Luovat Agentit
Älä luovuta, me ollaan luovia!

Luovien Agenttien Toimisto Oy
Pähkinänkuoressa
Perustettu 2018, Tmi -> Oy 2021
Liikevaihto 86 000€ (2021)
Asiakkaita reilusti yli 100
Projekteja lähemmäs 300
Isoimpia asiakkaita mm. Helsingin Kaupunki ja Evac Oy
60+ markkinoinnin asiantuntijaa
20+ yhteistyökumppania (Yrittäjät, BNI, muut
mainostoimistot)
Luovien Agenttien sisäisessä verkostossa 17
timanttitekijää
Tarjoamme asiakkaillemme mainostoimisto- ja
viestintäpalveluja
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Liikeidea
Matalan kynnyksen markkinointiapu
Tarjoamme mainostoimiston palveluita verkostona niin pienille kuin
suurille asiakkuuksille
Projektinhallinta: projektikoordinaattorit mukana isommissa projekteissa
paremman kokonaiskuvan rakentamiseksi ja parhaiden tekijöiden
löytämiseksi kustannustehokkaasti
Toimintamme perustuu ketterään projektinhallintaan ja luovan alan
kattavaan ja analyyttiseen osaamiseen
Kumppanuussuhteet asiakasyrityksiin:
Asiakas tilaa meiltä kaikki markkinoinnin toimenpiteet ja/tai sitouttaa
meidät sisäiseksi markkinointiagentiksi omaan organisaatioonsa
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Luovien Agenttien arvot
#katsehorisonttiin #tuultapurjeisiin #luovatagentit
Ketteryys:
Monialaisuus, kaikki saman katon alta
Kokonaiskuvan hahmottaminen helpommin
Jatkuva kehittyminen, ulkopuolinen näkemys ja palaute on
tekemisessämme mukana
Hyväntahtoisuus:
Haluamme luoda avointa ja kannustavaa ilmapiiriä sekä asiakkaillemme
että tekijöillemme
Olemme tekijöinä tukena toistemme kasvussa ja kehittymisessä
Yhteisöllisyys tuo lisäarvoa ja synnyttää uusia ideoita
Aitous ja arvostus luottamuksen pohjana
Kumppanuus:
Uskalletaan sanoa asiakkaalle, vaikka se olisi lyhyellä aikavälillä Luovilta
Agenteilta pois taloudellisesti ja ajallisesti
Annetaan työt osaavammalle tekijälle verkostossa ja ajatellaan asiakkaan
parasta ja samalla tuetaan toista pienempää tekijää

03

www.luovatagentit.fi

Mitä tarjoamme
Palveluistamme
Markkinaymmärrys & markkinointistrategiat
Markkinointikumppanuus
Markkinointiviestintä & sisällöntuotanto
Brändäys & tuotteistaminen
Somemainonta & someintegroinnit
Verkkosivut ja -kaupat
Sivustoarkkitehtuuri & asiakaspolut
Videotuotannot, äänituotanto & animaatio
Kuvituspalvelut: vektori- & rasterikuvitus
Hakukoneoptimointi & SEM
Graafinen suunnittelu, taitto sekä yhteys painotaloihin
Lisämyyntituotteet & varainkeruu (www.kuuk.fi, www.ideabutiikki.fi)
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Visiomme
Yritysten ketterä ihannekumppani markkinoinnissa
Tekijöiden kohtaamispaikka, työkalupakki ja kehittäminen
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Palauteboksi
Asiakkailtamme
Yhteistyö Luovien Agenttien kanssa on alusta alkaen sujunut moitteettomasti. Sekä pienet että isommat
työt tulee tehtyä sovitussa aikataulussa, välillä hyvin nopeallakin aikataululla, ja heiltä tuleviin ideoihin
sekä työn laatuun ollaan aina oltu tyytyväisiä. Suosittelemme!
– Niklas & Teppo, Investigo Oy
Yhteistyö Luovien Agenttien kanssa oli kaikin puolin sujuvaa. Työryhmä ymmärsi hyvin räätälöidyn
viestinnän tärkeyden ja video puhutteli kohderyhmää. Video sitoutti kohderyhmää ja keräsi viikon aikana
reilu 2010 minuuttia katselua. Video sai useita jakoja. Tulemme käyttämään videota myös uusien
yrittäjien rekrytoinnissa.
– Hippi Hovi, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät
Yhteistyö sujui Luovien Agenttien kanssa hyvin ja olemme olleet erittäin tyytyväisiä lopputulokseen.
Saimme kuvituksilta mitä lähdimme hakemaan ja parempaa.
– Emmi Siitari, Suunnittelutoimisto CDM
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Pääkoordinointi
Vastuuhenkilöt
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Heidi Uskaure

Katri Vieri

Ninja Renvall

Camilla Ostberg

Projektipäällikkö, TJ

Projektikoordinointi

Projektikoordinointi

Projektikoordinointi

heidi.uskaure@luovatagentit.fi
p +358 466 0039 50

katri.vieri@luovatagentit.fi
p +358 442 5929 34

ninja.renvall@luovatagentit.fi
p +358 401 9707 56

camilla.ostberg@luovatagentit.fi
p +358 505 9396 32

Vastuut:
Graafinen suunnittelu & taitto
Videotuotannot
Animaatiotuotannot
Markkinointistrategiat
Markkinointi
Hallinto, laskutus & kirjanpito
Uusien tekijöiden rekry
Asiakaspalautteet

Vastuut:
Verkkosivut - ja kaupat
Brändäys & palvelumuotoilu
Projektikoordinointi
Lato-brändin kehitys
Markkinointistrategiat
Laskutus

Vastuut:
Kuvituspalvelut
Projektikoordinointi
kuuk.fi
ideabutiikki.fi

Vastuut:
Sisällöntuotanto
Valokuvaustuotannot
Projektikoordinointi
ruotsinkieliset asiakkuudet
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Johtaminen
Heidin tekemisen arvot
Tiedätkö sen tunteen, kun pitkän ja reippaan ulkoilun jälkeen saavut sisälle posket punoittaen
ja raajat kohmeessa? Ulkona hämärtää ja lämpötila on pitkälti nollan miinuspuolella, mutta
sisällä sinä saat käteesi kupin lämmintä juomaa ja saat jakaa sen hetken ystäväsi kanssa viltin
alla lämmitellen?
Haluan tarjota sinulle samanlaisen yritysyhteistyön tai asiakassuhteen fiiliksen.

"Johdan rohkeasti ja sydämellä, sillä mikään tulevaisuuden robotti tai algorytmi ei
tule koskaan korvaamaan sitä, mikä tekee meistä uniikisti ihmisiä; aitoa empatiaa,
yhteyttä ja rohkeutta. En pelkää ottaa härkää sarvista ja tekijöiden lailla laitan
myös omat käteni saveen. Luovuus, ryhmätyö, sinnikkyys, rehellisyys ja johtajuus
kuuluvat vahvuuksiini."

Heidi Uskaure
TJ, Projektipäällikkö
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Millaista meidän kanssa on tehdä hommia?
Käytännössä prosessi sujuu seuraavasti:
1. Sinä otat meihin yhteyttä ja kerrot meille yrityksesi markkinoinnin tarpeista.
Kartoitamme tilanteesi yhdessä keskustellen ja mietimme samalla sinulle
parhaimmat ratkaisut.
2. Me valikoimme joukostamme sopivimmat tekijät, suunnittelemme projektin, ja
lähetämme sinulle reilun ja selkeän tarjouksen sovitusta työstä.
3. Yhteistyö alkaa, ja pääset tutustumaan meihin ja työskentelytapoihimme läheltä.
Luvassa on kuplivia inspiraation hetkiä, naurua ja tietysti tehokasta työskentelyä.
4. Projektin edetessä tunnet ihanaa turvallisuutta, raukeutta ja kiitollisuutta siitä,
että agenteilla on homma hanskassa.
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Kiitos
@luovatagentit BGDV
www.luovatagentit.fi
#katsehorisonttiin #tuultapurjeisiin #luovatagentit
Älä luovuta, me ollaan luovia!
Ota yhteyttä! heidi.uskaure@luovatagentit.fi
p. +358 466 0039 50

