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RESEPTIMME HYVÄÄN
MARKKINOINTIIN

HELPOTAMME ELÄMÄÄSI
Design Kumina on vuonna 2005 perustettu luotettava ja tehokas lahtelainen mainostoimisto.
Asiakkaitamme ovat yritykset ja yhteisöt kokoon ja toimialaan katsomatta. Kerro meille
tavoitteesi, niin suunnittelemme tarpeisiisi sopivat konseptit, kampanjat ja materiaalit. Vain
taivas (ja budjetti) on rajana. Käytössäsi on viisi ahkeraa mediakuiskaajaa.

Saat kaikki markkinointitarpeesi meiltä, mutkattomasti yhdestä paikasta.
•
•
•
•

Yritysilmeet
Esitteet ja tuotekatalogit
Websivut
Sosiaalinen media

•
•
•
•
•

Sähköiset julkaisut
3D
Kuvitukset
Sisällöntuotanto
Videot

LUOVAT RATKAISUT
Sehän on se juttu. Oivaltaa uudenlaisia ratkaisuja.
Tai löytää uusia kanavia missä markkinoida.

TEHOKAS TOTEUTUS
Emme kaihda oikeaa työntekoa ja olemme nopeita ja taitavia
työssämme. Kommentoinnit ja materiaalit pyörivät Trellossa ja
on kunnian asia pitää kiinni aikatauluista. Se on meidän juttu.

ASIAKKAAN KANSSA
Mitä paremmin tunnemme palvelusi/tuotteesi sen paremmin
yhteistyö toimii. Kuuntelemme tarkalla korvalla haasteesi ja
tarjoamme luovia ratkaisuja.
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01 YRITYSPALVELUSETELI-PAKETTI

YRITYSILMEEN SUUNNITTELUN
TAI UUDISTUKSEN
Homma aloitetaan yhteisellä kokoontumisella, jossa määritellään tavoitteet, kohderyhmät
ja päämediat, joissa ilmeen tulee toimia. Saatte meiltä ilmeestä ehdotuksia, joista
viilaamme lopulliset materiaalit käyttöönne. Graafiseen ohjeistukseen dokumentoidaan
ilme, jotta yritys näyttäytyy jatkossa yhtenäisenä eri medioissa.

PAKETTI SISÄLTÄÄ:

LOGO

VÄRIT

KÄYNTIKORTIT

GRAAFINEN
OHJEISTO

ESITEPOHJA

POWERPOINT& WORD-POHJA
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MYYNNIN MARKKINOINTIMATERIAALIEN SUUNNITTELUN
Konseptisuunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa. Sisältää kaksi suunnittelupalaveria. Kevyt
markkinointisuunnitelma Trelloon, kanavien valinta ja aikataulutus. Konseptipohjaan perustuvan
ilmeen jalkauttaminen myynnin tarvitsemiin markkinointimateriaaleihin.

PAKETTI SISÄLTÄÄ:

ESITE

1-4 sivua

POWERPOINTESITYS

MAINOS

1-5 kokoa

BANNERI

1-5 kokoa

2-3 SOMEPOSTAUSTA

Sisältää kuvat ja tekstit

PIENI
PAINOTYÖ
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LAAJAN VIDEON TAI
VIDEOSARJAN

(ESIM. SOMEEN)

Käsikirjoitus, kuvaus ja/tai editointi kuvista/videoista tarkoituksenmukaiseen käyttöön.
Tärkeintä on sisältö.

PAKETTI SISÄLTÄÄ:

KÄSIKIRJOITUS

KUVAUS

EDITOINTI
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KYSY
LISÄÄ

ANU SAHAMIES
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MARKKINOINNIN AMMATTILAISIA
HYVÄLLÄ OTTEELLA

MIRVA KOPONEN

TARU KANTONEN

MARIANNE VEHNÄMÄKI

EMMI LEVÄNEN

YRITTÄJÄ | GRAAFINEN SUUNNITTELIJA

TUOTANTO-AD | TAITTOSPESIALISTI

AD | SISÄLLÖNTUOTTAJA

VIDEOTUOTTAJA | TUOTANTO-AD

GRAAFINEN SUUNNITTELIJA | KUVITTAJA

+358 44 338 9389
anu.sahamies@designkumina.fi

+358 44 252 3244
mirva.koponen@designkumina.fi

+358 45 882 7923
taru.kantonen@designkumina.fi

+358 50 325 3301
marianne.vehnamaki@designkumina.fi

+358 40 160 1499
emmi.levanen@designkumina.fi

Ilmeet ja visiointi on Anun rakastamaa osaaluetta. Design Kuminan perustaja kuuntelee
yrityksesi haasteet markkinoinnin saralla ja
tekee tarjoukset. Pallo kuin pallo toimii
vapaa-ajalla ulkoiluttajana.

Mirva omaa tarkkaa ja oivaltavaa
osaamista niin verkko- kuin
printtipuolellakin. Tämä hevoskuiskaaja
on vankka Formuloiden kannattaja ja
henkeen ja vereen Alfa Romeo -kuljettaja.

Tarun supervoimiin kuuluu viestintää ja sisältöä
- myös ilmeet ja värimaailmat luontuvat tältä
AD:ltä tyylikkäästi. Hersyvä vääksyläinen
kunnostaa talovanhustaan pieteetillä ja maalaa
mielikuvituksensa tauluille vapaa-ajallaan.

Videokuvaus, editointi ja äärimmäisen kekseliäs
ideointi on Mariannen erikoisosaamista.
Kuminan logospesialistilla on aktiivinen
koirakuume ja jäätävät salibandytaidot.

Emmi on graafisena suunnittelijana tuorein
lisä Kuminan joukkoon. Logot, ilmeet ja
kaikenlainen suunnittelu soljuu laadukkaasti.
Tämä mahtava kuvittaja harrastaa vapaaajalla ratsastusta, piirtämistä ja Pampulakoiransa kanssa touhuamista.

Toimistomme sijaitsee Lahdessa, Hennalan vanhalla kasarmialueella
pääportin vieressä punatiilisessä rakennuksessa 2. kerroksessa.

PARAATIKATU 1, 15700 LAHTI
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