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TYÖN KUVAUS JA TAVOITE

YLEISTÄ
▸

Kuopion kaupunki antoi toimeksiannon "Vilkku-fillareiden yritysyhteistyön ja
mainosmyynnin suunnittelutyöstä. Suunittelutyö on osa Kuopion älykäs
liikenneinfra-hanketta.

▸

Kuopion kaupungin tavoite on saada mainospintojen myynnistä ja
yritysyhteistyöstä tuloja uusien kaupunkipyörien hankintaan sekä olemassa
olevaan kaupunkipyöräjärjestelmän ylläpitoon.

TYÖN KUVAUS JA TAVOITE

TYÖN KESKEISET TAVOITTEET
▸

Tehdä suunnitelma miten Kuopion kaupunki voi hyödyntää pyöriä
mainosmyynnissä ja yritysyhteistyössä.

▸

Kartoittaa yritykset ja tahot, jotka olisivat valmiita mainostamaan
kaupunkipyörissä.

▸

Saada näkemys, miten mainospaikkojen myynti tapahtuu.

▸

Saada euromääräinen arvio, jolla pyörien mainospintoja ostettaisiin.

▸

Vaikuttaako suunnitelmiin, jos pyöriä on 100 - 250 kpl enemmän.

TYÖN KUVAUS JA TAVOITE

KESKEISET SELVITETTÄVÄT ASIAT
▸

Mitä mainospintoja- ja paikkoja pyöristä voi myydä (Turvaten Vilkku-brändi ja
pyörien toimittajien asettamat reunaehdot)

▸

Mitä mainospintoja- ja paikkoja on mahdollista myydä kaupunkipyörien
verkkosivuilla ja kaupunkipyöräasemilla

▸

Millaisia hinnoittelumalleja mainosmyynnillä voi olla

▸

Miten määritellään Vilkku-fillarin brändin arvo

▸

Miten mainospintoja ja mainostusvaihtoehtoja voisi tuotteistaa ja paketoida
mainostajille

TYÖN KUVAUS JA TAVOITE

TYÖN KUVAUS
▸

Työtä tehdessä luotettiin palvelumuotoilun toimeksiannoissa
yhteiskehittämisen avulla syntyviin käyttäjäratkaisuihin.

▸

Lähtökohtana kaupunkijärjestelmän yritysyhteistyö- ja mainosmyynnin
toimeksiannossa oli tuottaa vaihtoehtoisia tapoja tuotteistaa kaupunkipyöristä
saatavaa tuloa.

▸

Keskityimme työssä käyttäjien asenteeseen ja arvoihin, jolla pystyimme
arvioimaan paremmin potentiaaliset kohdeyritykset ja ideoida heitä
kiinnostavia tapoja toteuttaa mainosmyyntiä ja yritysyhteistyötä.

TYÖN KUVAUS JA TAVOITE

TYÖN KUVAUS
▸

KiMa Creative Oy:llä on vahva osaaminen brändityöskentelystä ja -arvon
merkityksestä, jota pidimme tärkeänä tässä toimeksiannossa.

▸

Työskentelimme toimeksiannon aikana sekä käyttäjien että yritysten edustajien
kanssa.

▸

Kerättyjen tietojen pohjalta loimme asiakkaalle ehdotukset ja suunnitelmat
uuden palvelun / palveluiden toteuttamiseksi ja koostimme selkeän
visualisoidun toimintaehdotuksen tuotteistamiselle.

Aikataulu
1.
Tarve ja tavoite

3.
Hyöty, halukkuus ja
uudet mahdollisuudet

2.
Asenne ja arvot
-kartoitus

4.
Ideointi ja
tuotteistaminen
Tuotanto
yhteistyö

1. Saimme käsityksen

2. Saimme Vilkku-fillareiden

3. Keräsimme yrityshaastatteluilla

tarpeesta ja tavoitteista,

käyttäjiltä haastatteluiden

oleellista tietoa yrittäjien kiinnostuksesta

jotka oleellisesti

ja toiminnallisen taulun

Vilkku-fillareita kohtaan.

liittyivät seuraaviin

avulla selville heidän

Saimme selville yrityksen mielipiteitä

työvaiheisiin,

asennettaan Vilkku-fillaria

kuinka Vilkku-fillareiden myynti ja

kohtaan, sekä tärkeää tietoa

mainostus olisi hyvä toteuttaa.

heidän arvoistaan.

Saimme käsityksen myös mainosten

Tulokset
Raportti
Ohjeet
Tehtävät

Selvitimme mahdollisia

Tarvittavan materiaalin

Kokosimme yhteen työmme

tuotantoyhteistyö

pohjalta joita olimme saaneet

tulokset ja ehdotelman

kumppaneita, ja kuinka

aikaisemmista työvaiheista,

Vilkku-fillareiden mainos-

paljon mainosten

ideoimme Vilkku-fillareiden

ja yritysyhteistyön

tuottaminen maksaa.

tuotteistamisen

tulevaisuudesta.

pituudesta, määrästä ja hinnasta.

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

KÄYTTÄJÄYMMÄRRYKSEN HANKINTA

KÄYTTÄJÄYMMÄRRYKSEN HANKINTA
▸ Haastattelut Vilkku-pyörien käyttäjien kanssa, mikä on heidän mielikuva
kaupunkipyöristä, ja millaiseksi he kuvailisivat Vilkku-brändin tällä hetkellä oman
kokemuksen perusteella.
▸ Veimme Haastattelukysymykset, sekä toiminnallisen taulun arvokysymykset
kevennettynä versiona Instagramiin. Näin myös ne, jotka eivät ole liikkeellä juuri
valitsemillamme Vilkku-pyörän lainauspisteellä, pääsevät osallistumaan ja
vaikuttamaan.

KÄYTTÄJÄYMMÄRRYKSEN HANKINTA

TOIMINNALLINEN TAULU
▸ Yksinkertainen ja visuaalinen toimintataulu antaa mahdollisuuden kerätä tietoa
käyttäjiltä
▸ Tavoite oli saada kevyellä tavalla keskeistä tietoa Vilkku-pyörien käyttäjistä,
heidän elämäntyylistään ja arvoistaan.
▸ Toiminnallinen taulu sisälsi 2 osiota: arvosyyt ja käytännön syyt. Näistä saimme
tietoa mitä syitä käyttäjillä on valita Vilkku-pyörä muihin liikkumismuotoihin
nähden, sekä millaisella arvopohjalla käyttäjät tekevät arjessaan valintoja.
ARVOSYYT

▸ Esimerkiksi ympäristöystävälisyys, kotimaisuus, liikunnallinen elämäntapa, tasaarvo ja hyvinvoinnin edistäminen, halu tukea uusia innovaatioita.
KÄYTÄNNÖN SYYT

▸ Esimerkiksi edullisuus, terveysturvallisuus, tyylikkyys, helppous/saavutettavuus,
omien aikatulujen mukaan liikkuminen, sopiva työ/opiskelu- tai harrastusmatkaan,
sekä vaihtoehtoinen liikkumistapa arjessa.

KÄYTTÄJÄYMMÄRRYKSEN HANKINTA

HAVAINNOINTI
▸ Haastattelu ja toimnnallinen taulu ovat tiedonhankintana sopivia, kun haluamme
tietoa käyttäjien arvomaailmasta sekä näkemyksistä esimerkiksi Vilkku-pyörien
rahoitukseen liittyen. Sen ulkopuolelle jää kuitenkin tiedostamaton taso, miksi
ihminen tekee tietynlaisia valintoja. Havainnointi on tehokas menetelmä, kun
haluamme päästä kiinni aitoon tietoon käyttäjän valinnoista ja toiminnasta.
▸ Tällä menetelmällä saamme tietoa, mihin haastattelukysymykset tai antamamme
vaihtoehdot eivät vaikuta.
▸ Tavoitteena oli katsoa ihmisten reagoimista erilaisiin pyöriin, kun vierekkäin oli
Vilkku-fillareita mainoksilla ja ilman mainoksia.

KÄYTTÄJÄYMMÄRRYKSEN HANKINTA: TULOKSET

KÄYTTÄJÄYMMÄRRYS
▸

Teimme Vilkku-fillareiden käyttäjille kaksiosaisen kenttäkyselyn, missä selvitime
Vilkku-fillari käyttäjien arvomaailmaa, sekä brändimielikuvaa

▸

Ihmiset käyttävät niitä sopivan mittaisiin matkoihin, kuten työ-, koulu- ja
harrastusmatkoihin.

▸

Pyörää käytetään, koska se on edullinen, tehokas, ympäristöystävällinen ja
tukee liikunnallista elämäntapaa.

▸

Liite, VF_yritysyhteistyö_käyttäjätutkimustulokset

KÄYTTÄJÄYMMÄRRYKSEN HANKINTA: TULOKSET

MAINOSYHTEISTYÖN VAIKUTUKSET
VILKKU BRÄNDIN ARVOON
▸

Vilkku-brändi on pohjana vahvasti ympäristöystävällinen ja kestävän kehityksen
mukainen liikuntamuoto

▸

Haastatteluissa ja havainnoinnissa tuli selväksi, että käyttäjillä on käytännölliset
tarpeet ja pyöriin vaikuttaa pyörän hyvä kunto ja se, että siinä on riittävästi
akkua. Mainoksilla ei ollut oleellisesti vaikutusta Vilkku-brändin arvoon.

YRITTÄJIEN HAASTATTELU

YRITTÄJIEN HAASTATTELU
▸

Haastattelimme syys-lokakuun vaihteessa 16 Kuopiossa toimivaa, sekä
Kuopiossa näkyvää yritystä.

▸

Tiedustelimme yritysten ja eri tahojen kiinnostusta mainostaa liikkuvassa
ulkomainonnassa eli pyörissä, sekä muissa mainospinnoissa.

▸

Keräsimme yritysten hintamielikuvan tätä uutta mainospintaa kohtaan,
vertailemalla bussin-, taksi- bussipysäkki mainoksien hintaa.

▸

Kartoitimme yrityksen kiinnostusta Vilkku-fillareiden kausikortin ostamista
omille työntekijöilleen, sekä osallistumista hyväntekeväisyyteen yhteistyössä
Kuopion sosiaalityön kanssa vähävaraiselle lapsiperheelle

▸

Yritysyhteistyössä oli tavoitteena saada ymmärrys uuden mainospinnan
palvelupolusta, miten se myydään ja ostetaan.

▸

Liitteet, yritystytkimus, yrityskooste

YRITTÄJIEN HAASTATTELU

HAASTATELTAVIEN YRITYSTEN KUVAUS
▸

Yritysyhteistyössä meillä oli B2B ja B2C yrityksiä.

▸

Lyhyesti tarkennetuna B2B yritykset myyvät tuotteita tai palveluita suoraan
yrityksille ja B2C yritykset suoraan kuluttajille.

▸

Haastateltavia yrityksiä oli eri toimialoilta kuten vähittäistavarakaupat,
liikuntakeskukset, mainostoimistot, matkailu, IT-yritykset, konsulttiyrityksiä,
painotalot, liikelahjat ja brodeeraus.

YRITTÄJIEN HAASTATTELU: TULOKSET

NÄKEMYS MAINOKSEN MYYNNISTÄ
▸

Esitimme yrityksille vaihtoehtoina mainoksen tilaamiseksi esimerkiksi lomake
netissä, puhelimitse sekä sähköposti.

▸

Yrityksistä 7 tilaisi mainoksen mieluiten lomakkeen kautta, 6 sähköpostilla ja 3
puhelimella.

▸

Kaksi yritystä mainitsi, että ennen kuin he tietävät mainoksen olemassaolosta,
jonkun on heille se myytävä.

▸

Kaikki olivat kuitenkin yhtä mieltä asiasta, että mainoksen tilaaminen täytyisi
olla helppoa.

▸

Nettilomakkeen mainitsijat ehdottivat, että lomakkeeseen olisi helppo laittaa
mukaan mainokseen tulevat tiedostot.

▸

Suuri osa yrityksistä oli sitä mieltä, että mainosten myynnin välissä täytyisi olla
koordinoiva yritys, joka tarkistaa mainosten laadun.

YRITTÄJIEN HAASTATTELU: TULOKSET

MAINOSKAUDEN PITUUS
▸

Yrityshaastattelujen mukaan suurin osa yrityksistä olisi halukas mainostamaan
puoli kautta. Seuraavaksi suosiossa oli koko kausi ja sitten kuukausi kerrallaan.

▸

Useampi yritys ajatteli, että alle puolen kauden mainospinta voi olla heikko
näkyvyden kannalta.

▸

Kuukauden mittaisen mainoskauden arveltiin olevan todennäköisesti huono
tuotannollisesta ja saavutettavuuden näkökulmasta.

YRITTÄJIEN HAASTATTELU: TULOKSET

PYÖRIEN MÄÄRÄ
▸

Kysyimme kuinka monta pyörämainosta yrittäjän mielestä tulisi ostaa, jotta
brändinäkyvyys olisi riittävä, vaihteluväli oli voimakas, mutta isoin osa kuitenkin
koki että 20-30 pyörää olisi sopiva.

▸

Yksittäiset yrittäjät kokivat 50, 100 tai kaikki (250) pyöristä olisi riittävä
brändinäkyvyyden kannalta.

▸

Vain muutama yrittäjä ajatteli, että alle 10 pyörää olisi kannatttava.

YRITTÄJIEN HAASTATTELU:TULOKSET

HINTAMIELIKUVA
▸

Mainospintojen hintaa lähdettiin kysymään yrityksiltä verraten muihin
ulkomainospintoihin, kuten bussiin, taksiin tai bussipysäkkimainokseen.

▸

Yrittäjät vertasivat eniten hintaa bussiin, koska bussimainoksen pinta-alaa oli
helppo ajatella osissa ja sitä myötä tehdä mielikuvia, kuinka paljon A2 kokoinen
pinta-ala mahdollisesti tulisi maksamaan.

▸

Mainospintojen hintahaitaraksi nousi yrityshaastatteluissa 17,5€ - 100€ / kk /
pyörä + painokustannukset

YRITTÄJIEN HAASTATTELU

MAINOSPAIKKA PYÖRISSÄ
▸

Mainospaikka pyörissä sisältää uutuusarvon, vastaavanlaista mainospintaa
Kuopiossa ei tällä hetkellä ole.

▸

Pyörä on liikkuva mainospinta, sillä voi olla yllättäviä kohtaamisia.

▸

Pyörillä on huomattava ja tunnettu asema kuopiolaisessa kaupunkikuvassa.

▸

Mainospaikka voi olla pyörän sivuilla, jolloin näkyvyys on erityisesti
ohikulkijiolle, mutta mainos voisi yhtä hyvin olla myös pyörän etuosassa, jolloin
se näkyy pyöräilijälle itselleen.

YRITTÄJIEN HAASTATTELU

DIGISCREEN MAINOSPISTEELLÄ
▸

Digimainos on näkyvä mainospinta pimeällä, jolloin muut mainospinnat jäisivät
näkemättä

▸

Digimainoksen vaihtamisen helppous kiinnosti useita yrittäjiä

▸

Eräs yrittäjä sanoi, että digiscreenin katsominen ei ole välttämätöntä, toisin kuin
pyörän.

YRITTÄJIEN HAASTATTELU

PRINTTIMAINOS LAINAUSPISTEILLÄ
▸

Printtimainos on pyörätelineesen rakennettu mainosteline, jossa mainostilaa on
3m x 1m

▸

Printtimainokset nähtiin hieman vanhahtavina

▸

Tämä toi parille yritykselle ajatuksen jo omasta pysäkistä, joka oli meillä
vaihtoehtona myös muu yhteistyön alla.

YRITTÄJIEN HAASTATTELU

MAINOSPINNAT
▸

Mainospintavaihtoehtoja yrittäjien kanssa käsiteltiin neljä: pyörä, digimainos
lainauspisteillä, printtimainos lainauspisteillä ja AR-sovellus.

▸

Kolmannes vastaajista koki pyörän sekä toinen kolmannes digimainoksen
kaikista kiinnostavimpana mainospintana.

▸

Loput vastauksista jakautuivat printtimainoksen ja AR-sovelluksen kesken,
näistä kahdesta printtimainos oli kiinnostavampi.

▸

Yrittäjät kokivat, että pyöriin tulevissa mainoksissa on uutuusarvo, mikä muissa
mainospinnoissa ei ole.

YRITTÄJIEN HAASTATTELU

AR-RATKAISU
▸

AR-ratkaisu kiinnosti muutamia yrittäjiä sen uutuuden vuoksi

▸

Yksi yrittäjä mainitsi, että jos AR-ratkaisun saisi osaksi sovellusta jolla
lainaaminen tehdään, voisi se olla hänestä kiinnostava

YRITTÄJIEN HAASTATTELU

VERKKOSIVUT
▸

Muutamat yrittäjät osoittivat pientä kiinnostusta verkkosivuilla tapahtuvaan
mainontaan

▸

Yrittäjät eivät halunneet, että verkkosivujen mainonta haittaisi ihmisten
käyttökokemusta, joten se ei herättänyt suurta kiinnostusta.

YRITTÄJIEN HAASTATTELU

MUU YHTEISTYÖ
▸

Muu yritysyhteistyössä annoimme mahdollisuuden kommentoida yritysten
kiinnostusta hankkia kausikortti työntekijöille, kausikortin sponsorointia
vähävaraiselle lapsiperheelle, sekä oman pysäkin hankintaa yrityksen
läheisyyteen.

▸

Ylivoimaisesti kiinnostavin oli sponsorointi vähävaraisille lapsiperheelle. Puolet
yrityksistä olivat valmis sponsoroimaan vähintään yhden kausikortin

▸

Kolmanneksen mielestä oma pysäkki oli kiinnostava

▸

Vain muutama yritys oli kiinnostunut hankkimaan työntekijöille kausikortin.

TUOTANTOYHTEISTYÖ

TUOTANTOYHTEISTYÖ
▸

Lähdimme kartoittamaan eri tuotantoyhtiöiltä kiinnostusta Vilkku-fillareiden
pilottivuoden mainosten myyntiin, tuotantoon ja mahdolliseen mainosten
suunnitteluun ja kuinka paljon nämä palvelut tulisivat heillä maksamaan.

TUOTANTOYHTEISTYÖ

TUOTANTOYHTEISTYÖ TULOKSET
▸

Pyörän mainoksen suunnittelu ja tuotanto (A2)

▸

Aseman mainoksen suunnittelu ja tuotanto (3m x 1 m)

▸

Aineiston suunnittelu asiakkaan olemassa olevista kuva / logo ja teksti
aineistosta 30€ / mainos.

▸

Asemien mainoksen toteuttaminen 130€ ja asennus edelliselle 30€

▸

Pyöräaseman mainoksen suunnittelu 50€ / mainos asiakkaan olemassa olevista
aineistoista.

▸

Mainosteippien teko suojalaminoituna 25€ / pyörä

▸

Mainosteippien asennus 20€ / pyörä

▸

Mainosten myynti

▸

Mahdollisesta pyörien purkamisesta veloitamme tuntiveloituksen
50€ / tunti käytetyn ajan mukaan.

▸

Mainosten myyntityöhön ei ollut suurta kiinnostusta. Mainosmyynti on
neuvoteltavissa.

JATKOTOIMENPITEET

MEIDÄN NÄKEMYKSET TULEVAISUUTTA VARTEN?
▸

Suosittelemme kauden 2022 yritys- ja mainosyhteistyön toteuttamisen pilottivuotena.

▸

Ensi kaudelle ei kannata luoda vielä raskasta mainospalvelurakennetta. Kannattaa ennemmin myydä tammi-maaliskuu aikana suurin osa pyörien mainospinta-alasta ja
havainnoida mainosten tuloksellisuutta ja käyttäjäkokemusta.

▸

Lainauspisteiden pysäkkejä myydään 1-3 kappaletta, joilla havainnoidaan mainospinnan tuloksellisuutta, käyttäjäkokemusta ja miten kaupunkilaiset suhtautuvat
mainoksiin. Lainauspisteiden ilkivallan alttius on myös kannattavaa ottaa seurantaan.

▸

Luodaan vuosisopimus mainostajan-myyjän ja tuottajan kanssa.

▸

Suosittelemme, että mainospintoja myydään tuotantoyhtiön toimesta, koska yritykset eivät ole tietoisia tästä uudesta liikkuvasta mainospinta-alasta ja todennäköisesti
eivät osaa tätä pintaa lähteä myös omatoimisesti etsimään.

▸

Mainosajan pituudeksi suosittelemme puolikasta kautta ja koko kautta. Alle puolikkaan kauden mittaiset jaksot ovat huonoja tuotannollisesta ja ympäristön näkökulmasta

▸

Mainospaikkoja suosittelemme pilottivuotena kokeilemaan pyörien ja lainauspisteiden mainoksilla, ja pilottivuoden jälkeen mm. satulasuojuksilla. Mainosten määrää on
tulevaisuudessa helpompi lisätä kun käyttäjät ja kaupunkilaiset ovat tottuneet jo mainoksellisiin Vilkku-fillareihin ja asemiin.

▸

Suosittelemme pilottikaudelle yhteistyökumppania keräämään ja havainnoimaan käyttäjiltä ja kaupunkilaisilta mainosten vaikutusta loppu kaudelta, ja joka on mukana
Vilkku-fillari mainosten tuloksellisuuden mittauksessa ja toiminnan jatkokehityksessä seuraavaa kautta varten.

Jatkotoimenpiteet
Vuonna 2022 on mainospyörien pilottivuosi, jolloin testataan mainosten tehokuutta ja käyttäjien /
kaupunkilaisten mielipidettä mainospyöristä. Tavoitteena on saada 3-5 erilaista mainostaja yritystyyppiä,
näin pystymme testaamaan minkä tyyppisille yrityksille se parhaiten toimii.

1
Yhteistyökumppani
kartoitus
Kuopion kaupunki (VILKKU) kartoittaa
ja sopii tuotantoyrityksen kanssa
pilottivuoden työt ja ansiot

5

2

4

Myynti

Paino ja asennus

Kauden yhteenveto

Tuotantoyhtiö varmistaa, että kaikki
painoaineistot ovat heillä ajallaan ja
asennus on toteutettu kauden
alkuun mennessä.

Kuopion kaupunki (VILKKU) tekee
kauden lopuksi asiakkailleen kyselyt
“miten mainokset ovat toimineet”.
Niissä selvitetään
asiakastyytyväisyyttä sekä kuinka
tehokkaat pyörämainokset ovat heille
olleet. Kuopion kaupunki (VILKKU)
tekee saatujen tulosten pohjalta
jatkokehitystä palvelulle.

Kuopion kaupunki (VILKKU)
ilmoi2aa tuotantoyh6ölle
mainospyörien määrän ja
tuotantoyh6ö aloi2aa
mainospintojen myynnin yrityksille.

3

5

Mainossopimukset

Seuranta ja tulokset

Kiinnostuneiden ostajien kanssa
sovitaan mainospyörien määrät ja ajan
jaksot . Mainosten tekniset aineistot
lähetetään tilaajille / tai tilaaja sopii
mainosten suunnittelusta
tuotantoyhtiön kanssa

Tuotantoyhtiö toimittaa Kuopion kaupungille
(VILKKU) asennuksen yhteydessä pyörän
numerot, mikä mainos sekä tilaajan
yhteyshenkilön tiedot. Kuopion kaupunki
toimittaa 2 viikon välein raporttitiedot mainoksen
tilaajan yhteyshenkilölle siitä, missä pyörät ovat.

Pyöräkummi
Hyväntekeväisyys konsepti

Yritykset lahjoittavat vähävaraisille
nuorille, erityis-nuorille tai ison
perheen nuorille VILKKU FILLARI
kausikortin.
Pyöräkummien aktivointiin voisi
luoda maalis-/ huhtikuussa some
kampanjan, mikä on kohdennetut
linked in:ssa suoraan Kuopiossa
toimiviin yrityksiin

Lahjoittaja

Välittäjä

Käyttäjä

Yritys / järjestö

Sosiaalityöntekijä,

15-18v nuori

1

Vilkku myy
kausikortit ja
lähettää tiedon
välittäjille

Tekee hyvää
ja voi käyttää pyöräkummin merkkiä omassa
brändimainonnassa.
Esim. Pyöräkummi 2022
kymmenelle nuorelle.

tsemppari ym.

2

3

He tietävät
avun tarvitsijat

Saa välittäjän kautta
kausikortin käyttöön.

He kertovat nuorelle
hänen vastuun
ja seuraamukset.

Vastuu siirtyy täysin
käyttäjille
ja hänen huoltajille.

JATKOTOIMENPITEET

MYYJÄN TYÖKALUPAKKI
▸

Infografiikka missä pyörät liikkuvat

▸

Käyttöaste

▸

Paljonko alueella liikkuu ihmisiä

▸

Hintapaketit, tuotanto/mainosjakso hinnoittelu

▸

Pintojen työtiedostot (mikä on näkyvä, mikä ei)

▸

Yhden pyörän esimerkki

JATKOTOIMENPITEET

HINTAPAKETIT
▸

Hintapaketit luotiin yrityshaastattelujen hintamielikuvien pohjalta.

▸

Hintapaketteihin laitettiin arviot mainosten tuotannon hinnoista, jotka olivat
tuotantoyritysten nykyiset arviot. Hinnat tulee tarkistaa myöhemmin.

PYÖRÄMAINOSTEN HINTAPAKETIT
KOKO KAUDELLE JA PUOLIKKAALLE KAUDELLE

50 pyörää/3kk

50 pyörää/6kk

50 pyörää 3 kuukaudeksi
(Puoli kautta)

50 pyörää 6 kuukaudeksi
(koko kausi)

Touko-heinäkuu tai elo-lokakuu
Touko-lokakuu

7 500€

15 000€

2500€ / 50 pyörää / kk. 50€ / pyörä / kk
Lisäksi painokustannukset

2250€ / 50 pyörää
45€ / pyörä

2500€ / 50 pyörää / kk. 50€ / pyörä / kk
Lisäksi painokustannukset

2250€ / 50 pyörää
45€ / pyörä

Kertamaksu

9750€

+ A LV ( 2 4 % )

Kertamaksu

17250€

+ A LV ( 2 4 % )

Mainosmyynnin provisio
Esimerkit

75000€

60000€

250 pyörää / kausi

250 pyörää / kausi

Myyjän provisio (20%) 15000€

Myyjän provisio (20%) 12000€

50

40

30

20%
20%

20

80%

10

80%
€

Vilkun osuus mainostuloista

Mainosmyynnin provisio

50 pyörää

50 pyörää

50€/Pyörä / kk

40€/Pyörä / kk

(Maksetaan koko kausi kerrallaan.)

(Maksetaan koko kausi kerrallaan.)

15 000€ / kausi

12 000€ / kausi

Myyjän provisio (20%) 3000€

Myyjän provisio (20%) 2400€

HINTAPAKETIT KOKO KAUDELLE
touko-lokakuu
Suosituimmat
asemat

2. Suosituimmat
asemat

Muut asemat

1 asema 6 kuukaudeksi
(koko kausi)

1 asema 6 kuukaudeksi
(koko kausi)

1 asema 6 kuukaudeksi
(koko kausi)

Touko-lokakuu

Touko-lokakuu

Touko-lokakuu

9000€

7500€

4500€

1500€ / asema / kk

1250€ / asema / kk

470€ / asema / kk

(Lisäksi painokustannukset)
1 puolinen

(Lisäksi painokustannukset)
1 puolinen

(Lisäksi painokustannukset)
1 puolinen

Maksetaan kerralla

Maksetaan kerralla

Maksetaan kerralla

Painon ja asennuksen kertakustannukset 130€ sisälsi valmiista aineistosta tulostuksen jonka pinta suojalaminoitu yhdelle sivulle.
Vaihtoehtoisesti pinta suojattuna graffiti laminoinnilla á 214€ / sivu.

JATKOTOIMENPITEET

2. SUOSITUIMMAT ASEMAT

SUOSITUIMMAT ASEMAT
9000€ / koko kausi / asema
▸
▸
▸

MUUT ASEMAT

7500€ / koko kausi / asema

4500€ / koko kausi / asema

▸

Tasavallankatu

▸

Neulamäki

▸

Särkilahti

▸

Petonen

▸

Rönö

▸

Puijonlaakso

▸

Saana

▸

Hermanninaukio

▸

Brahenpuisto

▸

Kolmisoppi

▸

Keilankanta

▸

Särkiniemi

▸

Saarijärvi

▸

Snellmania

▸

Rauhalahti

▸

Männistö

▸

Microteknia

▸

Jynkkä

▸

Canthia

▸

Viestikatu

▸

Niiralankatu

▸

Väinölänniemi

▸

KYS

▸

Lippumäki

▸

Uimahalli

▸

Matkakeskus

▸

Teatteri

▸

Pihlajalaakso

▸

Inkilänmäki

▸

Kuopio-halli

▸

Rypysuo

▸

Päiväranta

▸

Kuopiorock

▸

Mölymäki

▸

Pirtti

Tori
Kauppakatu
Satama

JATKOTOIMENPITEET

SATULASUOJA
▸

Selvitimme seuraavanlaisia yrityksiä, keillä on mahdollista toteuttaa räätälöityjä
satulasuojuksia.

▸

Yritykset Vanno, Mediawear, Talenco, Suomen kolibri sekä Crazy station ovat
mahdollisia hyviä satulasuojuksen tuottajia.

▸

Yrityksillä on minimitilausmäärä 250 tai 500 kappaletta.

▸

Hinnat vaihtelevat 1,50€ - 5,00€ / kpl välillä.

▸

Hintoihin vaikuttaa muunmuassa kappalemäärä, sekä kuinka monella värillä
halutaan mainoksia painaa.

▸

Monet yritykset toivovat, että heihin ollaan myöhemmin tarkemmin yhteydessä
räätälöidyn tarjouksen saamiseksi.

Kuva: https://www.vanno.fi/mills-pyoran-satulasuoja

JATKOTOIMENPITEET

PYÖRÄKORI MAINOS
▸

Pyöräkori mainos nousi eräältä kuopiolaiselta ravintolayrittäjältä

▸

Pyöräkori mainos on tarkoitettu pyörän käyttäjille.

▸

Siinä voi olla hyvin esimerkiksi yleinen brändin mainos tai täsmä kampanja.

▸

Tuotantokustannukset ovat edulliset

JATKOTOIMENPITEET

VILKKU BRÄNDIN NÄYVYYS PYÖRÄSSÄ
▸

Kaupunkipyöriin tulevat mainokset vievät Vilkku-fillareiden oman brändi
näkyvyyden pyöristä, joten ehdotamme vaihtoehtoisia paikkoja brändin esille
tuomiseen.

▸

Esimerkiksi potentiaalinen paikka Vilkku-fillareiden brändille voi mielestämme
olla pyörän takana oleva lokasuoja ja / tai akkukotelo.

▸

Toinen vaihtoehto on myös, että 50 kappaletta pyöristä jätetään myymättä
mainospyöriksi, jotta niihin voi jättää perinteisen Vilkku-fillareiden brändin
mukaisen mainoksen.

JATKOTOIMENPITEET

TUOTANTOYHTEISTYÖ KUMPPANIT
▸

Potentiaalisia tuotanyhteistyö kumppaneita Vilkku-fillareiden
pilottikaudelle, joihin olimme projektin aikana yhteydessä.

▸

Potentiaalisia tuotanyhteistyö kumppaneita Vilkku-fillareiden
pilottikaudelle, joihin suosittelemme olemaan yhteydessä.

▸

Mainosten suunnitteluun, tuotantoon ja asennukseen potentiaaliset
yhteistyökumppanit.

▸

Mainosten suunnitteluun, tuotantoon ja asennukseen potentiaaliset
yhteistyökumppanit.

▸

Myynti saattaisi olla neuvoteltavissa.

▸

Myyntiä kannattaa kysyä.

▸

Messujentekijät
+358 10 231 8000
info@messujentekija.com
Volttikatu 12, 70700 Kuopio

▸

Kuopion takuutarra
puh. 010 666 5100
takuutarra@kuopiontakuutarra.fi
Itkonnimenkatu 11, Kuopio

▸

Offsetpaino L. Tuovinen Ky
+358 17 265 8300
myynti@tuovinen.eu
Sammonkatu 15, 70500 Kuopio

▸

▸

Hurry
Mainokset: 050 434 1191
Painokset: 050 563 6660
kuopio@hurry.fi
Purukatu 7, 70800, Kuopio

Pyörätelineiden mainostelineen tekoon potentiaaliset yhteistyökumppanit:

▸

Toivalan metalli Oy,
010 2712 420
info@toivalanmetalli.fi
Sähkökierto 1, 70800 Toivala

LIITTEET

LIITTEET
▸

VF_yritysyhteistyö_haastattelu_kooste

▸

VF_yritysyhteistyö_yrityskohtainen_haastattelu

▸

VF_yritysyhteistyö_mainostiedosto_fillari

▸

VF_yritysyhteistyö_mainospalvelupolku

▸

VF_yritysyhteistyö_jatkotoimenpiteet

▸

VF_yritysyhteistyö_myyjän_työkalupakki

▸

VF_yritysyhteistyö_asennusvaihe

▸

VF_yritysyhteistyö_käyttäjätutkimus

TYÖN LUOVA TIIMI
▸

Kima Creative Oy
Marko Ausma
Kirsi Miettinen
Eeva Käärmekallio
Sisko Känninen

KAUPUNGIN TYÖRYHMÄ
▸

Kuopion kaupunki
Juho-Pekka Hukkanen
Jouni Huhtinen
Hanna Väätäinen
Retu Ylinen

LÄHTEET

LÄHTEET
▸

▸

▸

▸

Työn aikana työskentelyssä hintamielikuvien ja hintapakettien
suunnittelussa on käytetty seuraavanlaisia lähteitä.
Mediani, ulkomainonta, Kuopio.
Luettu 20.9.2021
https://mediani.fi/ulkomainonta/Kuopio/
Osta ulko mainontaa
Luettu 20.9.2021
https://ostaulkomainontaa.fi/?utm_term=mainos%20kuopio%20%20Ulkomainonnan%20ABC&hsa_acc=7836365573&hsa_cam=1269
7099340&hsa_grp=121273894500&hsa_ad=512767716647&hsa_src
=g&hsa_tgt=aud-1057542538024%3Akwd-1247133285494&hsa_kw
=mainos%20kuopio&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3#respo
nse
Lähteitä työssä ovat olleet myös yrityshaastattelut, jotka toteutettu syyslokakuun vaihteessa.

▸

Satulasuojuksen hinta-arvioon käytetty seuraavanlaisia sivustoja.

▸

Vanno, Luettu 29.10.
https://www.vanno.fi/mills-pyöran-satulasuoja

▸

Mediawear, Luettu 29.10.
https://www.mediawear.fi/tuotteet:html?iid=30521/373684

▸

Talenco, Luettu 29.10.
https://www.talenco.fi/tuote/11402305_TP001/
Mills+py%C3%B6r%C3%A4n+satulasuoja.+liikelahja+logopainatuksella

▸

Suomen kolibri, Luettu 29.10.
https://suomenkolibri.fi/tuote/satulasuoja/

▸

Crazy Station
Kontaktoitu sähköpostilla 28.10.
Tarjous kuvasto luettu 29.10.
https://issuu.com/toppoint/docs/the_collection_2021_fi?fr=sNWRlZjQzNzI.

Juho-Pekka Hukkanen
Projektipäällikkö
KÄLLI – Kuopion älykäs liikenneinfra -hanke
Joukkoliikenne ja henkilökuljetukset, Kuopion kaupunki
044 718 5251,
juho-pekka.hukkanen(at)kuopio.fi
Suokatu 42, PL 1097, 70111 Kuopio

Marko Ausma
Projektipäällikkö / Muotoilija
Kima Creative Oy
+358 40 0294503

Vilkku-fillareiden
Mainos- ja yritysyhteistyö
Kehitysprojekti 2021

marko(at)kimacreative.fi
Linnanpellonkatu 9, 70500 Kuopio, Finland
www.kimacreative.fi

