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Yritykselle esittelyvideo tai 
kuvapankki?
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NÄIN KEHITÄMME

TUTUSTUTAAN
Kaikki upeat projektit pitää alottaa huolellisella tarpeen 
ja tavoitteiden kartoituksella. Luomme yhdessä   
suunnitelman yrityksenne tulevasta video- tai valoku-
vatuotannosta. Parhaaseen lopputulokseen pääsy var-
mistetaan yhteisillä näkemyksillä toteutettavasta projek-
tista.

SUUNNITELLAAN JA KUVATAAN YHDESSÄ
Teennäinen tai päälleliimattu sisältö jää etäiseksi. Tämän 
vuoksi on ensisijaisen tärkeää pystyä tuottamaan  
aitoa, yrityksen identiteetin näköistä kasvokasta sisältöä. 
Tämän varmistamme huolellisella yhteistyöllä suunnitte-
lussa ja kuvauksissa.

PITKÄJÄNTEISYYS
Mikään mainos ei toimi, ellei sitä osata kohdentaa näky-
väksi. Varmistamme yhteistyössä, että tuotetulla ma-
teriaalilla aikaansaadaan paras mahdollinen näkyvyys. 
Pyrimme tilanteen mukaan opastamaan ja antamaan 
myös vinkkejä parempaan näkyvyyteen.

TAPA TOIMIA
Tehdään kuvauksista mukava kokemus yhdessä!   
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3-5min Toteutus Budjetti

1. YRITYKSEN ESITTELYVIEO

KUVAUS
Tarkoituksena toteuttaa esittelyvideo, jota voidaan käyt-
tää osana monipuolista markkinointia yrityksen sähköi-
sissä kanavissa. Esittelyvideon tarkoitus on kiteyttää koko 
yrityksen keskeisin lisäarvo asiakkaalle ja viestiä yrityksen 
arvoista toimia.

TEEMAT
Videon teemat tullaan kartoittamaan yhteistyössä asiak-
kaan kanssa mahdollisimman monipuolisesti.

ERITTELY
Esittelyvideon toteuttaminen sisältää huolellisen suun-
nitteluvaiheen, videon kuvauksen sekä editoinnin. Koko-
naisuudessaan projektiin on arvioitu käytettäväksi noin 
30 tuntia.
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2-3 min
Kuvia Budjetti

KUVAPANKKI 
Yritykselle toteutetaan räätälöity noin 200kpl kuvan ku-
vapankki. Kuvapankin tarkoituksena on kattaa yrityksen 
verkkosivustoille, sosiaalisen median tarpeisiin tai   
esimerkiksi painojulkaisuiden käyttöön tarvittavia  
valokuvia.

TUOTE/PALVELUN ESITTELYVIDEO
Tuote-esittely videolla kerrotaan valitun tuotteen tai 
palvelun esittely asiakkaalle. Videolla tuotetta tai palve-
lua pyritään esittelemään ytimekkäästi. 

ERITTELY
Kuvapankki sekä esittelyvideo suunnitellaan huolellisesti 
yhteistyössä asiakkaan kanssa. Työhön on arvioitu ku-
luvan kuvapankin osalta noin 10 tuntia, ja esittelyvideon 
osalta 20 tuntia kokonaisuudessaan kattaen suunnittelun, 
kuvauksen sekä editoinnin.

2. KUVAPANKKI + TUOTE/PALVELUN ESITTELYVIDEO
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HNRI OY

Henri Uotila 
0407062156

henri@uotilat.fi
www.hnri.fi

Mikäli työhön liittyy kysyttävää tai tarkennettavaa vastaan mielelläni. 
Tiimimme tarkoitus on toteuttaa kaikissa tilanteissa juuri tilaajansa 

oloinen ja näköinen visuaalinen kokonaisuus.
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