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Lähienergialiitto tarjoaa yritysjäsenilleen ja 
muille alalla toimiville asiantuntevaa apua 
markkinoinnin toteuttamiseen. Liiton palve-
luiden erityisenä vahvuutena on markkinoin-
tiosaamisen rinnalla energia-alan osaaminen 
ja uusiutuvien vaihtoehtojen ymmärrys. 

Lehdistötiedotteet, referenssijutut, web-sivut 
sisältöineen ja kaikki muu järjestyy. Jos yrityk-
seltäsi puuttuu esite tai mitä tahansa muuta 
markkinoinnin materiaalia, tarjoamme apua. 
Alla joitakin esimerkkejä hinnoitteluineen. Jos 
et löytänyt tarvitsemaasi – kysy lisää!

Artikkelit 650,-

Referenssiartikkeli, tuote-esittely, palvelukuvaus ym. toi-
mituksellisella tyylillä laadittu juttu, joka voidaan julkaista 
kotisivuilla, blogissa, lehteen painettuna jne. Haastattelu, 
kuvaaminen samassa yhteydessä, tekstin toimitustyö, yksi 
tarkistuskierros ja korjaukset.

Tiedotteiden ja artikkelien julkaiseminen 0,-

Lähienergialiiton jäsenten tilaamat tiedotteet, tuote-esitte-
lyt ja referenssiartikkelit jaetaan tietyin ehdoin jäsenetuna 
Lähienergialiiton verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavis-
sa (Facebook, Twitter, Linkedin).

Esite, kaksi sivua 1 390,-

Kaksisivuisen (A4) yleis- tai tuote-esitteen ulkoasun ja raken-
teen ideointi ja suunnittelu. Tilaajan toimittamien tekstien 
stilisointi, kuvien valinta ja käsittely sekä taitto. Luonnos ja 
muutostoiveiden toteutukset. Painotiedoston valmistus.

Esite, neljä sivua 1 990,-

Nelisivuisen (A4) yleis- tai tuote-esitteen ulkoasun ja raken-
teen ideointi ja suunnittelu. Tilaajan toimittamien tekstien 
stilisointi, kuvien valinta ja käsittely sekä taitto. Luonnos ja 
muutostoiveiden toteutukset. Painotiedoston valmistus.

Lomakkeisto 490,-

Käyntikortin, kirjelomakkeen/word-pohjan sekä C5 ja C4 -kir-
jekuorien suunnittelu ja painotiedostojen toteutus yrityksen 
graafisen ilmeen pohjalta.

Kotisivut 2 290,-

Kotisivujen ulkoasun suunnittelu huomioiden toimiala, kohde-
ryhmä sekä yrityksen visuaalinen ilme. Etusivun ja jatkosivujen 
layoutien suunnittelu. Luonnokset ja muutostoiveiden toteutukset. 
Kotisivujen koodaus helposti päivitettävän ja laajennettavan julkai-
sujärjestelmän pohjalle. Sisältö: etusivu, yritys, tuotteet/palvelut, 
ajankohtaista ja yhteystiedot/yhteydenotto. Sivujen sisältö tilaa-
jalta. Sivujen lataus serverille, testaus ja käyttökoulutus asiakkaan 
tiloissa. Matkakulut lisätään.

Tilannekartoitus/markkinointikonsultointi 890,-

Yrityksen visuaalisten tarpeiden ja markkinointimateriaalien kartoi-
tus. Toimenpiteiden suunnittelu ja priorisointi, kilpailutilanteen ar-
viointi ja markkinointikanavien valinta. Markkinointiviestien linjaus. 
Konsultointia ja keskusteluja päivän aikana. Matkakulut lisätään.

Kaikki hinnat ovat ”alkaen”-hintoja. Mikäli toimeksiantoa ei ole 
mahdollista toteuttaa edellä kuvatuilla hinnoilla, kerrotaan tästä 
asiakkaalle välittömästi etukäteen. Laajemmat kokonaisuudet tarjo-
taan tapauskohtaisesti.

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Markkinointiviestinnän ammattilainen ja lähienergia-asiantuntija
Jouko Lampila
Puh 0400 609 233
jouko@lahienergia.org


