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Palveluopas
Kuopion positiivisin sisältötoimisto tuottaa
tekstit, kuvat ja videot kaikkiin tarpeisiin.
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Hauska tutustua

Huutaako blogisi tyhjyyttään? Ovatko asiakastarinat yhä suunnitteluasteella? Kaipaavatko verkkosivutekstit pölyttämistä? Haluaisitko pitkästä
aikaa uudet henkilöstökuvat?

Autamme lyhentämään
to-do-listaasi
Sisällöntuotanto

Kuopion positiivisin sisältötoimisto tuottaa tekstit, kuvat ja videot kaikenlaisiin tarpeisiin. Huipputiimimme koostuu viestinnän monipuolisista
ammattilaisista. Oodian ihmiset ja tekeminen ovat
monelle tuttuja. Tiimistämme löytyy sisällöntuottajia, valo- ja videokuvaajia, graafikoita, taittajia
sekä projektiosaajia.
Voit hyödyntää viestinnän ammattilaisiamme tilapäisisissä tai pidempiaikaisissa viestintätarpeissa.
Teemme sujuvasti tekstit ja kuvat erilaisiin kanaviin. Kauttamme hoituvat kätevästi muun muassa
referenssitarinat, verkkosivutekstit, blogitekstit,
tiedotteet, oppaat ja artikkelit. Käsissämme syntyvät materiaalit sekä printtiin että digiin.
Palvelumme sopivat hyvin yrittäjille, joilla on
säännöllisiä viestintätarpeita, muttei henkilöä niitä hoitamaan. Keskity ydintoimintaasi ja anna meidän hoitaa viestintä!

Kauttamme järjestyvät kaikenlaiset tekstit
erilaisiin kanaviin, tietysti tyylillisesti ominaiseen 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 kokonaisuus palvelee niin lukijoita kuin yrityksiäkin.
Digiartikkelit toimivat myös somessa.
Tapahtumakalenteri

Soita, tule kahville tai käydään lounaalla
– tullaan tutuiksi!

Kaikille avoin ja maksuton Kaupunkisi.fi
-tapahtumakalenteri kokoaa yhteen
Kuopio–Tahko-alueen tapahtumat.
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Sisällöntuotanto

Anna asiantuntijuutesi näkyä!
Sisällöntuottajamme muuttavat
monimutkaisetkin kokonaisuudet
selkokieliseksi tekstiksi.
Teksti voi olla esimerkiksi
- artikkeli
- blogi
- referenssitarina
Tekstit ovat lähtökohtaisesti hakukoneystävällisiä. Lisäpalveluna verkkosivustolle
sopivan metakuvauksen tekeminen valmiiksi.
Esimerkkihintoja:
• sivun teksti (n. 3 000 merkkiä) 450 €
• laajempi artikkeli (n. 5 500 merkkiä)
675 €
• kolmas ja seuraavat
haastateltavat 50 € / kpl
Hinnat sisältävät kommenttikierroksen,
sisällöntuottajan ja oikolukijan työn sekä
1–2 henkilön haastattelun. Valokuvaus,
käännös ja taittotyö lisäpalveluina.
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Referenssitarina

Referenssin avulla rakennetaan
luottamusta asiakkaan ja yrityksen
välillä. Annetaan aitojen asiakkaidesi
kertoa, miten helppoa kanssasi on
asioida tai miten hyvä tuotteenne on.

Toteutamme referenssitarinat avaimet
käteen -periaatteella. Haastattelemme
projektivastaavan ja asiakkaan, koostamme yhteen tarinan sekä otamme kuvat.
Esimerkki:
• noin sivun teksti + 5 kuvaa
alkaen 650 € + alv.
• noin kolmen sivun teksti + 10 kuvaa
alkaen 1 250 € + alv.
Hinnat sisältävät sisällöntuottajan, valokuvaajan sekä oikolukijan työn sekä 1–2
kommenttikierrosta.
Esimerkit:
www.rp-karmi.fi/omannakoinen-koti-ilman-remonttihuolia
www.rtkhenkilostopalvelu.fi/aikawa-fiber-technologies-kumppanuustarina
www.oodia.fi/artikkelit/referenssi/asiakastarinat-myyntivalmennus/
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Valokuvaus

Upeat kuvat täydentävät tekstiä.
Studiossamme onnistuvat erilaiset henkilö- ja profiilikuvat verkkosivuille, ansioluetteloihin tai sosiaalisen median kanaviin.
Liikumme sujuvasti myös luoksesi ja kuvaamme 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
• Miljöökuvaus alkaen
150 euroa / kpl,
lisäkuvat 45 euroa / kpl
Hinta sisältää yhden valmiiksi käsitellyn,
korkealaatuisen kuvan sekä matkakustannukset 25 km säteellä Kuopion keskustasta. Saat kuvien käyttöoikeudet itsellesi.
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Kuvapankki

Luo yrityksellesi tai palvelullesi
yhtenäinen ilme oman kuvapankin
avulla.
Kuvapankilla luot yksilöllisen ilmeen,
joka toistuu kaikissa materiaaleissa. Omia
kuvia on näppärä käyttää esimerkiksi someviestinnässä. Erotut ja voit olla varma,
ettei muilta löydy samanlaisia kuvia.
Pääset suunnittelemaan valokuvaajan
kanssa mitä haluat kuvillasi viestiä. Kuvapankkia voi täydentää tarpeen mukaan,
joten se laajenee huomaamatta.
Esimerkkihintoja:
• 20 kuvan kuvapankki
alkaen 575 €
Hinnat sisältävät suunnittelun, kuvaamisen, peruskäsittelyn sekä kilometrikorvaukset 25 kilometrin säteellä Kuopion
keskustasta. Saat kuvien käyttöoikeudet
itsellesi.
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Videokuvaus

Liikkuva kuva kiinnostaa ja sitä
jäädään mielellään katsomaan.

Videotiimimme purkittaa tehokkaasti
pienemmät ja suuremmat projektit.
•
•
•
•
•
•
•

Yritysesittelyt
Tuotteen tai palvelun esittelyvideo
Brändivideo
Opasvideo
Asiakastarinat
Mainosvideo
Dronekuvaus

Esimerkki:
• Kevyt yritysesittely alkaen 545 €
• Mittavampi teos alkaen 1 200 €
Hinta koostuu ihmisten ja lokaatioiden
määrästä sekä videon pituudesta. Saat videoiden käyttöoikeudet itsellesi.

9 | Palveluopas Oodia 2022

Somepaketti

Jos sinulla on valmiit kanavat ja kuvat,
mutta kaipaat apua nimenomaan kanavien säännöllisessä päivittämisessä, hoituu
sekin näppärästi!
Esimerkiksi 3 kuukauden sopimus:
• Julkaisuja 8 krt / kk, hinta 300 € / kk
• Julkaisuja 4 krt / kk, hinta 220 € / kk

Avaimet käteen -paketissa
sometiimimme saapuu kameran
ja valojen kanssa luoksesi.
Säästät selvää aikaa, kun sometiimimme
laatii sinulle valmiin julkaisusuunnitelman. Suunnitelma sisältää saatteet ja aihetunnisteet sekä kuvat, jotka on valmiksi muokattu oikeaan kokooon.
Tehtäväksesi jää istahtaa alas ja julkaista
materiaalit silloin, kun sinulle sopii.
• Paketti sisältää 8 julkaisuvalmista
kuvaa ja saatetta, hinta alkaen
450 €
• Jos julkaiseminen ujostuttaa, sometiimimme neuvoo alkuun kädestä pitäen
150 € / noin tunnin opastus

Paketti sisältää somesuunnitelman laatimisen sekä kuukausittaisen puhelun/
videopuhelun/tapaamisen. Kuukausipalaverissa käymme menneen kuukauden
luvut läpi sekä kertaamme mitä seuraavaksi tehdään. Kuvaukset lisäpalveluna.
Hinnat sisältävät kilometrikorvaukset Kuopiossa 25 km säteellä.
Lue referenssitarina:
www.oodia.fi/artikkelit/referenssi/sosiaalinen-media-osaksi-markkinointipalettia/

10 | Palveluopas Oodia 2022

Graafinen suunnittelu

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

Luovat ammattilaisemme antavat viestillesi ulkoasun. Graafinen suunnittelu
käynnistetään huolellisesta kartoituksesta: mitä yritys haluaa viestittää itsestään
ja arvoistaan? Suunnittelun perusteella
valitut värit, fontit ja elementit kertovat
yrityksesi tarinaa yhdenmukaisesti.
•
•
•
•

Logosuunnittelu
Yritysilmeet
Mainokset, esitteet
Käyntikortit
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Taittotyö

Kaipaatko visuaalista vuosikertomusta?
Kevätkiertueelle uutta tuotekatalogia?
Esitettä uudesta palvelusta?
Ammattilainen loihtii nopeasti selkeät,
ymmärrettävät ja yrityksesi ilmeen mukaiset markkinointimateriaalit.
Huolella tehty materiaali näyttää valmiilta jokaiseen silmään ja viestii asiakkaille
laadusta. Kaikki materiaalit saat halutessasi myös digiversiona!
Esimerkkihinta:
• taittotyö 210 € + 45 € / sivu,
esim. 10-sivuinen esite 660 €
• lisäpalveluina sisällöntuotanto ja
valokuvaus sekä kuvien käsittely
Hinnat sisältävät taittamisen ja 1–2 kommenttikierrosta asiakkaan kuvien ja tekstien pohjalta sekä toteutuksen olemassa
olevan visuaalisen ilmeen mukaisesti.
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Verkkosivusto

Verkkosivut ovat yrityksesi käyntikortti.
Selkeät verkkosivut auttavat internetin
ohikulkijaa poikkeamaan yrityksessäsi.
Sivustolle saatetaan päätyä suoraan ostohousut jalassa tai vasta vertaillessa eri
palvelutarjoajia. Silloin on oikea aika napata vierailija kiinni!
Istutaan alas ja rupatellaan yrityksestäsi
sekä toiveistasi ja tavoitteistasi. Tapaamisen perusteella suunnittelemme verkkosivuille juuri sinulle sopivan ilmeen, kuvat ja tekstit.
Esimerkkejä:
• Verkkosivut alkaen 750 €
• Sisällöntuotanto alkaen 350 €
• Valokuvaus alkaen 150 €
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Anna tapahtumasi loistaa!
Yhdessä rakennamme kaupungin
menevimmän menokalenterin.

Tutustu
alueesi
menoihin

Kuopio on yksi Suomen vilkkaimmista
tapahtumakaupungeista. Olemme auttaneet tapahtumanjärjestäjiä ja keränneet
erilaisia tapahtumia Kuopion & Tahkon
alueen kattavimpaan menokalenteriin.
Paljon tapahtumia järjestäville tahoille
voidaan luoda palveluun omat tunnukset. Omilla tunnuksilla pääset kätevästi
hallinnoimaan omia tapahtumiasi sekä
lisäämään vaivattomammin useita tapahtumia.
Lisänäkyvyys
• paraatipaikka alk. 400 €
• suosittelemme-kategoria alk. 70 €
• oma tapahtumapalsta alk. 450 €
Kalenteri on maksuton, helppokäyttöinen, visuaalinen ja mobiiliystävällinen
paikka. Tapahtumia voi selata muun
muassa ajan tai kategorian perusteella.

Tullaan tutuiksi! @oodiamedia

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

Viestijän avulla saat käyttöösi riskittömästi koko toimiston osaamisen ja ammattitaidon kuukausiveloituksella. Käytössämme on kaikki tarvittavat ohjelmat,
jotta kuvat, esitteet, ilmoitukset ja uudet
somebannerit valmistuvat näppärästi oikeaan kokoon.

Ydintoiminta imaisee yleensä niin
hyvin mukaansa, että verkkosivujen
tai somekanavien päivittäminen jää
prioriteettilistan häntäpäähän.

Viestintäkumppaninasi varmistamme, että
somekanavat päivittyvät säännöllisesti, verkkosivuillesi tuotetaan ajankohtaista sisältöä
ja että ulospäin lähtevä graafinen materiaali
on aina ammattimaisen näköistä.
Olipa kyseessä sitten pika-apu, projektiviestintä tai pitkäaikainen tarve, viestintäassistentti auttaa lähellä ja etäyhteyksien päässä.
Käymme läpi tarpeesi ja pidämme kuukausittain tsekkaustuokioita.

Esimerkkihintoja:
• Uutiskirjeen lähettäminen 400 € / kk
(sisältää sisällöntuotannon, kokoamisen asiakkaan valmiiseen pohjaan ja
lähettämisen kaksi kertaa kuukaudessa. Valokuvaaminen lisäpalveluna)
• Verkkosivuston ylläpito, esim. pienet
tekstipäivitykset, ajankohtaisen sisällön syöttäminen 280 € / kk, kun työlle
varattu 4h/kk
• Päivystävä graafikko, esim. pienet
graafiset työt kuten uuden somebannerin, ilmoituksen tai kuvankäsittely.
210 €/kk sisältää 3h/kk
• Somekanavan ylläpitäminen alkaen
220 €, kun kyseessä on vähintään
3 kk projekti.
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Erikoisaikakausilehti
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» Aloita syksysi hyvällä ololla!
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KUOPIO 2021
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» Parhaat paikalliset palvelut » Syö, juo & majoitu
» Kuopio–Tahko-alueen matkailijan tietopaketti
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Laadukkaat lehdet kokoavat yhteen alan
asiantuntijat sekä parhaat paikalliset
palvelut. Jokainen lehti on oma kokonaisuutensa, jolla on oma kohderyhmä sekä
sitoutuneet lukijansa.
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Tuotamme erikoisaikakausilehtiä,
joiden tarkkaan kohdennettu ja
teemoitettu kokonaisuus palvelee
sekä lukijoita että yrityksiä.

Makuelämyksiä &
vauhtia Tahkolla
» Koko alueen menevin tapahtumakalenteri
» Kuopio–Tahko-alueen matkailijan tietopaketti
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Tarjoamme kattavan näkyvyyden Kuopion ja Tahkon alueella. Monipuolisilla
mainos- ja sisältöpalveluilla räätälöimme
sinulle parhaan kokonaisuuden, jolla tavoitat nykyiset ja tulevat asiakkaasi.
Lehden kohdennettu jakelu on siellä,
missä ihmisvirrat liikkuvat. Lehti julkaistaan myös näköislehtenä sekä helposti
jaettavina digiartikkeleina.
Räätälöimme yrityksellesi sopivan kokonaisuuden yhdestä artikkelista vaikkapa
kokonaiseen lehteen. Tarvittaessa ideoimme, haastattelemme, kuvaamme ja
toteutamme – sinun tarvitsee vain kuitata
lopputuotos.
www.oodia.fi/artikkelit/referenssi/sisaltoyhteistyosta-boostia-uudelle-koulutukselle/
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Oodia Media Oy
Puijonkatu 9, 70100 Kuopio
www.oodia.fi

Tullaan tutuiksi! @oodiamedia

Saga Iinatti
Toimitusjohtaja, yrittäjä
040 130 4412

Jyrki Riekkinen
Myyntipäällikkö
040 130 4410

Heta Jyrälä
Sisällöntuottaja
040 130 4416

Mirka Happonen
Valokuvaaja, sisällöntuottaja
040 130 4413

• etunimi.sukunimi@oodia.fi • Toimitus: media@oodia.fi • Ilmoitusaineistot: ilmoitukset@oodia.fi

