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Palveluopas
Kuopion positiivisin sisältötoimisto tuottaa 

tekstit, kuvat ja videot kaikkiin tarpeisiin.



Hauska tutustua

Huutaako blogisi tyhjyyttään? Ovatko asiakastari-
nat yhä suunnitteluasteella? Kaipaavatko verkko-
sivutekstit pölyttämistä tai haluaisit pitkästä aikaa 
uudet henkilöstökuvat?

Kuopion positiivisin sisältötoimisto tuottaa teks-
tit, kuvat ja videot kaikenlaisiin tarpeisiin. Huip-
putiimimme koostuu viestinnän monipuolisista 
ammattilaisista. Oodian ihmiset ja tekeminen ovat 
monelle tuttuja. Tiimistämme löytyy sisällöntuot-
tajia, valo- ja videokuvaajia, graafikoita, taittajia 
sekä projektiosaajia.

Voit hyödyntää viestinnän ammattilaisiamme tila-
päisisissä tai pidempiaikaisissa viestintätarpeissa. 
Teemme sujuvasti tekstit ja kuvat erilaisiin kana-
viin. Kauttamme hoituvat kätevästi muun muassa 
referenssitarinat, verkkosivutekstit, blogitekstit, 
tiedotteet, oppaat ja artikkelit.

Palvelumme sopivat hyvin yrittäjille, joilla on 
säännöllisiä viestintätarpeita, muttei henkilöä nii-
tä hoitamaan. Keskity ydintoimintaasi ja anna mei-
dän hoitaa viestintä!

Soita, tule kahville tai käydään lounaalla   
– tullaan tutuiksi!
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Autamme lyhentämään 
to-do-listaasi

Sisällöntuotanto

Kauttamme järjestyvät kaikenlaiset tekstit  
erilaisiin kanaviin, tietysti tyylillisesti ominai-

seen tapaan kirjoitettuina.

Valo- ja videokuvaus

Upeat kuvat ja videot täydentävät tekstiä.  
Henkilö-, miljöö- ja verkkosivukuvat sekä  
brändivideot antavat yrityksellesi kasvot.

Taittotyö & graafinen suunnittelu

Ammattilaisten taittamina niin somebannerit 
kuin painavakin asia muuttuvat kätevästi 

visuaaliseen muotoon.  

Erikoisaikakauslehdet

 Tarkkaan kohdennettu ja teemoitettu kokonai-
suus palvelee niin lukijoita kuin yrityksiäkin. 

Digiartikkelit toimivat myös somessa.

Tapahtumakalenteri

Kaikille avoin ja maksuton Kaupunkisi.fi 
-tapahtumakalenteri kokoaa yhteen 
Kuopio–Tahko-alueen tapahtumat.
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Kuopio on yksi Suomen vilkkaimmista 
tapahtumakaupungeista. Olemme autta-
neet tapahtumanjärjestäjiä ja keränneet 
erilaisia tapahtumia Kuopion & Tahkon 
alueen kattavimpaan menokalenteriin. 

Paljon tapahtumia järjestäville tahoille 
voidaan luoda palveluun omat tunnuk-
set. Omilla tunnuksilla pääsee kätevästi 
hallinnoimaan omia tapahtumiaan sekä 
lisäämään vaivattomammin useita tapah-
tumia.

Kalenteri on maksuton, helppokäyttöi-
nen, visuaalinen ja mobiiliystävällinen 
paikka. Olemme panostaneet myös haku-
toimintoon, jotta tapahtumia on helppo 
selailla vaikkapa viikonloppua ajatellen 
tai hakea tietyn kategorian perusteella. 

Tutustu alueen tapahtumiin tai ilmoita 
omasi osoitteessa www.kaupunkisi.fi

Anna tapahtumasi loistaa! Yhdessä 
rakennamme kaupungin menevimmän 
menokalenterin.

Kaupunkisi.fi
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Referenssitarina

Toteutamme referenssitarinat avaimet 
käteen -periaatteella. Haastattelemme 
projektivastaavan ja asiakkaan, koostam-
me yhteen tarinan sekä otamme kuvat. 

Esimerkkihintoja:
• noin sivun teksti + 5 kuvaa  

alkaen 650 € + alv.

• noin kolmen sivun teksti + 10 kuvaa 
alkaen 1 250 € + alv.

Hinnat sisältävät sisällöntuottajan, valo-
kuvaajan sekä oikolukijan työn sekä 1–2 
kommenttikierrosta.

Esimerkit:
www.rp-karmi.fi/omannakoinen-koti-il-
man-remonttihuolia

www.rtkhenkilostopalvelu.fi/aikawa-fi-
ber-technologies-kumppanuustarina

Referenssin avulla rakennetaan 
luottamusta asiakkaan ja yrityksen 
välillä. Annetaan aitojen asiakkaidenne 
kertoa, miten kiva teidän kanssanne on 
asioida tai miten hyvä tuotteenne on. 
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Ammattilainen pyöräyttelee nopeasti sel-
keät, ymmärrettävät ja oman yritysilmeen 
mukaiset markkinointimateriaalit. 

Huolella tehty materiaali näyttää valmiil-
ta jokaiseen silmään ja viestii asiakkaille 
laadusta. Ammattimainen taitto houkut-
taa lukemaan!

Esimerkkihintoja:
• taittotyö 210 € + 45 € / sivu,  

esim. 10-sivuinen esite 660 €

• lisäpalveluina sisällöntuotanto ja  
valokuvaus sekä kuvien käsittely

Hinnat sisältävät taittamisen ja 1–2 kom-
menttikierrosta asiakkaan kuvien ja teks-
tien pohjalta sekä toteutuksen olemassa 
olevan visuaalisen ilmeen mukaisesti. Hin-
toihin lisätään ALV.

Taittotyö

Kaipaatko visuaalista vuosikertomusta? 
Kevätkiertueelle uutta tuotekatalogia? 
Esitettä uudesta palvelusta? 

Hauska
tutustua

Tervetuloa Pohjois-Savon pääkaupunkiin, 
luonnonläheiseen ja sykkivään Kuopioon! 

Tässä hieman nippelitietoa alkuun 
pääsemiseksi.

TEKSTI OODIA/ROOSA PALOKANGAS  
KUVA KUOPIO−TAHKO MARKKINOINTI

Vetovoimainen kaupunki
Kuopio sijoittui toiseksi T-Median syksyllä 2020 tehdyssä Veto-
voima & Vaikutus -tutkimuksessa. Tutkimuksessa selvitettiin 
potentiaalisten asukkaiden näkemyksiä Suomen kymmenen 
suurimman kaupungin vetovoimasta. Kuopio sai huipputu-
loksia sijainnistaan, palvelutarjonnastaan, yhteisöllisyydestään, 
ympäristöstään sekä alueen elinvoimasta. Tutkimuksessa sel-
visi, että Kuopion asukkaiden muuttohalukkuus oli pienem-
pää kuin monessa muussa kaupungissa, sillä vain 14 prosent-
tia vastasi harkitsevansa muuttoa muualle.

Euroopan maukkain alue
Kuopion alue ja Pohjois-Savon maakunta saivat ensimmäisinä 
suomalaisina alueina kansainvälisesti tunnetun European Re-
gion of Gastronomy 2020–21 -tunnustuksen, joka painottaa 
vastuullisuutta, lähiruoan käyttöä, paikallista kulttuuria sekä 
pienten ja keskisuurten yritysten välistä yhteistyötä. Se näkyy 
muun muassa ruuan ympärille kietoutuvissa tapahtumissa, 
teemaviikoissa ja ravintoloiden ruokalistoissa. 

Suomen parhaat burgerit 2020
Burger Lovers Finland -ryhmässä eli Suomen suurimmassa 
hampurilaisyhteisössä äänestettiin maamme parhaat burgeri-
paikat, ja toisen ja kolmannen sijan voittivat kuopiolaiset Bur-
ger5 ja Gastrobar B/P. Ravintoloiden makuelämysten salai-
suuksia ovat muun muuassa lähitiloilta haettu liha ja paikalli-
sen leipomon sämpylät. 

Maailman kärkiyliopisto
Itä-Suomen yliopisto on päässyt vuosittain maailman parhai-
den yliopistojen ranking-listoille. Suomen laaja-alaisimman tie-
deyliopiston tiedekuntia ovat filosofinen, luonnontieteiden ja 
metsätieteiden, terveystieteiden sekä yhteiskuntatieteiden ja 
kauppatieteiden tiedekunta. Opetusta tarjotaan yli 100 pää-
aineessa. 

Järvi-Suomen kohtaamispaikka
Vesistöjen runsaus on Kuopiolle tuttu piirre, ja kaupungissa 
vierailee veneilijöitä kesäisin aina maailman meriltä asti. 
Alueella on Suomen suurin retkisatamaverkosto ja runsaas-
ti vierasvenepaikkoja. Kuopiosta pääsee helposti Tahkon, Hei-
näveden–Savonlinnan, Varkaus–Savonlinnan ja Iisalmen vesi-
reiteille. 

Luonto 500 metrin päässä
Kaupunkia ympäröi yhteensä 100 järveä ja puhdasta metsä-
maisemaa. Kuopion erikoisuus on kaupungin keskellä kasva-
va aarniometsä, jonka huminaan perustettu Puijon luonnon-
suojelualue on yksi Suomen ensimmäisistä luonnonsuojelu- 
alueista. Metsä kohoaa Puijon huipulla yli 200 metrin korkeu-
teen meren pinnasta mitattuna. 

Lähteet: Kuopio.fi, Satoa.fi, Taste Savo, BusinessKuopio
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KESKEISEN sijainnin ansiosta Kuo-
pio ja Tahko ovat saavutettavissa 
kaikkialta mutkattomasti. Kuopios-
ta Tahkon rentouttaviin maisemiin 
hurauttaa kolmessa vartissa. Hel-
sinkiin pääsee lentäen alle tunnissa, 
autolla noin viidessä tunnissa ja rai-
teita pitkin neljässä. 

Kuopion lentoasema 
sijaitsee Siilinjärvellä Rissalassa, noin 
14 kilometrin päässä Kuopion kes-
kustasta. Lentoasemalla on käytös-
sä yksi, 2 800 metriä pitkä kiitotie. 
Suuri osa lentoaseman kautta kul-
kevista matkustajista on liikemat-
kailijoita.
Lentokentäntie 275, 70900 Toivala

Upouusi matkakeskus
Kuopion Portti toivottaa matkailijan 
tervetulleeksi kaupunkiin. Matka-
keskuksen tiloista pääsee mutkat-
tomasti rautatieasemalle asematun-
nelin kautta. Kuopion Portissa pal-
velee myös useita liikkeitä, kuten 
kukkakauppa, parturi, pankki sekä 
ravintoloita, joista on helppo napa-
ta evästä matkalle, olitpa sitten tu-
lossa tai menossa. Keväällä 2022 
keskukseen avataan myös päivit-
täistavarakauppa. 
Puutarhakatu, 70300 Kuopio

Matkailuinfot
Kuopion kaupungin asiakas-

palvelu ja matkailuneuvon-
ta sijaitsee valtuustotalolla, 
mutta apua saa myös pu-
helimitse ja chatin kautta. 
Kesän aikana kaupungissa 

liikkuu joukko matkailuneu-
vojia, jotka antavat vastauksen 

kysymyksiin ja auttavavat esimer-
kiksi mieluisten kesäaktiviteettien 
löytämisessä.
Suokatu 42, 70110 Kuopio

Matkalla maakunnassa?
Pohjois-Savon seudulla riittää tut-
kittavaa! Lähde samoilemaan Suo-
nenjoen mansikkamaita tai poikkea 
Rautavaaran Pumpulikirkolla. Vaih-
toehtoja riittää aina kulttuurista ja 
tapahtumista rauhalliseen luonto-
matkailuun asti. Tiesitkö, että Joroi-
sissa on Suomen pisin frisbeegolf-
rata tai että Kaavin maaperässä on 
timantteja? Lisää maakuntamme 
helmistä löydät sivuilta 106–107.

Matkalla
mualiman
navassa

3 h 30 min

6 h

7 h

4 h 15 min

50 min

3 h 30 min

4 h 30 min

4 h 30 min

2 h

4 h 15 min

HelsinkiHelsinki

TampereTampere

RovaniemiRovaniemi

TurkuTurku

OuluOulu

KuopioKuopio
JoensuuJoensuu

50 m
in

5 h 30 min

6 h 45 min

Kuopio
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Kaarevat
& pyöreät linjat 

1

3

Sisustus

Sisustusta on helppo pehmentää kaarevilla ja pyöreälinjaisilla 

muodoilla. 1970-luvulta inspiraationsa saaneet pehmeät linjat 

toistuvat niin pienesineissä kuin huonekaluissa. 

TEKSTI OODIA/ROOSA PALOKANGAS  KUVAT KUMPPANIT, SHUTTERSTOCK

1 Ferm Living Arum -valaisin, Sisustus Picaso, 405 € | 2 Tyyni-lasimaljakko 20x21 cm, Pentik, 39 € | 3  Mus Ceramic Pot, Sisustus Picaso, 25 €
4 Cooee-pallovaasi coconut 20 cm, Live4, 58,5 € | 5 Ferm Orb Watering Can, Sisustus Picaso, 79 € | 6 Kori Are Ø34xK37 cm, Jysk, 17,99 €

7 Rahi Orebo 83x43 cm, 89,99 €  | 8 Ferm Curvature Hook, Sisustus Picaso, 35 €

2

5
6

7

8

4
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Luovat ammattilaisemme antavat vies-
tillesi ulkoasun. Graafinen suunnittelu 
käynnistetään huolellisesta kartoitukses-
ta: mitä yritys haluaa viestittää itsestään 
ja arvoistaan? Suunnittelun perusteella  
valitut värit, fontit ja elementit kertovat 
yrityksesi tarinaa yhdenmukaisesti.

• Logosuunnittelu
• Yritysilmeet
• Mainokset, esitteet
• Käyntikortit

Graafinen suunnittelu

Miltä haluat yrityksesi näyttävän? 
Autamme luomaan mielikuvia, olipa kyse 
logon suunnittelusta tai suuremmista 
kokonaisuuksista.



7 | Palveluopas Oodia 2021

Studiossamme onnistuvat erilaiset hen-
kilö- ja profiilikuvat verkkosivuille, ansio-
luetteloihin tai sosiaalisen median kana-
viin. 

Liikumme sujuvasti myös luoksesi ja ku-
vaamme miljöössä esimerkiksi uudet 
verkkosivukuvat yrityksellesi. Lisäksi 
pop-up-studiomme kulkeutuu kätevästi 
erilaisiin tapahtumiin.

• Henkilökuvat
• Verkkosivukuvat
• Artikkelikuvat
• Yrityskuvaus
• Tuotekuvaus
• Somekuvat
• Kuvapankit

Hinta riippuu valitsemastasi palvelusta. 

Esimerkkihintoja:
• Henkilökuvaus studiolla  

75 euroa / kpl,  
lisäkuvat 45 euroa / kpl.

• Miljöössä kuvaus alkaen  
150 euroa / kpl,  
lisäkuvat 45 euroa / kpl.

Hinta sisältää yhden valmiiksi käsitellyn, 
korkealaatuisen kuvan sekä matkakustan-
nukset 25 km säteellä Kuopion keskustas-
ta. Hintoihin lisätään ALV.

Valokuvaus

Upeat kuvat täydentävät tekstiä. 
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Videokuvaus

Videotiimimme purkittaa tehokkaasti 
pienemmät ja suuremmat projektit.

• Yritysesittelyt
• Tuotteen tai palvelun esittelyvideo
• Brändivideo
• Opasvideo
• Asiakastarinat
• Mainosvideo
• Dronekuvaus

Esimerkkihintoja:
• Kevyt yritysesittely alkaen 545 €
• Mittavampi teos alkaen 1 200 €

Hinta koostuu ihmisten, lokaatioiden sekä 
videon pituudesta. Hintoihin lisätään ALV.

Liikkuva kuva kiinnostaa ja sitä jäädään 
mielellään katsomaan.
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Kuvapankilla luot yksilöllisen ilmeen, 
joka toistuu kaikissa materiaaleissa. Omia 
kuvia on näppärä käyttää esimerkiksi so-
meviestinnässä. Erotut ja voit olla varma, 
ettei muilta löydy samanlaisia kuvia.

Valokuvaajamme suunnittelee kanssanne 
mitä haluatte kuvilla viestiä. Kuvapankkia 
voi myös täydentää tarpeen mukaan, jo-
ten se laajenee huomaamatta.

Esimerkkihintoja:
• 20 kuvan kuvapankki  

alkaen 575 € + alv

Hinnat sisältävät suunnittelun, kuvaami-
sen, peruskäsittelyn sekä kilometrikorva-
ukset 25 kilometrin säteellä Kuopion kes-
kustasta.

Kuvapankit

Luo yrityksellesi tai palvelullesi 
yhtenäinen ilme oman kuvapankin 
avulla. 
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Digiartikkelit

Toimi alan asiantuntijana ja anna asiak-
kaillesi ohjeita, vinkkejä ja neuvoja. 

Prosessi on helppo: sisällöntuottajam-
me kirjoittaa tekstin haastattelun perus-
teella ja nostaa sen digipalveluumme  
www.oodia.fi. Digiartikkelit ovat helposti 
jaettavissa omissa kanavissasi. Samalla 
kasvatat omaa verkkojalanjälkeäsi, joten 
potentiaalisten asiakkaiden on helpompi 
löytää sinut.

Esimerkkihintoja:
• noin sivun teksti 450 € + alv.

•  noin kolmen sivun laajempi  
artikkeli 725 € + alv. 

• kolmas ja seuraavat  
haastateltavat 50 € / kpl + alv. 

• miljöökuvat 150 € / kpl,  
lisäkuvat 45 € / kpl + alv.

Hinnat sisältävät 1–2 kommenttikierrosta, 
sisällöntuottajan ja oikolukijan työn sekä 
1–2 henkilön haastattelun. 

Mitä asiakkaat aina kysyvät? Missä 
tuotteenne tai palvelunne on 
parhaimmillaan? 
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Somepaketit

Rupatellaan sinusta, toiminnastasi ja 
myymistäsi tuotteista. Mitkä ovat tuotteet 
kaiken kansan suosikkeja? Mitä haluat 
nostaa esille? 

Kahden viikon sisällä saat sähköpostiisi 
julkaisuvalmiin suunnitelman, jossa ku-
vat on käsitelty ja muokattu oikeaan ko-
koon somekanavasi ajatellen. Kuville on 
kirjoitettu valmiiksi tyyliisi sopivat saat-
teet, valittu natsaavat aihetunnisteet ja 
lisätty jopa aiheeseen passaavat emojit. 
Säästät selvää aikaa!

Tehtäväksesi jää istahtaa alas julkaista 
materiaalit silloin, kun sinulle sopii.

• Paketti sisältää 8 julkaisuvalmista 
kuvaa ja saatetta, hinta alkaen  
450 € + alv.

• Pelkkien kuvien hinta alkaen 250 € + 
alv.

• Jos julkaiseminen ujostuttaa, some-
tiimimme neuvoo alkuun kädestä pi-
täen 150 € + alv. / noin tunnin opas-
tus

Jos sinulla on valmiit kanavat ja kuvat, 
mutta kaipaat apua nimenomaan kanavi-
en suunnitelmallisessa päivittämisessä, 
hoituu sekin näppärästi!

Esimerkiksi 3 kuukauden sopimus: 
• Julkaisuja 8 krt / kk, hinta 300 € / kk 

• Julkaisuja 4 krt / kk, hinta 220 € / kk

Paketti sisältää somesuunnitelman laa-
timisen sekä kuukausittaisen puhelun/
videopuhelun/tapaamisen. Kuukausipa-
laverissa käymme menneen kuukauden 
luvut läpi sekä kertaamme mitä seuraa-
vaksi tehdään. Kuvaukset lisäpalveluna.

Hinnat sisältävät kilometrikorvaukset Kuo-
piossa 25 km säteellä (ylimenevät 0,60 €/
km sis. alv.)

Avaimet käteen -paketissa 
sometiimimme saapuu kameran ja 
valojen kanssa luoksesi.
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Sivustolle saatetaan päätyä suoraan os-
tohousut jalassa tai vasta vertaillessa eri 
palvelutarjoajia. Silloin on oikea aika na-
pata vierailija kiinni! 

Kerrotaan lisää yrityksestä, tuodaan hen-
kilökunnan kasvot ja yhteystiedot esille 
sekä kuvaillaan seikkaperäisesti, millaisia 
tuotteita tai palveluita tuotatte. Vahviste-
taan muistijälkeä vielä luomalla sivustos-
ta vahvasti yrityksen brändiä henkivät.

Istutaan alas, rupatellaan yrityksestä, toi-
veistasi ja tavoitteistasi. Tapaamisen pe-
rusteella suunnittelemme verkkosivuille 
juuri teille sopivan ilmeen, kuvat ja teks-
tit. Saatte ensin verkkosivusta visuaalisen 
ilmeen luonnoksen, jonka hyväksymisen 
jälkeen alkavat varsinaiset rakennustyöt.

Esimerkkihintoja:
• Verkkosivut alkaen 750 € + alv.

• Sisällöntuotanto alkaen 350 € + alv.

• Valokuvaus alkaen 150 € + alv.

Verkkosivut

Verkkosivut ovat yrityksesi käyntikortti
Selkeät verkkosivut auttavat internetin 
ohikulkijaa poikkeamaan yrityksessäsi. 
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Viestintäkumppaninasi varmistamme,  että  
somekanavat päivittyvät säännöllisesti, 
verkkosivuillesi tuotetaan ajankohtaista 
sisältöä ja että ulospäin lähtevä graafi-
nen materiaali on aina ammattimaisen 
näköistä.

Olipa kyseessä sitten pika-apu, projekti-
viestintä tai pitkäaikainen tarve, viestintä-
assistentti auttaa lähellä ja etäyhteyksien 
päässä. Käymme läpi tarpeesi ja pidäm-
me kuukausittain tsekkaustuokioita.

Vuokraa viestijä

Ydintoiminta imaisee 
yleensä niin hyvin mukaansa, 
että verkkosivujen tai 
somekanavien päivittäminen jää 
prioriteettilistalla kauemmaksi. 

Viestijän avulla saat käyttöösi riskittö-
mästi koko toimiston osaamisen ja am-
mattitaidon kuukausiveloituksella. Käy-
tössämme on kaikki tarvittavat ohjelmat, 
jotta kuvat, esitteet, ilmoitukset ja uudet 
somebannerit valmistuvat näppärästi oi-
keaan kokoon.

Esimerkkihintoja:
• Uutiskirjeen lähettäminen 400 € / kk 

(sisältää sisällöntuotannon, kokoa-
misen asiakkaan valmiiseen pohjaan 
ja lähettämisen kaksi kertaa kuukau-
dessa. Valokuvaaminen lisäpalvelu-
na)

• Verkkosivuston ylläpito, esim. pienet 
tekstipäivitykset, ajankohtaisen sisäl-
lön syöttäminen 280 € / kk, kun työl-
le varattu  4h/kk

• Päivystävä graafikko, esim. pienet 
graafiset työt kuten uuden someban-
nerin, ilmoituksen tai kuvankäsittely. 
210 €/kk sisältää 3h/kk

• Somekanavan ylläpitäminen alkaen 
220 €, kun kyseessä on vähintään 3 
kk projekti.
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VIHERKASVIT 
TYYLISI MUKAAN

» Katon materiaaleissa on eroja  
» Salaojitus pitää talon kunnossa  
» Muistilista mökin keväthuoltoon

KOTI
KUOPIO 2021
& ASUMINEN

LÖYDÄ MAKUJEN VÄRISUORA
Innostu maustamisesta

Kotoilu muutti asumista

Vinkit verhojen
valintaan

Keittiöön toivotaan
maanläheisyyttä

INSPIROIDU VINTAGEKODISTA
Sisustustrendinä pehmeät muodot
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Kohti 
tulevaisuuden 

työyhteisöä
Kuopioon muuttanut Annika Vallo:  

"Työt hoituvat etäyhteyksin."

» Kuopion alueen parhaat palvelut & alansa 
ammattilaiset juuri sinun palveluksessasi!

Ota kaikki irti
etätöistä!

Hybridityö 
uudistaa työelämää

AMMENNA OPPIA 
TYÖPAIKALTASI

– TAI SUUNTAA UUSILLE URILLE

BISNES
KUOPIO 2021

KOULUTUS 
& REKRY
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KESÄOPAS

» Parhaat paikalliset palvelut » Syö, juo & majoitu
» Kuopio–Tahko-alueen matkailijan tietopaketti

kuopio & tahko 2021
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Kulttuuria & tapahtumia
koko perheelle

Löydä seikkailusi
Monta tapaa liikkua

Tahkolla viihdyt
koko loman

Koe kesän taika 
lähiseudulla

Elämyksiä
kaikille aisteille

Sisältää

kartat!
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TALVIOPAS

Löydä talven 
taika Tahkolta

Torilta kaikkialle,
lähde ostoksille!

Innostu 
talvipyöräilystä

Nähtävää & 
koettavaa jokaiselle

Maakunnan menoja
vuoden ympäri

» Ideoita herkutteluun  » Koti maalla ja kaupungissa
» Kuopio–Tahko-alueen matkailijan tietopaketti

Sisältää

kartat!

kuopio & tahko 2021
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Laadukkaat lehdet kokoavat yhteen alan 
asiantuntijat sekä parhaat paikalliset 
palvelut. Jokainen lehti on oma kokonai-
suutensa, jolla on oma kohderyhmä sekä 
sitoutuneet lukijansa. Teemasta riippuen 
lehtiämme luetaan niin työroolissa, bus-
simatkalla tai kotisohvalla rentoutuen.

Tarjoamme kattavan näkyvyyden Kuo-
pion ja Tahkon alueella. Monipuolisilla 
mainos- ja sisältöpalveluilla räätälöimme 
sinulle parhaan kokonaisuuden, jolla ta-
voitat nykyiset ja tulevat asiakkaasi. Koh-
dennettu jakelu on siellä, missä ihmisvir-
rat liikkuvat.

Räätälöimme yrityksellesi sopivan koko-
naisuuden yhdestä artikkelista vaikkapa 
kokonaiseen lehteen. Toimimme avaimet 
käteen -periaatteella haastattelun perus-
teella. Ideoimme, haastattelemme, ku-
vaamme ja toteutamme – sinun tarvitsee 
vain kuitata lopputuotos.

Erikoisaikakausilehdet

Tuotamme erikoisaikakausilehtiä, joiden 
tarkkaan kohdennettu ja teemoitettu 
kokonaisuus palvelee niin lukijoita kuin 
yrityksiäkin. 
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