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Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. 
Mikä onkaan tärkeämpää kuin sijoittajien 
ja asiakkaiden luottamuksen lisääminen 
yrityksen johtoon ja tuotteisiin kuvan avulla.  
Kuvaamme yrityksellesi johtajat, johtoryh-
män jäsenet yksittäin sekä ryhmissä, 
työntekijät sekä tuotteet. Käyttökohteita 
ovat esim. vuosikertomukset, raportit 
kotisivut, mainokset sekä muut julkaisut.

Kuvaus voidaan tehdä toimipisteessäsi, 
Keravan studiolla tai muussa sovitussa 
paikassa. Usein kuva saa hyvän taustan 
työntekijän luonnollisessa ympäristössä. 
Tarvittaessa teetämme kuvista myös  
taulut.
Hinnat alkaen 350 € kohteessa.

Henkilökuvaus
Kerro sijoittajille kuvien avulla, että he voivat luottaa 
yrityksen johtoon ja työntekijöihin.
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“Great Results, Good Value, 
High Integrity” 
           Katri Valtari, 
        Boutique Armoire       

             
& Microsoft



ovat tilanteita, joihin voit pyytää meidät 
kuvaamaan videota ja ottamaan valokuvia. 
Tarvittaessa muokkaamme kuvista vaikka 
kuvakirjan ja luomme parhaimmista ku-
vista säilyvät muistot. Videoista taas 
koostamme vaikka dvd:n. 

Hinnat paikasta ja kestosta riippuen alka-
en 500 €.

STREAMING
Osa pörssiyhtiöistä näyttää tuloksen ja 
tuotteiden julkistamistilaisuudet suorana 
lähetyksinä suurelle yleisölle netin kautta.  
Toteutamme sinulle palvelun yhdellä tai 
useammalla kameralla.

 

Videot voidaan tämän jälkeen siir-
tää arkistoon myöhempää  kat- 
selua varten. Huolehdimme paikalle 
myös tarvittavat valot ja tarvittaessa 
myös meikkaajan, jotta ihmiset näyttävät 
mahdollisimman edustavilta. Videokuvaus 
ja streaming alkaen 1 200 € riippuen odo-
tetusta katsojamäärästä ja kestosta. 

 

 

 
Ikuista kaikki merkittävät 
tapahtumat ja tiedota hy-
vin sijoittajille.
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TOIMIPAIKAN AVAUS 
VIRKAANASTUJAINEN 
ELÄKÖITYMINEN 
JULKISTAMISTILAISUUS  
OSAVUOSIKATSAUS 
YHTIÖKOKOUS

kuva+ 
video
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Olipa tuotteesi sitten suuren suuri 
tai pieni, tavoitteenamme on saada 
siitä edustava kuva, joka myy ja luo 
luottamusta yhtiön toimintaan.

TuOtEkUvAuS
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Erilaiset kuvat tuotteistaKeravan studioilla sijaitsee nykyaikaiset video- ja valokuvauslaitteet, joiden avulla tuotteesi sielu saadaan kaivettua esiin. Toisinaan on parempi kuvata muualla, jolloin tuote saadaan kuvattua sen omassa toimintaympäristössä.   
Tarvittaessa hankimme ihmiset mainoskuviin. Saamme nopeasti viestin noin 3 000 ihmiselle, joiden joukosta löytyy varmasti edustava henkilö juuri sinun tarpeisiisi.

Studiokuvauksissa käytössä on taustoina mm. vihreä, sininen, musta, valkoinen sekä erilaiset levy ja kudosmateriaalit. Tuotteiden alle taas saamme mustat/valkoiset peilit sekä mattamateriaalit. 

Kuvauksista on hyvä sopia noin 2 viikkoa aiemmin, jotta tilat saadaan varattua ja valmisteltua oikeaa käyttöä varten. Kiireta-pauksissa voi kuvausaikaa järjestyä jopa  samalle päivälle.
Kuvausten hinnat riippuvat kuvauksiin tarvittavan valmistelun, tehosteiden, ihmisten sekä käytettävän ajan määrästä. Yksinkertaiset studiokuvaukset ovat alkaen 300 €.
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   Christian 
     haluaa auttaa sinut parhaaseen lopputulokseen. 

Toiminnan vetäjänä
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   Christian 
     haluaa auttaa sinut parhaaseen lopputulokseen. 

Arvotuotanto koostuu useista media-alan 

ammattilaisista. Tavoitteenamme on palvella 

sinua parhaalla mahdollisella tavalla nopeasti, 

luotettavasti ja laadukkaasti.

 
Toimitilat sijaitsevat Avainmedian alakerrassa 

Keravalla osoitteessa Jäspilänkatu 2.  Tilois-

sa voidaan tehdä niin videotuotannot, valoku-

vaukset kuin myös radiomainokset. Tiloissa 

sijaitsee yksi iso 150 m² kuvausstudio ja 

useampi pienempi tila editointikoneiden kera.

Alakerrassa sijaitsee pieni taukotila ja yläker-

rassa isompi neukkari.

Äänitystiloja on yksi, mutta livetaltioinneissa 

käytetään usein myös isoa studiota sen hyvän 

akustiikan vuoksi. 

Tarpeen mukaan tulemme ja pystytämme 

pienen studion sinun toimitiloihisi, jotta aikaasi 

säästyy.
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Toiminnan vetäjänä
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Näin asiakkaat sanovat palveluistamme:

Mika Niikko, kansanedustaja 
Suomen eduskunta

Christian Valtanen toimitti eduskuntavaali-
kampanjani mainosvideot ja radiomai-
noksen. Myös valokuvauspalvelu on ollut 
erinomaista. Olen tuloksiin tyytyväinen. 
 

Katri Valtari, Tj 
Boutique Armoire

Christian & his team organized a great 
studio session taking a lot of photos 
with variety of set ups. Editing was good 
and delivery of photos for professional 
purposes faster than I could imagine. I 
truly recommend Christian whenever a 
talented photographer is needed! 

Anssi Tiittanen, Toimituspäällikkö 
Aikamedia Oy

Christian Valtanen/Arvotuotanto on toimit-
tanut kuvia Aikamedia Oy:n julkaisuihin. 
Kuvat ovat olleet laadukkaita ja tulleet 
ajallaan. Neuvotteleminen on sujunut 
mutkattomasti ja hintatasokin on ollut 
tarkoituksenmukainen. Olemme olleet 
tyytyväisiä.

Hal Landen, President 
VideoUniversity.com

Christian is a fine producer who knows 
how to produce a very effective marketing 
video on a small budget. I give him my 
highest recommendation.

Anne Kempas 
YLE tuotanto

Suosittelen mielelläni Christian Valtasta 
yritysten mediatuotantoihin. Olemme 
tutustuneet urheilun puolella harrastukseni 
puitteissa. Toimin Liikuntaseura Vihti-
Gymin puheenjohtajana ja olemme 
käyttäneet Christian Valtasta paljon 
kuvaajana järjestämissämme suurissa 
kisoissa ja tapahtumissa. Taltiointi on aina 
tehty toivomusten mukaisesti ja työn laatu 
on ollut laadukasta. DVD:t ovat tulleet 
nopeasti kotiin toimitettuina. Christian 
Valtanen on myös laajentanut palveluaan 
äänentoiston puolelle ja vuokrasi viime 
näytöksessä seuralle laitteet sekä 
hoiti musiikin soiton ammattimaisesti. 
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Lopetussanat
Kiitos että olet viettänyt aikaa esitteem-
me parissa. Toivon että voimme  tava-
ta pian ja keskustella yhteistyöstä. Toi-
votan sinut tervetulleeksi tutustumaan 
tiloihimme.

Kaikkia parasta Sinulla ja menestykse-
kästä viestintää.

YHTEYSTIEDOT
Toimisto: 
Annankatu 29 a 7 
00100 HELSINKI 
(ovessa Cimson)

Studio: 
Jäspilänkatu 2  
04250 KERAVA 
(ovessa Avainmedia Studio)

Christian Valtanen 
Puh: 045-1106 118 
Email: info@arvotuotanto.com

Hanna Valtanen 
hanna@arvotuotanto.com 
 
www.arvotuotanto.com


