Luova toimisto Krea
Markkinointi ja viestintä

Haluatko tietää, mitä Krea tekee? Lue se Krean
blogista!

krea.fi

#KreaHH

Miksi valita Krea?
1. Krean yritysprojektit ja Krean oma brändityö

• kartuttavat aitoa työkokemusta opintojen aikana

• Liiketalous + käytännön markkinointi ja viestintäosaaminen = kilpailuetu työnhaussa
• CV, LinkedIn, näyttöportfolio, työtodistukset, henkilöbrändäys somessa
• Kokemus tiimityöstä ja omien vahvuuksienkirkastuminen

• harjaannuttavat alan työmenetelmien ja ohjelmien käyttöön
•
•
•
•
•

Kirjoittaminen ja tarinankerronta, kuvankäsittely ja taitto, videokuvaus ja editointi
Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator, Premiere, After Effects
Web-julkaisualustat, VR/AR-julkaisuohjelmat
Analytiikka-, automaatio- ja optimointiohjelmat
Ideointi- ja innovointimenetelmät & projektinhallinta & pitchaus asiakkaalle

2. Krean verkostot luovalle alalle

• auttavat luomaankontakteja ja työllistymään
• auttavat eteenpäin uralla

• Alumnit, työharjoittelupaikat, Krean asiakkaat ja yrityspartnerit
• Alan tapahtumiin ja niiden järjestämiseen osallistuminen

Luova toimisto Krea: päivätoteutus (Huom! Kaikki kurssit jatkuvat kahden periodin läpi)
Runko
15 op
Markkinoinnin,
viestinnän ja
palveluiden
johtaminen
Markkinoinnin ja
viestinnän
tutkimus 5 op

•

•

Palveluiden
markkinoinnin
suunnittelu 5 op

•

Luova
suunnittelutyö –
Krea Creative 5 op
•
•
•
•
•
•

Suomen Yrittäjät
Ahjo
Kennelliitto
LähiTapiola
Sanoma
Messukeskus

Design
10 op

Media
10 op
3 x5
op
Vapaasti
valittavat (en)
• Krea Visual
Design
• Krea Event
Management
• Krea
Multicultural
Communication

•
•
•
•
•
•

Slush
Toast Post
HSL/Alepa
Clear Channel
Amnesty
Via Tribunali

•
•
•
•
•
•

Vapaasti
valittavat

Alko
Naisten Pankki
Kotipizza
Allianssi
Nestlé
OP

Digitaalinen
sisältösuunnittelu
ja videotuotanto

Luova konseptisuunnittelu ja
visuaalinen
viestintä

Strateginen
suunnittelu ja
monikanavaisuuden
hallinta

3 x 5 op

Digital
10 op

Krea Content Copywriting

•
•
•
•
•
•

Krea Spring School –
Inspirational Storytelling

Alma Media
KPMG
Dubai Expo
Procom ry/Henry ry
Ifolor
Nordea

•
•
•
•
•
•

Krea Markkinoinnin ja
viestinnän projektit

Pikavuokraus
Fonecta
Mediatoimisto Voitto
Finka
Avaus Marketing
Sixt

Luova toimisto Krea: monimuotototeutus (intensiivi huhtikuu-kesäkuu)
•
•
•
•

Runkomoduulin iltatoteutus+ kesämoduuli työkokemusta jo hankkineille aikuisopiskelijoille
Aikuispedagogiikan ehdoilla: itseohjautuvuus ja vertaispalaute keskeisessä roolissa
Opiskelijatiimit toimivat Krean yhteisömanagereina kesälukukauden ajan: yhteisömanageritiimin kokemuksia
Valmennusjakso touko-kesäkuussa -> yhteisömanagerointi ja vertaispalaute kesän yli -> yhteinen purku elokuussa

Markkinoinnin,
viestinnän ja
palvelujen
johtaminen 15 op
•

Markkinoinnin ja
viestinnän tutkimus 5 op

•

Palveluiden markkinoinnin
suunnittelu 5 op

•

Luova suunnittelutyö Krea Creative 5 op

Krea Community –
Opi yhteisömanageriksi
15 op
•
•
•
•
•
•
•
•

Yhteisömanagerin työnkuva
Asiakasymmärrys
Mediasuunnittelu ja mediasuhteet
Visuaalinen viestintä ja tarinankerronta
Digitaaliset mediat
Sisältöstrategia ja sisältösuunnittelu
Monikanavainen sisällöntuotanto ja SEO
Strateginen brändin kehittäminen

Valmiudet työelämään (osaamistavoitteet)
• Osaat toimia markkinoinnin, viestinnän ja media-alan käytännön
työtehtävissä
• mainos-, media-, viestintä-, digi- ja sisältötoimistoissa
• eri alojen yritysten markkinointi- ja viestintäosastoilla
• eri alojen yritysten eri liiketoimintayksiköissä

• Osaat vaikuttaa ihmisiin sanoilla, kuvilla ja tarinoilla
monikanavaisesti sekä tunnet alan toimintatavat ja verkostot

• viestinnän ja markkinoinnin käytännön suunnittelu ja toteutus kohderyhmän tarpeiden
ja yritysten strategian mukaisesti
• projektijohtaminen, alan palveluiden tuntemus
• verkostoituminen, kontaktit, yhteisöissä oppiminen, oman osaamisenmyyminen

Luovan toimisto Krean palvelut (näitä opit tekemään)
1.
2.
3.
4.

Monikanavaiset kampanjat (konseptisuunnittelu, toteutus jaarviointi)
Määrälliset ja laadulliset brändi- ja sidosryhmätutkimukset
Viestintä-, markkinointi- ja mediasuunnitelmat

Tapahtumien järjestäminen (ajankohtaisseminaarit, lehdistötilaisuudet,
sidosryhmätapahtumat,webinaarit)
5. Tapahtumamarkkinointi (messut, näyttelyt, tempaukset, pop-upit)
6. Www-sivut, some, digitaaliset sisältökonseptit (suunnittelu, sisällöntuotanto,
analytiikka, SEO, SEM)
7. Animaatio- ja videosuunnittelu sekä tuotanto (käsikirjoitus, kuvaus, editointi)
8. Ilme- ja logosuunnittelu (visuaaliset konseptit, graafiset ohjeistot, logot, bannerit)
9. Graafinen suunnittelu (julisteet, flyerit, esitteet, web design, infografiikka)
10. Journalistinen sisällöntuotanto (uutiset, tarinat,artikkelit, podcastit)
11. Kehittyvien teknologioiden käyttö markkinoinnissa ja viestinnässä (VR/AR/MR/AI)

Esimerkkejä krealaisten ammattinimikkeistä (lähde: alumnitilaisuudet)
Copywriter
Digital Planner
Digital Creative
Head of Digital
Broadcast Planner
Digital Storyteller
DisplayMarketing Consultant
Digital Marketing Manager
Media Planner
Communication Consultant
Content Planner/sisällöntuottaja
Viestintävastaava/tiedottaja
Markkinointi-/viestintäassistentti
Markkinointi-/viestintäpäällikkö
Markkinointiviestinnän
suunnittelija/koordinaattori
• Luova suunnittelija
• Mainostoimistoyrittäjä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tapahtumakoordinaattori
Projektipäällikkö/projektijohtaja
Head of Project Management
Strategic Planner
Tuottaja
Sales and MarketingCoordinator
Palvelu-/tuote-/yhteyspäällikkö
Partner Manager
Key Account Manager
Asiakaspäällikkö
Myyntipäällikkö
Myyntiassistentti
Media-assistentti
Mediamyyjä
Koulutuskoordinaattori
Kouluttaja
Koulutussuunnittelija
Toimittaja

Aloita oma uratarinasinyt!

Lue Krea-alumnien
uratarinoita
• Creative Director Heidi
• Digital Marketing
Specialist Samuli
• Copywriter Anssi
• Content Planner
Susanna
• Mainostoimistoyrittäjät
Nico ja Pauliina
• Videogurut Tuomoja
Mikael
• Creative Project
Manager Milja
• Kehityspäällikkö Anne
• Pelimarkkinoija Tiia
• Lisää Krean sivuilla

Clients and Partner Companies
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Clients and Partner Companies
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Clients and Partner Companies
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Opiskelijoiden kommentteja Krean pedagogisista hyödyistä
• uskalletaan heittäytyä
• meidän koulun opiskelija osaa!
• meillä on intoa, rohkeutta ja uutta
osaamista.
• luovasta toimistosta saa oikeaa
työkokemusta.
• Krea on yhtenäinen kokonaisuus
• aidot yritysprojektit ja työntekijä-ajattelu
opettavat vastuunkantoa
• loistava vaikutusmahdollisuus
• parantaa tulevaisuuden mahdollisuuksia
• hauskaa ja opettavaista
• haastavaa
• avaa ovet uralle ja luoviin työpaikkoihin
• tekemällä opitaan parhaiten!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

inspiroiva idea
hyvä ja motivoiva konsepti
tätä olen odottanut
koko opintojen huippukohta
ei olisi näin hyvä fiilis ilman tätä
oma lapsi
oma yrittäjämäinen asenne ja
heittäytyminen ratkaisevat
mahdollisuus haastaa itsensä
innostunut olo, katson tulevaisuuteen
jännittää
turvallinen ympäristö: saa mokata,saa
vetää hatusta
positiivista, hienoa
avaa ovia, polku eteenpäin

Kiitos!
Luova toimisto Krea
Markkinointija viestintä

krea.fi

facebook/ twitter / insta / youtube

Tanja Vesala-Varttala
Yliopettaja, Krea-valmentaja
tanja.vesala-varttala@haaga-helia.fi
050 3100715

