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Kotkan kaupungin myynnin ja markkinoinnin yrityspalvelusetelin palveluntuottajahaku 2021 
 
TARJOUKSEN SISÄLTÖ -LIITE 

 
1. Yrityksen perustiedot 
Henrietta Mediat Oy (1058487-1) 
 
Uunilinnuntie 3, 48230 Kotka 

  
2. Yhteyshenkilön tiedot 
Raimo Oksala 
Puh. 0400 659 487, 05-2601 450 
mainostoimisto@henriettamediat.fi 
 
3. Kotkalaisille mikroyrityksille tarjottavien palvelupakettien kuvaus 
Kunkin palvelupaketin arvo on 2000 euroa + alv. 
 
 
Palvelupaketti 1: 
 
Yleinen ohjaus uuden (tai uudistuvan) yrityksen koko mainonnan ja julkisuuskuvan 
pohdintaan. Tapaamisia, suunnitelmia, puheluita,  
 
Mainonnan suunnittelu, kokonaissuunnitelma 
Henkilökunnan tai toimitilojen valokuvaus 10-15 valokuvaa yrityksen omaan käyttöön, 
laadultaan sekä netti ja some käyttöön mutta myös laadukkaisiin paintuotteisiin. 
 
Perusesite, yhdessä suunnitellen 
Käyntikortti, yhdessä suunnitellen 
 
Hinta sisältää maksuttoman jatkoneuvonnan 
 
 
 
Palvelupaketti 2 
 
Yrityksen ”graafinen” paketti: uusi logo, värimaailma, graafiset ohjeet, nettiin mediapankki ja 
somemainonnan alustava suunnittelu. 
 
Käyntikortti, yhdessä suunnitellen  
 
Perusnettisivujen teko, kun logo, värit ja sloganit ovat selkiytyneet. 
 
Wordpress-päivitysominaisuuksiin tutustuminen 
 
Hinta sisältää maksuttoman jatkoneuvonnan 
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Palvelupaketti 3 
 
Joillakin yrityksillä on olemassa olevat, mutta vanhat internetsivut, ja jo muuttuneilla 
yhteystiedoilla olevat käyntikortit, lomakkeet tai vaikkapa mainoskynät. 
 
Yrityksen kanssa muokataan/ modernisoidaan kaikki, niin nettisivut, graafiset tuotteet ja 
perehdytään ns. somemainontaan yrityksen toimintaa täydentävänä mainosmuotona. 
 
Nettisivujen teko ”uudelleen” = modernisointi ja mahdollisesti Wordpress-muotoon 
saattaminen ja Wordpress-päivitysominaisuuksiin tutustuminen, jotta uudet sivut pysyvät ajan 
tasalla. Myös sivupäivitykseen ja varmuuskopiointiin alustava perehtyminen 
 
Hinta sisältää maksuttoman jatkoneuvonnan 
 
 
Referenssit, poimintoja 
Asiakas: Liikenne Vuorela Oy 
Asiakkaan kotipaikka: Miehikkälä 
Asiakkaan yhteyshenkilö: Asta Vuorela 
Yhteyshenkilön puhelinnumero: 
Asiakkaalle tuotettu palvelu: Yritykselle Liikenne Vuorela Oy on tuotettu logon uudistus, kaikki 
mainokset, yrityksen nettisivusto, somemainontaa, lehtimainontaa sekä eri tapahtumien, linja-
autojen ja juhlien valokuvausta. 
 
Muita referenssejä: 
Kotkan joukkoliikenteen kaikki tiedotus yli 15 vuoden ajan. Internetsivujen luonti ja ylläpito, 
tiedotteet, lehtimainokset, juhlapyhien julisteet, lehdistötiedotteen julkaisu sekä linja-
autoliikenteen valokuvaus. Kävijöitä/käyntejä sivustolla n. 300.000 henkeä/vuosi 
www.kotkanaikataulut.fi 
 
Vastaavia isoja töitä myös Kouvolan kaupungille ja Haminan kaupungille. 
 
StoraEnson Anjalan ja Inkeroisten tehtaat, tuvallisuuskarttoja, aluekarttoja, hissikarttoja yms. 
 
Asiakkaita lähellä: Kotkan, Haminan ja Kouvolan kaupungit, Pyhtään kunta. Pyhtään 
Vuokramökit, Kymen Saaristoliikenne.  
 
Kauempana: mm. Espanjan Fuengirolan suomalainen Sofia-opisto, jonka lähes kaikki 
mainonta on tehty sekä Espanjassa paikan päällä että Suomesta käsin (ennen pandemian 
alkua). Espanjassa laaja suunnittelu tapahtumalle Feria International des Pueblos  
(Suomen osasto) 
 
Rakennusliike Grahn, Helsinki. (nettisivusto Rakennus Grahn – on stadin saneeraja) 
 
Alihankinta: nettisivujen osalta yhteistyössä VisioMir 
 

http://www.kotkanaikataulut.fi/
https://www.rakennusgrahn.com/fi/
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Vakuutan että yritys täyttää tilaajavastuulain vaatimukset ja hakemuksessa antamani tiedot 
ovat oikein.  
 
 
Kotkassa 12 päivä toukokuuta 2021 
 
 
 
Raimo Oksala 

 
 


