
SUUNNITTELUTOIMISTO KAIKOS CREATES ESITTÄÄ: AWE-
SOME - KURSSI JA WORKSHOP

AIKA: 4.12.2017 klo 9-14
PAIKKA: urban Mill ,  betonimiehenkuja 3 e,  02150 espoo 
ILMOITTAUDU:
kaikos@kaikos.fi
Tiedustelut: +358 40 961 2351
Kurssimaksu 290€/Alv.0 -  sisältää kurssin ja 
sähköiset materiaalit .



JUNIPER.COMINVITE ONLY

AWESOME kurssi sopii kaikille sosiaaliseen 
mediaan sisältöä tuottaville tai suunnitteleville. 

Kurssilla käydään läpi käytännönläheisesti ja 
ymmärrettävästi, kuinka:

-laadit itsellesi toimivan sisältöstrategian

-Miltä someilusi tulee näyttää (kuvat ja tekstit 
sekä LIVE- sisältö)

-Millainen sisältö on somessa kiinnostavaa.

-Sisällöntuotantoa workshopataan 
ammattilaisten ohjaamana, jolloin kurssista jää 
käteen muutakin kuin teoria.

MIKÄ?



-Koska Kuvapankkikuvien aika on ohi:

Lähdemme WORKSHOPIN aikana  AWESOME- kurssilla 
luomaan juuri sinulle sopivaa kuva- ja konseptipankkia. 

-Koska sisältö on TÄRKEIN:

Some-markkinointi- ja viestintä on vakiinnuttanut 
paikkansa osana yritysten arkea. Kiinnostavan, 
tunnistettavan mutta erottuvan sisällöntuotannon 
merkitys kasvaa jatkuvasti.  

-Koska et halua tuhlata arvokasta aikaasi Googlen ja 
loputtomien webinaarien kaiveluun:  

Joka tapauksessa joudut nämä asiat opettelemaan 
ja tekemään. AWESOME-Kurssilla saat tarvittavat 
tiedot ja lähtölaukauksen konseptoidulle 
sisällöntuotannollesi kustannustehokkaasti ja 
vuorovaikutuksessa toisten kurssilaisten kanssa 
ammattilaisten opastuksella.

Workshopin aikana luot asiantuntijoiden opastuksella 
todellista sisältöä omiin somekanaviisi.

MIKSI?



JUNIPER.COMINVITE ONLY

T I I M I
A W E S O M E

Kaisu Koskelin
Viestintäkonsultti
Founder, CEO
Kaikos Creates

Ida-Lotta Pirkkalainen
Visual Marketing
Specialist,
“Esteettisesti orien-
toitunut somenatiivi”
Kaikos Creates

Nelli Kivinen
Valokuvaaja, 
Nellikuvaa.com



KURSSI SISÄLTÖ:

9.00 KAHVIT JA MINGLING

9.30-10.50 SOME-TARINAT

-Mitä tehdään, kelle ja miksi?

-Someprofiilit kuntoon!

-Facebook ja Instagram tarinoiden pohjana. 

-Ajankäyttö, hyvän julkaisun muoto, tulokset.

Kaisu Koskelin, Ida-Lotta Pirkkalainen,
KAIKOS CREATES

11.00 VALOKUVAAJAN PUHEENVUORO

Nelli  Kivinen, nell iKuvaa.com

11.30 KEVYT LOUNAS

(I lmoitathan jär jestäj i l le  ajoissa mahdol l iset  ruoka-aine-
a l lerg iat)

12.00 WORKSHOP: TARINOITA SOMEEN!

Tarkemmat ohjeet ja ennakkomateriaali 
workshopia varten toimitetaan l imoittautumisen 
yhteydessä. 

14.00 TILAISUUS PÄÄTTYY



SOME-KURSSI

ABOUT US
Kaikos Creates on v.2015 perustettu viestinnän 
ja markkinoinnin muotoiluun erikoistunut 
suunnittelutoimisto.

www.kaikos.fi

Olemme auttaneet lukuisia yrityksiä ja toimijoita brändin 
kehittämisprosesseissa sosiaalisen median alustoissa, 

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittaudu kurssille sähköpostitse osoitteeseen 

kaikos@kaikos.fi

tiedot osallistujasta:

Yrityksen nimi, Y-tunnus, osoite (Laskutustiedot)

Osallistuva hlö, yhteystiedot, 

mahdolliset ruoka-allergiat.

Lisätiedustelut: Kaisu Koskelin

GSM +358 40 961 2351

Kurssimaksu 290€/Alv.0 sisältää kurssin, sähköisen 
materiaalin ja tarjoilut.

TILAUSEHDOT
Ilmoittaudu hyvissä ajoin. Kurssipaikkoja on rajallinen 
määrä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Sähköposti-ilmoittautuminen on sitova. Lasku 
toimitetaan annettuun osoitteeseen (Ensisijaisesti 
PDF). Kurssimaksu peruutuksen yhteydessä palautetaan 
lääkärintodistusta vastaan


