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Uusi ulottuvuutesi
Augio Augmented Reality Studio on yhden miehen tuore lisätyn todellisuuden 
(Augmented Reality, AR) markkinointia tuottava toiminimiyritys. Augio vie 
markkinointisi kirjaimellisesti uuteen ulottuvuuteen ja tarjoaa asiakkaillesi 
mieleen jääviä kokemuksia saaden yrityksesi erottumaan joukosta.

Augio hyödyntää palveluissaan Zapparin webAR-teknologiaa joka mahdollistaa 
lisätyn todellisuuden toteutusten katselun mobiililaitteen selaimella ilman 
ladattavia mobiilisovelluksia tai suuria ja kalliita VR-laseja. Tämä avaa 
yrityksellenne helposti lähestyttävän markkinointiväylän sekä mahdollisuuden 
tarjota asiakkaillenne lisäarvoa täysin uudesta näkökulmasta.  

Augion lisätyn todellisuuden palvelut hyödyntävät kuvantunnistusteknologiaa 
eli käyttäjän mobiililaitteen kamera tunnistaa sille näytetyn kuvan, joka 
avaa lisätyn todellisuuden sisällön suoraan printtimainoksesi pinnalle. 
Kuvantunnistus mahdollistaa myös yritykselle räätälöidyn kasvofiltterin! 
Tämä herättää printtimainontanne eloon ja päivitettävä AR-sisältö pysyy 
ajankohtaisena mainoskampanjasta tai tapahtumasta riippumatta.  
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Lisätyn todellisuuden sisältö on 
helposti ja nopeasti saavutettavissa!

1.

2.

3.

Asiakas näkee mainoksen, tehokas CTA-
elementti antaa lupauksen lisäarvosta ja asiakas 
skannaa mainoksessa olevan QR-koodin.

QR-koodi ohjaa asiakkaan mobiiliselaimen 
AR-palveluntarjoajan sivustolle. Annettuaan 
sivustolle luvan kameran käyttöön, 
mobiililaitteen kamera tunnistaa sille näytetyn 
mainoksen. 

Lisätyn todellisuuden sisältö avautuu 
mainoksen pintaan tarjoten yrityksesi 
sisällön katseltavaksi. 

SKANNAA JA 
VOITA!

Lorem ipsum dolor sit 
amet, Lorem ipsum 
dolor sit amet, 

Zappar ask permission

Etsi 
palkinto

www some



Kehittämissuunnitelma

1. Palaveri
Kehittämissuunnitelman ensimmäisessä vaiheessa selvitetään yrityksen toimiala, markkinoinnin tilanne 
ja yrityksen asiakkailleen tarjoama lisäarvo. Selvitämme myös yrityksen tarpeet ja mahdollisuudet 
lisätyn todellisuuden markkinointitoimenpiteen toteuttamiseen. Markkinointikampanjan tai toimenpiteen 
alustava aikataulu sovitaan asiakkaan kanssa. 
2. Benchmark
Benchmark-vaiheessa selvitetään samalla toimialalla toimivien yritysten markkinoinnin tilanne ja 
se, miten yritykset markkinoivat digitaalisilla alustoilla. Lisättyä todellisuutta markkinoinnissaan 
hyödyntäviin yrityksiin kiinnitetään huomiota toimialasta riippumatta. Benchmark-vaiheessa kerätty 
aineisto ryhmitellään suunnitteluohjureiksi jotka ohjaavat suunnittelua toimenpidevaiheessa. 
3. Suunnittelu
Asiakasyritykselle esitellään luodut suunnitteluohjurit ja toteutettava lisätyn todellisuuden 
markkinoinnin toimenpide. Asiakasyrityksen kanssa sovitaan toteutettavan toimenpiteen päivitysten 
aikataulu ja sisältö (esim vaihtuvat tarjouskupongit tai ajankohtaisen tapahtumaan liittyvä materiaali). 
4. Toteutus
Lopullinen lisätyn todellisuuden markkinointimateriaali toteutetaan ja testataan. Toimenpiteeseen 
kuuluva sisältö julkaistaan ja päivitykset toteutetaan aikataulujen mukaisesti. Augio Augmented Reality 
Studion käyttämä ohjelmisto kerää lisätyn todellisuuden toteutuksien käytöstä dataa, jonka Augio 
toimittaa asiakasyrityksen käyttöön markkinoinnin jatkokehittämistä varten. 



AR-kampanja toteutetaan Zapparin 
ZapWorks Studio-ohjelmistoa ja 
sovellusvapaata webAR-hyödyntäen. 
AR-toteutuksen pohjana toimivan 
printtialustan tuottaa asiakasyritys ja 
Augio yhdessä, yksinkertaisimmillaan 
valmiiseen printtialustaan tarvitsee lisätä 
vain AR-toteutuksen aukaiseva QR-koodi.
Asiakasyritys tilaa printtimateriaalin 
haluamaltaan yritykseltä. 
Käyttöliittymäelementit toteuttaa 
Augio yrityksen graafista ohjeistusta 
noudattaen ellei toisin päätetä. 3D-mallit 
tuottaa Augio mikäli asiakasyritykseltä 
ei näitä löydy. 3D-malleja varten 
tarvitsemme esimerkiksi pohjapiirrokset ja 
kuvamateriaalia toimitiloista tai yrityksen 
tuotteista.

Toteuttamisesta: 

Augio tarjoaa kolme erilaista vaihtoehtoa 
yrityksesi markkinoinnin viemiseksi uuteen 
ulottuvuuteen. AR-markkinointi toteutetaan 
asiakasyrityksen omille printtialustoille; 
esimerkiksi esitteen tai mainoksen pinnalle.

Kaikki AR-toteutukset ohjautuvat 
Zapparin ylläpitämälle web.zappar.com-
sivustolle. Jokaiseen toteutukseen 
sisältyy linkit yrityksesi verkkosivuille, 
sosiaalisen median kanaville ja tarvittaessa 
yhteystietopainikkeet sekä suora linkki 
Google Maps-navigointiin.

Ota yhteyttä niin sovitaan yksityiskohdista!  

Miten tämä toteutetaan?



Lisätyn todellisuuden mainoskampanja  
Printtimainoksen tai esitteen päälle 
mobiililaitteen kameran läpi avautuva 
3D-malli yrityksen tuotteesta 
lisätietoineen.  

Lisätyn todellisuuden tilaesittely 
Tilaesitteeseen tai mainokseen avautuva 
3D-malli toimitilasta, vuokrattavasta 
asunnosta tai osastosta tarpeellisine 
lisätietoineen  

Pelillistetty mainoskampanja 
Esitteen tai mainoksen päälle 
avautuva pelimekaniikkaa hyödyntävä 
mainoskampanja yritykselle, joka haluaa 
aktivoida asiakkaitaan.

Mitä toteutetaan?

1.

2.

3.



1.3D-mallit yrityksen tuotteesta esimerkiksi 
eri värivaihtoehtoineen

Tietoruutu tuotteesta

Kuvia tuotteen valmistamisesta tai 
kokoonpano-ohje. 

Lisätyn todellisuuden sisällön päivitys 
kampanjan aikana (1-3) kertaa. Esimerkiksi 
alennuskuponki yrityksen verkkokauppaan. 

Lisätyn todellisuuden mainoskampanja 



2.3D-malli yrityksen toimitiloista, 
messuosastosta tai vuokrattavista tiloista.  

360-kuva tilasta.  

Esittelyruudut tilan ominaisuuksista. 

Tilan käyttötarkoituksen huomioiden 
oleelliset kohdeosoittimet 

Lisätyn todellisuuden tilaesittely 



3.Yrityksen ilmettä tai toimialaa noudattava 
pelialue. 

Aikalaskuriin ja pisteiden keräämiseen 
tai ongelmanratkaisuun perustuva 
pelimekaniikka. 

Palkintona esimerkiksi pelin läpäisystä 
palkintona annettava alennuskuponki 
tai mahdollisuus osallistua arvontaan 
yrityksen sosiaalisen median kanavalla. 

Kuvat Lahti City ry:n Yhen Illan Juttu-
ostoskampanjan tueksi toteutetusta 
Munajahti-pelistä. 

Pelillistetty mainoskampanja
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