jokainen tuotanto 
kustomoidaan alusta alkaen asiakkaan toiveiden mukaisesti.  
> LUE KEHITTÄMISUUNNITELMASTAMME LISÄÄ SEURAAVALTA DIALTA

PAKETTI 1 
MAINOSVIDEO- JA STILL-
KUVAUKSET INSPIROIVA 
STUDIOLLA 

PAKETTI 2 
MAINOSVIDEO- JA STILL-
KUVAUKSET ASIAKKAAN 
TILOISSA 

PAKETTI 3 
VIRTUAALI- TAI 
HYBRIDITAPAHTUMAN TEKNINEN 
TOTEUTUS

Kokonaisarvo: 5000€

KEHITTÄMISSUUNNITELMA TIIVISTETTYNÄ + KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEET

Tai Tai

=

+



MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Inspiroiva Creative tarjoaa tasokkaita videotuotantoja, virtuaali-/hybriditapahtumalähetyksiä sekä muita mediasisältöjä yrityksen myynnin ja markkinoinnin 
tarpeisiin. Palvelumme ovat helppo ja tehokas ratkaisu, kun yritys tarvitsee laadukasta sisällöntuotantoa. Ydinosaamistamme ovat video- ja kuvatuotannot 
sekä virtuaali- ja hybriditapahtumien tekninen toteutus, mutta ennenkaikkea keskitymme tarjoamaan kokonaisvaltaisia palveluita. Meiltä löytyy osaava 
työryhmä, laadukas ja kattava kalusto sekä tuoreita ideoita. Olemme ketterä kumppani, joka on tukenasi jo ennen tuotannon varsinaista aloittamista 
varmistaaksemme, että tuotanto on sujuva kokonaisuus. 

Palvelusetelipaketeistamme löydät kattavat ratkaisut videotuotantoihin sekä virtuaali-/hybriditapahtumiin. Pakettimme ovat sisällöltään erittäin joustavia ja 
jokainen tuotanto kustomoidaan alusta alkaen asiakkaan toiveiden mukaisesti. Emme rajanneet pakettiemme sisältöä kovin tarkkaan, sillä tahdomme tarjota 
mahdollisimman kohdennettua ja tarkkaa palvelua asiakkaan tarpeita vastaavasti.  
  
Video on erinomainen markkinoinnin väline monipuolisuutensa johdosta. Videotuotanto on myös kustannustehokasta, sillä yhdestä tuotannosta voidaan 
työstää useita videoita tai versioita eri käyttötarkoituksiin ja medioihin. Videotuotannon lopputuotteita ovat esimerkiksi erilaiset mainos- ja 
yritysesittelyvideot. Inspiroiva tarjoaa palveluita koko tuotantoprosessin ajalle ideoinnista ja käsikirjoituksesta jälkityöhön niin Inspiroiva Studiolla kuin myös 
asiakkaan tiloissa. 
  
Virtuaali- ja hybriditapahtumat ovat nykyaikainen tapa järjestää esimerkiksi erilaisia seminaareja, tuotelanseerauksia tai koulutustilaisuuksia. Tapahtuma 
voidaan virtuaalisuutta hyödyntäen toteuttaa joustavasti laadusta tinkimättä ja se voi kustannustehokkaasti saavuttaa laajan ihmisjoukon sekä yrityksen 
sisäisesti että ulkoisesti. Inspiroiva tarjoaa pitkän kokemuksen ja kattavat tekniikat tapahtumien toteuttamiseen: livenä, nauhoitteena tai hybridinä, Inspiroiva 
Studiolta tai asiakkaan tiloista. 
  
Kaikkia palvelupakettejamme voi täydentää muun muassa valokuvauksella, graafisella suunnittelulla sekä ääni- ja musiikkituotantopalveluilla, joiden kaikkien 
ammattilaiset Inspiroivalta löytyy oman katon alta.



PAKETTI 1 
MAINOSVIDEO- JA STILL-KUVAUKSET INSPIROIVA STUDIOLLA 

SISÄLTÄÄ 
vähintään: 
- Käsikirjoituksen laatiminen yhteistyössä asiakkaan 

kanssa 
- 1-2 kuvauspäivää 
- Työryhmän, studiotilan ja kaluston sekä asiakkaan 

kanssa yhteistyössä suunitellun lavastuksen 
- Videon ja äänen jälkityön 
- Taustamusiikin lisensoinnin 
- Asiakkaan graafisen ilmeen sisällyttäminen osaksi 

videota

Kuvataan asiakkaalle mainosvideo ja still-kuvia Inspiroiva Studiolla. Lopputuotteena asiakas saa yhden tai useita videoita, sekä 
kattavan valikoiman still-kuvia.

Kokonaisarvo: 5000€

MITÄ ASIAKAS SAA 
vähintään: 

- n. 30 - 60 s mainosvideo 
tai 

- 2x 15s mainosvideo 
ja 

- 5-15 still-kuvaa 

Videon pituus ja määrä mukautetaan 
vastaamaan asiakkaan toiveita

ESIMERKIKSI: 
- Televisiomainos 
- Sosiaalisen median mainos



PAKETTI 2 
MAINOSVIDEO- JA STILL-KUVAUKSET ASIAKKAAN TILOISSA 

SISÄLTÄÄ 
vähintään: 
- Käsikirjoituksen laatiminen yhteistyössä asiakkaan 

kanssa 
- 1-2 kuvauspäivää 
- Työryhmän ja kaluston 
- Videon ja äänen jälkityön 
- Taustamusiikin lisensoinnin 
- Asiakkaan graafisen ilmeen sisällyttäminen osaksi 

videota

Kuvataan asiakkaalle mainosvideo ja still-kuvia asiakkaan tiloissa. Lopputuotteena asiakas saa yhden tai useita videoita, sekä kattavan 
valikoiman still-kuvia.

Kokonaisarvo: 5000€

MITÄ ASIAKAS SAA 
vähintään: 

- 1-2 min mainosvideo 
tai 

- 2x 1 min mainosvideo 
ja 

- 10-20 still-kuvaa 

Videon pituus ja määrä mukautetaan 
vastaamaan asiakkaan toiveita

ESIMERKIKSI: 
- Yritysesittely 
- Brändivideo



PAKETTI 3 
VIRTUAALI- TAI HYBRIDITAPAHTUMAN TEKNINEN TOTEUTUS

SISÄLTÄÄ 
vähintään: 

- 1-2 tuotantopäivää 
- Työryhmän, video-, ääni- ja 

valotekniikan  
- Live tai tallenne 

- Tallenne sisältää lähetyksen 
suorana toivottuna ajankohtana 

- Tallennettava tuotanto voidaan 
jakaa 1-3 erilliseksi lähetykseksi

Toteutetaan virtuaalitapahtuma Inspiroiva Studiolla tai virtuaali- tai hybriditapahtuma asiakkaan tiloista joko livenä tai tallenteena.

Kokonaisarvo: 5000€

MITÄ ASIAKAS SAA 
vähintään: 

- Livestriimatun tapahtuman 
- Tallenteen 

Tarkemmat lopputuotteet mukautetaan 
vastaamaan asiakkaan toiveita

ESIMERKIKSI 
- Tuotelanseeraus 
- Tiedotustilaisuus 
- Koulutustilaisuus



Inspiroiva Studio on uunituore 
monipuolinen studiotila Lahdessa 
erinomaisten liikenneyhteyksien varrella. 
Studiotilamme mahdollistaa erilaisten 
tuotantojen toteuttamisen joustavasti. 
Saman katon alta löydät osaavan 
tuotantotiimin, laajan valikoiman kalustoa 
sekä monipuolisen tilan täydennettynä 
kattavilla fasiliteeteilla. 

VIDEOKUVAUS

VALOKUVAUS

VIRTUAALITAPAHTUMATLue lisää: 
inspiroiva.fi/inspiroiva-studio

http://inspiroiva.fi/inspiroiva-studio


OTA YHTEYTTÄ
Vastaamme mielellämme kysymyksiinne

Inspiroiva on tuotantoyhtiön käyttämä 
rekisteröity tavaramerkki.

Aatu Heikkonen
Henkilökohtainen yhteyshenkilönne:

+358 400 352003
aatu@inspiroiva.f i
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