
AKU MATTILA VISUALS

Yritys suunnittelee ja toteuttaa asiakkaille räätälöityjä valokuvaus- 
ja videokuvauspalveluita, nettisivukokonaisuuksia sekä 
markkinointia. Asiakkaita: Kamua, Bo Lkv, Uponor, Eurokangas 
sekä Reissu Ruoti.

Yrityksen ytimessä on hyvä asiakaskokemus ja käyttäjälähtöisyys. 
Projektit suunnitellaan huolella yhdessä asiakkaan kanssa, sovittu 
aikataulu pitää ja lopputulos on haluttu.

Aku Mattila
040 726 1814 | aku@akumattila.fi | akumattila.fi
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KUVAUS KEHITTÄMISUUNNITELMASTA

Lähtötilanne analysoidaan ja kartoitetaan asiakkaan kanssa yhdessä. 
Tästä saadaan selville kohderyhmät, nykyiset toimintamallit, käytössä 
olevat resurssit, kehittämistarpeet sekä tavoitteet, joiden toteutumista 
seurataan vaihe vaiheelta.

Kehittämissuunnitelma sisältää kehittämiskohteen ja toteutettavien 
toimenpiteiden määrittelyn ja toteutussuunnitelman. Kehittämis-
suunnitelman avulla varmistetaan pitkäjänteinen sekä suunnitelmal-
linen toteutustapa projektin aikana ja sen jälkeen. 

Tarvittaessa projektin suunnitteluun osallistetaan palvelun käyttäjiä 
mukaan, jolloin osataan huomioida loppukäyttäjien huomiot ja toiveet 
jo suunnitteluvaiheessa.
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1. UUSIEN NETTISIVUJEN TOTEUTUS JA VALOKUVAUS

Yritykselle luodaan uudet, näyttävät ja helppokäyttöiset nettisivut. Sivusto 
pitää sisällään yrityksen-, tuotteiden- ja palveluiden esittelyn, referenssit 
sekä yhteystiedot (max. 10 sivua). Työ sisältää sivuston ulkoasun suun-
nittelun mukaillen yrityksen visuaalista ilmettä sekä teknisen toteutuksen 
Wordpress-julkaisujärjestelmällä, jota on helppo itse päivittää. Sivujen 
päivittämiseen järjestetään koulutusta. Sivujen julkaisu asiakkaan osoit-
tamalle palvelimelle. 

Yritykselle räätälöidään tarpeisiin sopiva valokuvauspaketti (5-10 kuvaa), 
joka voi sisältää kuvia henkilöstöstä, tiloista, palveluista tai tuotteista. 
Sisältää kuvauksen suunnittelun, kuvauksen sovittuna ajankohtana sekä 
kuvien ammattimaisen jälkikäsittelyn. Kuvia hyödynnetään nettisivuilla 
sekä yritys voi hyödyntää kuvia osana muuta markkinointia.

2. YRITYKSEN TARPEISIIN RÄÄTÄLÖITY VALOKUVAUSPAKETTI

Yritykselle räätälöidään tarpeisiin sopiva valokuvauspaketti/kuvapankki 
(20-30 kuvaa), joka voi sisältää kuvia henkilöstöstä, tiloista, palveluista tai 
tuotteista. Työ pitää sisällään 3 kuvauspäivää, kuvausten suunnittelut, 
kuvaukset sovittuina ajankohtina sekä kuvien ammattimaisen jälkikäsitte-
lyn.

KÄYTÄNNÖN MYYNTI- JA MARKKINOINTITOIMENPITEET
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3. SOSIAALISEN MEDIAN ALOITUSPAKETTI JA VALOKUVAUS

Yritykselle luodaan sosiaalisen median aloituspaketti: nykytilan 
kartoitus, tavoitteet, strategia, sisältösuunnitelma sekä 4 kuu-
kauden tuki sisällöntuotantoon. Yritykselle räätälöidään tarpeisi-
in sopiva valokuvauspaketti (10-15 kuvaa), joka voi sisältää kuvia 
henkilöstöstä, tiloista, palveluista tai tuotteista. Sisältää kuvauksen 
suunnittelun, kuvauksen sovittuna ajankohtana sekä kuvien ammat-
timaisen jälkikäsittelyn. Kuvia hyödynnetään somepäivityksissä sekä 
yritys voi hyödyntää kuvia osana muuta markkinointia.

4. KERRO YRITYKSESI TARINA TEHOKKAASTI VIDEON AVULLA

Yritykselle tehdään 2 lyhytvideota, jotka voivat kertoa yrityksestä, 
sen tuotteista ja palveluista tai asiakaskokemuksesta. Videoiden kes-
to max. 2 min per video. Työ pitää sisällään kuvausten suunnittelut, 
kuvaukset sovittuina ajankohtina sekä videoiden ammattimaisen 
jälkikäsittelyn. Käsikirjoitus tehdään yhdessä asiakkaan kanssa.


