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BERK MEDIA

“Toimeni perustana on mutkaton 
  kanssakäynti asiakkaan kanssa, 
  lämminhenkinen palvelu 
  sekä asiakaslähtöinen toiminta.” 

Asiakkaan toiveiden tulisi aina toteutua, ja 
siitä pidän huolen näyttämällä 
mahdollisimman paljon työvaiheita 
asiakkailleni. Haluan olla asiakkaan 
tavoitettavissa – ei ainoastaan projektin 
ajan, vaan myös sen jälkeen, mikäli jotakin 
kysymyksiä tai ongelmia ilmenee.

Jokaiseen palvelupakettiin kuuluu 
alkukartoitus eli palaveri, jossa 
perehdytään asiakkaan toiveisiin ja 
yritykseen kokonaisuudessaan. Tämä 
voidaan suorittaa joko kasvotusten 
studiollani/asiakkaan
toimitiloissa, tai videopalaverina. Tämän 
jälkeen tehdään toteutussuunnitelma, joka 
hyväksytetään asiakkaalla. Työvaiheita on 
mahdollista esitellä asiakkaalle.

Odotan innolla yhtestyötä teidän kanssa!

BERK media ay on media-alan yritys, joka tarjoaa 
video- ja valokuvausta sekä graafisia palveluita. 

Teen myös pienimuotoisia verkkosivuja sekä hakukoneoptimointia.
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ESITTELY

PALVELUPAKETTI 01
VIDEO + KUVAPANKKI

PALVELUPAKETTI 02
TAPAHTUMAKUVAUS /
LIVESTREAM

PALVELUPAKETTI 03
YRITYSILME / BRÄNDÄYS



01
PAKETTI

VIDEO + KUVAPANKKI
Yritysesittely video 3-5min
Kuvapankki n. 100 kuvaa

KUVAPANKKI

VIDEOKUVAUS

Kuvapankki yrityksen käyttöön, n. 100 kuvaa.
Sisällön suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa.
Linjassa yrityksen ilmeen kanssa.

1 kuvauspäivä (8h) 
Leikkaus, värimäärittely, kevyt grafiikka, tekstitykset, äänen jälkikäsittely, musiikki
Valmis video 3-5min, täysillä käyttöoikeuksilla

Pakettiin ei sisälly mahdolliset näyttelijät ja lokaatiokustannukset.



02
PAKETTI

TAPAHTUMAKUVAUS /
LIVESTREAM
Tapahtumakuvaus TAI
Livestream 1pv / 2 lyhyttä
Tallenne lähetyksestä LIVESTREAM

TAPAHTUMAKUVAUS

1 pv TAI 2 lyhyttä lähetystä 2-3 kameralla
1 videokuvaaja ja 1 äänimies
Mahdollisten puhujien mikitys
Tallenne lähetyksestä digitaalisena

1 pv TAI 2 lyhyttä kuvausta 
1 videokuvaaja ja 1 valokuvaaja
Aftermovie päivästä 3-5min, sisältäen musiikin
Kaikki päivän aikana otetut valokuvat



03
PAKETTI

YRITYSILME / 
BRÄNDÄYS
Logo 
Värikartta ja typografia
Asiakirjapohjat
Painomateriaalit
Graafinen ohjeisto

PAINOMATERIAALIT

YRITYSILME

Pakettiin sisältyy:
1000kpl käyntikortteja
500kpl kirjekuoria yrityksen ilmeellä
1 roll up

Logo - muutama ehdotelma toiveidenne pohjalta. Etenemme parhaan kanssa ja 
hiotaan siitä toivotunlainen.
Värikartta ja typografia- Päävärit ja lisävärit - Fonttiperhe
Asiakirjapohjat (word ja powerpoint).



REFERENSSEJÄ

VIDEOKUVAUS
Kokemukseni videokuvauksesta ovat suurimmalta osin tapahtumista ja häistä. 
Näiden lisäksi teen videoesittelyitä yrityksistä ja tuotteista.
Videokuvaaminen on suuri intohimoni ja innostaa minut aina luovuuteni huipulle.



REFERENSSEJÄ

TUOTEKUVAUS
Taltioin tuotteesi kliinisesti katalogiin tai tunnelmallisesti mainokseen.
Kuvaan tuotteet studiollani Lahden keskustassa, teidän tiloissa tai 
asiakkaan luona.



REFERENSSEJÄ

YRITYSKUVAUS - TILAT JA HENKILÖSTÖ
Edustavat kuvat toimitilasta ja henkilöstöstä. 
Henkilöstön kuvaus onnistuu joko studiollani Lahden keskustassa tai 
voin napata taustakankaat mukaani ja tulla teille kylään. Virkistävän 
ilmeen saa kuvaan miljöössä.



REFERENSSEJÄ

YRITYSUVAUS - TAPAHTUMAT
Vuosijuhlat, palkitsemiset ja muut tapahtumat on mukava muisto 
vuosien päästä. Tapahtumista saa myös loistavaa kuvapankkia yriyksen 
käyttöön. Myös kuvausseinä on mahdollista pystyttää juhliinne ja ikuistaa 
ilta työkavereiden kanssa.



REFERENSSEJÄ

GRAAFINEN SUUNNITTELU
Yrityksen kokonaisvaltainen brändäys onnistuu kauttanu. Logo, tuttu 
värimaailma ja fontti tuo yritykselle tunnistettavuutta. Kirjeiden lähetys 
omalla logolla ja väreillä koristellussa kirjeessa tuo yrityksellesi 
arvokkuutta. 



BERK MEDIA

Tervetuloa asiakkaaksi!

BERK
mediaYHTEYSTIEDOT

Otto Koivulahti, Yrittäjä
050 5151 394
info@berkmedia.fi
Vesijärvenkatu 12 LH 34
15110 Lahti
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