
3 ensimmäistä
askelta kuvaustyylin

luomisessa

Opi tarkalleen mistä lähteä
määrittelemään omaa

kuvaustyyliä



Me olemme Susanna ja Viivi eli Creator
Akatemia. Autamme sinua poistamaan
somekuviin liittyvän stressin ja
saamaan tilalle säännöllisyyttä ja
selkeyttä. Opetamme miten saada
oman tyylisiä asiakkaita somesta.

Olet askeleen
lähempänä
stressitöntä
somea

Hyvät somekuvat auttavat ihmisiä
kiinnostumaan palveluistasi ja tuovat
sinulle enemmän myyntiä vähemmällä
vaivalla.

Uskomme, että jokainen pienyrittäjä voi
oppia ottamaan omat somekuvansa
ilman ahdistusta, rahan hukkaamista
kalliisiin välineisiin tai ajan tuhlausta
tekniseen hifistelyyn.

Tämän oppaan avulla saat selkeyttä
siihen miten luot yhtenäisen visuaalisen
ilmeen kuviesi kautta, ja millaiset kuvat
saa juuri sinun asiakkaat pysäyttämään
skrollauksen ja lukemaan tekstisi.



IHANNEASIAKAS &
BRÄNDIN KIRKASTUS
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Minkä ongelman kanssa hän kamppailee?

Miten yrityksesi auttaa häntä?

Mitä muita yrityksiä hän seuraa ja kokee omakseen?

Minkä tunteen haluat saada aikaan hänessä?

1. Kenelle puhut somessa?

Määrittele ihanneasiakkaasi eli asiakas, jonka kanssa rakastaisit työskennellä ja

joka haluaisi ostaa kaiken mitä laitat myyntiin. Kuvittele somessa puhuvasi vain

tälle yhdelle ihmiselle, jolloin viestintääsi tulee selkeä linja ja yhtenäisyyttä.

→ Tiivistä vastauksesi 3 sanaan, jotka kuvaavat tunnetta minkä haluat antaa



2. Brändin ydinviesti

Lähde ensimmäisenä miettimään, mitä tunteita toivot asiakkaallasi olevan,

kun hän on ostanut palvelusi tai tuotteesi.

Onko se esim. helpotus, energisyys vai itsevarmuus? Haluatko asiakkaasi

olevan inspiroitunut, innostunut vai onko päällimmäisenä vaikka tunne siitä,

että hän on oivaltanut jotain uutta?
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Annamme seuraavaksi sinulle käytännön harjoituksen, jonka opetamme

myös meidän The Kuvauskurssillamme. Voit tehdä harjoituksen vaikka heti.

Aloita kirjoittamalla lista sanoista, jotka kuvaavat sitä tunnetilaa, jonka

toivot asiakkaasi kokevan palvelusi tai tuotteesi käytön jälkeen.

Kirjoita listalle vapaasti paljon eri sanoja brainstormaus-tyyliin, mutta älä

vielä arvioi tai suodata sanoja tiukasti.

Lopuksi lue kaikki sanat läpi ja valitse listalta kolme sanaa, jotka

kuvaavat parhaiten tunnetta, jonka haluat luoda asiakkaallesi. Nämä ovat

ne kolme sanaa, jotka tulevat ohjaamaan kuvaustyylisi rakentumista.

Tämän tunnepohjan luominen on ensimmäinen askel kuvaustyylin

määrittittämisessä. Vasta sen jälkeen edetään siihen, miten yrityksesi

viestin ja arvot muutetaan visuaaliseksi juuri sinun brändille sopivalla

tavalla.

MINKÄ TUNTEEN HALUAT
HERÄTTÄÄ ASIAKKAASSASI?
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Kun sinulla on kolme sanaa valittuna, ala kerätä Pinterestiin taulua, johon etsit

mitä tahansa kuvia, jotka herättävät sitä tunnemaailmaa, mitä valitsemasi

sanat kuvastavat. Kuvien ei tarvitse liittyä alaasi, tuotteeseesi tai palveluihisi,

vaan pinnaamasi kuvat voivat olla ihan mitä vain.

Alla on kolme esimerkkiä siitä, miltä taulu voi näyttää. Ensimmäinen on Creator

Akatemian oma taulu, jonka teimme 2019 hahmotellessamme brändimme

pohjaa ensimmäistä kertaa. Silloinkin aloitimme tästä harjoituksesta.

Kuten alta huomaa, näissä kaikissa kolmessa tauluissa on hyvin erilainen

tunnelma, ja ne viestivät täysin erilaisia asioita. Tässä näkee kuvaustyylin

voiman, sillä jo nopealla vilkaisulla kuviin saa tietynlaisen fiiliksen.

Jos nämä olisivat kolmen eri yrityksen somefeedistä otettuja kuvia, voisi hyvin

nopeasti tehdä johtopäätökset, minkä tyylinen yritys on kyseessä ja

puhutteleeko se juuri minua.

TUNNESANAT VISUAALISEKSI
PINTERESTIN AVULLA
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PINTEREST-TAULU
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Onko kuvissa nähtävissä yhtenäinen ilme?

Viestiikö taulu 3 sanaasi?

Voinko karsia kuvista ne mitkä ei kuulu joukkoon?

lämmin, viileä vai neutraali valon väri

tietyt värit (tai onko värejä joita haluan välttää täysin)

valoisat ja kirkkaat kuvat vai tummat ja tunnelmalliset kuvat

Tee videon mukaan Pinterest-harjoitus. Kun sinulla on 20+ kuvaa

taulussa, katso kuvia läpi ja kysy itseltäsi:

Lisäksi mieti tukeeko ydinviestiäsi parhaiten...

1.

2.

3.



MOOD BOARD
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3. Tiivistä kuvaustyylisi yhden sivun mood boardiin

Kun sinulla on 20+ kuvaa Pinterest-taulussa, valitse niistä suosikkisi ja

sommittele ne yhden sivun mood boardiin esim. käyttämällä Canva-

sovellusta.

Tämän moodboardin avulla muistat aina nopeasti millaisia kuvia haluat

luoda kun nappaat kamerasi käteen!



Kiitos kun latasit tämän
oppaan ja liityit meidän

Creator Akatemia-yhteisöön!


