
Buusterit on markkinoinnin asiantuntijoiden verkosto jossa on asiantuntijoita jokaiseen 

tarpeeseen. Tärkeimpänä pidämme mielessä, että meiltä tulevat ideat voidaan toteuttaa 

käytännössä. Unohdetaan ne hienot Powerpointit, kapulakieliset raportit tai hienolta 

kuulostava business retoriikka. Mietitään yhdessä, sitä mikä toimii, mikä tulee tehtyä myös 

jatkossa.  Me teemme mielummin tyylikästä bisnestä kuin taidetta.

Kolme tukijalkaa:

1)  Printti & web & some 

 -  Kaikki printti- ja web markkiniointiviestinnän osalueet.  

 -  Logoista vuosikertomuksiin. Facebookista verkkosivuihin  

  ja uutisikirjeisiin.

2)  Valokuvat & videot

 - Tyylikkäät valokuvat, upeat tunnelmat ja loistavat 

  videot kustannustehokkaasti kulloisenkin tarpeen   

  mukaan.

3)  Liikkeenjohdon konsultointi ja yrityskoulutus

 - Johdon sparraus, strategiasuunnittelu, brändin luominen,      

  tunneälykoulutus, video- ja valokuvauskoulutus. Myös kansainvälistymis asiat. 

  

Kun yrityksesi tarve edellyttää asiantuntijaa, järjestämme verkostostamme alan 

ammattilaisen juuri sinun tarpeeseesi antamaan parhaan mahdollisen vastauksen.

Saat 100% takuun 

siitä että prosessin 

aikana tulee ideoita 

jonka muutat 

aidosti tulovirraksi 

tai parannat 

liiketoimintaasi.

"

YRITYSESITTELY

MAINONTA  | MARKKINOINTI | TUOTTEISTUS | PRINT | KAMPANJOINTI | PHOTO | VIDEO | AUDIO  

SISÄLTÖTUOTANTO |KOULUTUS | KONSULTTIPALVELUT



Myynnin ja markkinoinnin kehittämissuunnitelma toteutetaan johtajuustaito.fi 

kehittämällä BeFeel® metodin avulla. 

Ennakkokyselyn avulla kerätään dataa ja tietoa jonka perusteella suunnitellaan 

strategiapäivä. Asiakkaan toiveen mukaista tarvetta käydään läpi alan parhaiden 

asiantuntijoiden kehittämän järjestelmän avulla.

Päivän aikana (voidaan jakaa myös useampaan pienempään osioon) etsitään 

vastauksia, kirkastetaan näkemystä tarvittavista toimenpiteistä. Suunnitellaan ja 

päätetään toimenpiteistä sekä toteutusaikatauluista.

Päivän aikana tuotamme sinulle monta hyvää liike- ja 

tuoteideaa käyttöösi.

Pakettiin sisältyy 1 x 6h pituinen suunnittelupäivä   

(tai kaksi 3h päivää) max. 4 henkilölle sis. kahvit. 

Lopputulemana on selkeä yhteenveto markkinoinnin kehittämissuunnitelman 

seuraavista toteutettavista askelista. Niiden avulla on helppo edetä ja seurata 

kehittämissuunitelman etenemistä. 

Olemme joustavia.  

Sinun tarpeesi ratkaisee

painotukset ja 

tekemisen palvelusetelin

käytön suhteen

"

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN 
KEHITTÄMISSUUNNITELMA



PALVELUSETELI MARKKINOINTITOIMENPIDE 1: 

MARKKINOINNIN ENSIAPUA HETI
Kevyt ulkoasufreesaus tai suunnittelu

Somemarkkinointi paketti:

•  Somemainossarjan tuottaminen 3 mainosta sis. 1 mikrovideo

Lehti ja web-mainonnan ulkoasupaketti

• Lehtimainoksen ulkoasusuunnittelu 

•  web-bannerin ulkoasusuunnittelu

•  Asiakkaan toimittamien tekstien stilisointi.

Audiopaketti

• Valmis monologi tai vuoropuhelu tyylinen  

 radiomainos spotti käyttöönne

Kättäpitempää HETI

•  1 valmis Rollup. Sis. suunnittelu ja toteutus. 

•  1  valmis A-taulu 50 x 70 sisältäen 2 x julistesarja TAI 

•  3 x erilaista ikkunajulistetta 50 x 70 

•  500 a5 jakeluesitettä 2-puoleinen 170g paperi

•  1000  käyntikorttia valitsemallenne  

 henkilömäärälle (esim 5 x 200 kpl)

• 30 digivalokuvaa markkinointia varten

 esim. tuotekuva, henkilö- tai dronekuvauskuvaus

Toteutus laadukkailla perus papereilla ja digipainotekniikoilla.  

Erikoistilaukset ja materiaalit lisähintaan.

Tässä paketissa on 

nidottu yhteen design ja

printtituotteet painettuna. 

- Ensiapua koronan 

jälkihoitoon.

"



PALVELUSETELI MARKKINOINTITOIMENPIDE 2: 

VIDEO & AUDIO & KUVA

Videopaketti

•  Yrityksen some-markkinointivideosarja  

 (3 jaksoa, 30 sekunnista 60 sekuntiin sis. intro ja outro videon alkuun ja   

 loppuun) 

 TAI yksi pitempi laadukkaasti tehty yritysesittely video. 

 TAI yksinkertainen TV-mainos tuotekuva-, miljöö-, teksti- tai     

 monologipohjaisena (ei sis. siirtokuluja tai näyttelijöitä).

• Yhdessä asiakkaan kanssa tehtävä käsikirjoitus

•  1.5 kuvauspäivää (tai 3 x 0.5pv)   

 sis. kuvaukset Lahden alueella, 

 drone-kuvamateriaalin ja videon editoinnin.

•  Videon julkaisustrategia ja viestin suunnittelu

Valokuvapaketti

• 30 digivalokuvaa markkinointia varten

 esim. tuotekuva, henkilö- tai dronekuvauskuvaus

Audiopaketti

• Valmis monologi tai vuoropuhelu tyylinen  

 radiomainos spotti käyttöönne

Tässä paketissa on 

monipuolisesti

audiota ja videota  

kuvien kera. Paketti 

joustaa tarvittaessa 

suuntaan ja toiseenkin,

mikä palvelee parhaiten.

"



PALVELUSETELI MARKKINOINTITOIMENPIDE 3: 

YRITYKSEN ULKOASUN SUUNNITTELU 
TAI PÄIVITYS (SIS. PERUS KOTISIVUT)

Yhdessä suunniteltu uusi ulkoasu

•  brändikirja, logo, brändivärit, layout mallit printtiin  

 ja webbiin, rollupit, kirjapohjat, käyntikortit, esitepohja  

 Powerpoint -pohja, ikkunateippausten suunnittelu TAI  

 infografiikkaa mediatauluihin. Asiakkaan toimittamien tekstien stilisointi.

Websivu paketti 

• Perustasoiset Wordpress -nettisivut. sis. 5 alisivua 

•  sis. web-hotellin vuodeksi • verkkokauppa

 hinnoitellaan erikseen

• eri kieliverisiot mahdollisia (ei sis. käännöstöitä)

Valokuvaus

•  5 ilmakuvaa, 30 valokuvaa lahden alueella   

 toimipisteissä tai asiakkaallasi, vapaasti käyttöösi

Kättäpidempää painettuna sis. hintaan.

•  1000  käyntikorttia valitsemallenne  

 henkilömäärälle (esim 5 x 200kpl)

•  1  valmis A-taulu 50 x 70 sisältäen 2 x julistesarja TAI 

•  3 x erilaista ikkunajulistetta 50 x 70 

Ylläolevista painotuksista voidaan sopia tarkemmin, tarpeesi mukaan.

Tässä paketissa on 

tehdään brändityötä ja

toteutetaan sitä.

Mitä tarvitsetkin, mietitään

kuinka saamme sen

parhaiten toteutettua.

"



PALVELUSETELI MARKKINOINTITOIMENPIDE 4: 

MOBIILIVIDEO KOULUTUS

Videokoulutuspaketti 

•  Koulutamme yrityksesi oman henkilöstön toteuttamaan perusvideotuotannot  

 mobiililaitteilla. Koulutus kestää kaksi päivää (voidaan jakaa myös  

 useammaksi 3h koulutukseksi) 

• Kohderyhmän määrittely 

• julkaisu strategia, miksi videoisin jotakin (viestin terävöitys)?

•  ääni / mistä musiikki? 

•  valaistus 

• tarkastellaan käytettävissä olevat välineet / tarvitaanko hankintoja

Lisäksi sisältää  yhden Suomen suosituimman  

tubekanavan tuottajan toteuttaman koulutuksen

•  mitä tällä hetkellä tubessa/somessa katsellaan?

•  tubettaminen ja markkinointi, tuotesijoittelu

•  mitä tubettajalta vaaditaan? 

•  palkkaisinko tubettajan?

Videotuote

• tuotetaan kaksi 30–60 sekunnin videota    

 yhdessä, yrityksen kalustolla  

Videoelementit

•  Intro ja outro videon alkuun ja loppuun. 

• perus teemamusiikki (royalty free) 

• teksti ja ulkoasugrafiikka elementtejä käyttöösi.

Monesti on taloudellisinta ja 

mielekkäintä jos yritys itse 

tekee pieniä mikrovideoita 

sosiaaliseen mediaan.

Käydään läpi ja luodaan 

valmiudet omaan

mikrovideo tuotantoon.

"



PALVELUSETELI MARKKINOINTITOIMENPIDE 5: 

TUOTE- JA TAPAHTUMAKUVAUS & 
STRIIMAUS

Allaolevat ovat sovittavissa tuotteiden ja tapahtumioen tarkempien 

yksityiskohtien määrittelemisen jälkeen. Ota yhteyttä. jani@buusterit.fi

Studiotasoinen tuotekuvauspaketti

•  tuotekuvat paikanpäällä tai studiossamme

• miljöökuvaukset

• tuotekuvaus, tuotekuvasarjat ja brändäys

• kuvagalleria

• syväykset

• värierottelut ja määrittelyt

Striimaukset ja etäpalaverien valmistelu

Paikanpäällä tai studiossamme

• musiikki ja puhe

•  juonnot, esitykset ja tuotesittelyt

• live tai tallenne

Yhden päivän tapahtuman tapahtumavideo tai kooste

Tarvitsetko seuraavan vuoden markkinonitia varten 

tapahtuman taltioinnin tai koosteen asiakkaille. Ota 

yhteyttä niin määritellään yhdessä tarve ja miten 

voimme auttaa parhaiten. 

• sisältää videokuvaus, valokuvaus, drone sekä videon  

 editointi

• huolehdimme tuotesijoittelusta ja brändielementeistä

Tässä paketissa on laaja

liikkumavara. Jotta voisimme 

hyödyttää sinua parhaalla

tavalla, tarve pitää etukäteen

määritellä tarkasti jotta

palvelusetelin budejetti 

riittää optimaalisesti.

Riippuen laajuudesta myös 

muista palveluistamme 

voidaan mahdollisesti lisätä 

elementtejä tähän.

"


