TILAAJAN OPAS

PRINTTITUOTTEET
MITÄ POHTIA?
- Käyttötarkoitus, minne ja kenelle?
- Mitä haluat sanoa?
- Millaista reaktiota toivot?
- Millaisen fiiliksen haluat saada aikaan?
- Onko mielessä tiettyä tyylisuuntaa?
- Mitä arvoja yrityksesi pitää erityisen tärkeänä?
- Slogan?
- Tarvitsetko kuvia tai kuvituksia?

MITÄ HINTAAN SISÄLTYY?
- Pdf -tiedosto valmiista materiaalista.
- Mikäli tahdon meidän tekevän painotuotteiden
kilpailutuksen, ilmoitathan siitä tarjouspyynnön
yhteydessä.
Seuraavaa palvelupolkua sovelletaan myös sähköiseen
mainontaan tarkoitettuun mainosmateriaaliin, silloin
sopiva tiedostomuoto katsotaan tapauskohtaisesti.
- Kuvitukset/valokuvat sopimuksen mukaan.

PALVELUPOLKU
Luonnoskierros: saat muutamia
karkeita ideoita/luonnoksia. Nämä
eivät ole valmiita ehdotuksia.

KOMMENTOI
Pura ehdotuksia osiin: mikä osa oli
hyvää, mikä unohdetaan.
Saat valitsemastasi luonnoksesta tai
luonnosten yhdistelmistä hieman
valmiimpia vaihtoehtoja.

LASKU
40% sovitusta summasta, mikäli
tilauksen veroton kokonaisarvo ylittää
200e. 14vrk maksuaika.

KOMMENTOI
Onko suunta oikea? Valitse 1 ehdotus,
jota lähdetään työstämään TAI palataan
lähtöruutuun ideoimaan. Myöhemmässä vaiheessa lähtöruutuun palaamisesta syntyvät lisätyöt veloitetaan
loppulaskussa, voimassa olevalla
tuntihinnalla.
Saat lähes valmiita ehdotuksia.

VALITSE
Valitse paras, ehdota viilauksia.
Saat viimeisen, valmiin vedoksen.

VALMISTA
Kuittaa vedos hyväksytyksi.

LOPPULASKU
Sinulle lähetetään valmiit materiaalit
ja lasku; loput 60% sovitusta summasta. Mikäli tilauksen veroton
kokonaisarvo on alle 200e, se laskutetaan kokonaisuudessaan vasta tässä
vaiheessa. 14vrk maksuaika.

LOGO & LIIKEMERKKI
MITÄ POHTIA?
- Mitä yrityksesi tarjoaa?
- Mikä on kohderyhmäsi?
- Millaisen mielikuvan haluat yrityksestäsi antaa?
- Mitä arvoja yrityksesi pitää erityisen tärkeänä?
- Onko mielessä tiettyä tyyliä tai väriyhdistelmää?
Jokaiseen kohtaan ei ole pakko löytyä vastausta, mutta
mitä tarkempi kuvaus, sitä onnistuneempi ilme.

MITÄ HINTAAN SISÄLTYY?
- Svg (vektori) ja png (kuva) -tiedostot valmiista
logosta, kaikissa logon eri muodoissa.
Png-tiedostoja toimitetaan automaattisesti kahta eri
kokoa. Pyydä lisäkokoja tarvittaessa.
- Kevyt graafinen ohjeisto.
Mikäli koet ettei ohjeistoa syystä tai toisesta tarvita,
ilmoitathan siitä tarjouspyynnön yhteydessä.

PALVELUPOLKU

LASKU
40% sovitusta summasta.
14vrk maksuaika.

KOMMENTOI
Onko suunta oikea? Tässä vaiheessa
valitset 1-2 ehdotusta, jota lähdetään
työstämään TAI palataan lähtöruutuun
ideoimaan. Myöhemmässä vaiheessa
lähtöruutuun palaamisesta syntyvät
lisätyöt veloitetaan loppulaskussa,
voimassa olevalla tuntihinnalla.
Saat yhä valmiimmaksi muotoillut
logoideat fontti- ja värivaihtoehdoilla.

VALITSE
Valitse parhaat vaihtoehdot, ehdota
parannuksia.

Luonnoskierros: saat muutamia
karkeita ideoita/luonnoksia. Nämä
eivät ole valmiita vaihtoehtoja logoksi.

Saat viimeiset, viilatut vedokset.

KOMMENTOI

Sanotko ”kyllä” uudelle logollesi?

Pura ehdotuksia osiin: mikä osa oli
hyvää, mikä unohdetaan.
Saat valitsemastasi luonnoksesta tai
luonnosten yhdistelmistä hieman
valmiimpia vaihtoehtoja.

VALMISTA

LOGO & LOPPULASKU
Sinulle lähetetään lasku (loput 60%
sovitusta summasta), sekä valmiit
tiedostot. 14vrk maksuaika.

KOTISIVUT
MITÄ POHTIA?
- Sivujen käyttötarkoitus?
- Mitä yrityksesi tarjoaa?
- Mikä on kohderyhmäsi?
- Millaisen mielikuvan haluat yrityksestäsi antaa?
- Mitä arvoja yrityksesi pitää erityisen tärkeänä?
- Onko yritykselläsi toimiva slogan?
- Onko mielessä tiettyä tyyliä tai värimaailmaa?
- Tarvitsetko kuvia tai kuvituksia?
- Mitkä ovat ne tärkeimmät asiat, joiden vuoksi
potentiaalinen asiakas selaisi sivujasi?
- Mitä toimintoja olet ajatellut?
- Mitkä niistä ovat tärkeimmät?
- Onko yritykselläsi voimassaoleva domain?

MITÄ HINTAAN SISÄLTYY?
- Websuunnittelu, toteutus ja vienti domainille.
- Kevyt hakukoneoptimointi.
- Domainin ja webhotellin hintaselvitys. Ilmoitathan jo
tarjouspyynnössä, mikäli nämä ovat jo hoidossa.

PALVELUPOLKU
Luonnoskierros: saat muutamia
karkeita ideoita/luonnoksia sivujen
layoutista ja toiminnoista.

KOMMENTOI
Pura ehdotuksia osiin: mikä osa oli
hyvää, mikä unohdetaan.
Saat yksityiskohtaisemman suunnitelman kotisivujesi layoutista.

LASKU
40% sovitusta summasta.
14vrk maksuaika.

KOMMENTOI
Vaikuttaako suunnitelma hyvältä,
kaipaako se muutoksia? Tässä
vaiheessa voi vielä palata ideoimaan.
Myöhemmässä vaiheessa palaamisesta
syntyvät lisätyöt veloitetaan loppulaskussa, voimassa olevalla tuntihinnalla.
Saat ilmoituksen kun sivusto on viety
domainille, pääset tarkistamaan
edistystä koko ajan. Huomaa, että
sivua rakennetaan ns.leveys kerrallaan.

TARKISTUS
Näyttääkö ilmoittamamme leveys
hyvältä? Kuittauksesi jälkeen jatkamme seuraaviin leveyksiin.
Ilmoitamme, kun sivusi ovat valmiit.

VALMISTA
Kuittaa sivusto hyväksytyksi. Pienet
viilaukset mahdollisia.

LOPPULASKU
Sinulle lähetetään lasku (loput 60%
sovitusta summasta), sekä valmiit
tiedostot. 14vrk maksuaika.

