
IDEASTA
TOTEUTUKSEEN.

Ankara Design on vuonna 2011 perustettu yhdennaisenmainostoimisto, josta saat ideat ja toteutukset 
mille tahansa viestinnän tai markkinoinnin osa-alueelle visuaalisessa muodossaan. 

 

Vuokrattava yhdennaisenmainostoimisto  
yritykseen tai organisaatioon

Liikkuvagraafikko on Ankara Designin vuokragraafikkokonsepti, 
jonka takana on graafinen suunnittelija Anna Aalto. 

Liikkuvagraafikko omaa rautaisen ammattitaidon lisäksi omat työvälineet, 
joten mainostoimisto minikoossa siirtyy näppärästi mihin tahansa. 

Valmista syntyy kirjaimellisesti asiakkaan silmien alla eikä aikaa kulu 
sähköpostiviestittelyyn, kun kaikki kanssakäyminen hoituu face-to-face.  

anna.aalto@ankaradesign.fi • 044 348 2457 • www.ankaradesign.fi

ON SIELLÄ MISSÄ ASIAKAS ON

Yritysilme | Yrityksen markkinointi (esitteet, mainokset, ilmoitukset, julisteet, asiakaslehdet, ulkomainonta, digibannerit…) 
| Tapahtumailmeet | Informaatiografiikka | Kuvitus | Mainosjinglet



LIIKKUVAGRAAFIKKO
YRITYKSEN

KÄYTTÖÖN VIIDEKSI  
TYÖPÄIVÄKSI (35 h)

sisältäen yhteensä 35 h Liikkuvagraafikon palveluita 
joko yrityksen tiloissa tai etänä 4 kk:n aikana sovitusti. 

Tuntimäärään lasketaan myös matka-ajat.

(Palvelusetelipaketti vastaa palvelusetelin arvoa 2 500 euroa + alv. 24 %)

PALVELU-
SETELIPAKETTI



Esimerkiksi jotain näistä  
(esimerkkien painokustannukset eivät sisälly tarjoukseen): 

Yrityksen visuaalinen ilme käyntikortteineen, esitteineen, esitysmateriaaleineen. 
Olisiko aika uudistaa ilmettä? 

Pakkauksen visuaalista suunnittelua muutaman pakkauksen verran. 
Nyt take-away-pakkaukset on pop – suunnitellaanko kassi, kahvimukit ja lounasboksit? 

Tai onko tuotteesi vailla pakkausta tai vanha kaipaisi freesausta? 

Kuvitustöitä noin 8–10 kuvaa, riippuen kuvan laajuudesta.
Mitäs jos tehtäisiinkin somekuvia kuvitettuina? 

Tai yrityksen perusesittely kuvituksen tai informaatiografiikan keinoin?  

Julkaisun suunnittelu ja taitto. 
Hautuuko pöytälaatikossa tekstit vailla ulkoasua? Tai tehdäänkö minikirja yrityksellesi? 

Sellainen, joka voisi palvella sinun asiakkaitasi? Työkirja? Värityskirja? Puuhakirja?

Tapahtumailmeen suunnittelu (juliste, flyer, nettibannereita, bussimainos...) 
Kun maailma taas avautuu, ovat tapahtumat arvossaan. Suunnitellaan tapahtumalle ilme, 

jota voidaan hyödyntää kaikessa tapahtuman markkinoinnissa.

Yrityksen markkinointimateriaaleja, esim. suoramainos, nettibannereita, lehtimainos. 
Nyt kotoa tavoittaa suuren yleisön – toteutettaisiinko suoramainoskampanja?

Siihen kylkeen bannerimainontaa nettiin ja lehtimainos? 

Mainosjigle säveltämisestä toteutukseen saakka (toteutus etänä studiolla). 
Miltä yrityksesi tunnussävelmä kuulostaa? 

15–25 sekunnin pituinen jingle on omiaan radiomainonnassa.  

TAI SITTEN JOTAIN MUUTA, MITÄ LISTASSA EI OLLUT. 
LIIKKUVAGRAAFIKKO PALVELEE 35 H 

TÄSMÄSTI YRITYKSESI TARPEEN MUKAAN.

MITÄ 
VIIDESSÄ  

TYÖPÄIVÄSSÄ 
EHDITÄÄN?


