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Esittele referenssikohteesi RT tuotetiedossa
valokuvin tai tuotevideolla!
RT tuotetiedossa referenssikohteet voidaan esitellään laadukkailla kuvilla tai parin minuutin tuotevideona. Valokuviin liitetään
tekstikuvaus, jossa on perustietoja hankkeen toteutuksesta.
Videon liikkuva kuva ja ääni on tehokas tapa havainnollistaa esim.
asennusohjeita. Kohteissa esiintyvät rakennustuotteet on linkitetty RT tuotetiedossa julkaistuihin tuotetietoihin ja yritysinfoon.
Referenssikuvaus – joko valokuvat tai video tai molemmat - tilataan
RT tuotetiedon myyjältä ja referenssien julkaisemisesta sovitaan julkaisusopimuksessa. Tämän jälkeen valokuvaaja ja/tai videokuvaaja ottaa yhteyttä
asiakkaaseen ja sopii käytännön kuvausjärjestelyistä.
Videon kuvaaja laatii käsikirjoituksen etukäteen yhdessä asiakkaan kanssa.

Tilaa valokuvareferenssi tai tuotevideo
Rakennustiedosta!

Kuvat: Juha Punta Oy
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Valokuvareferenssi

Yleistä kuvauksesta ja oikeuksista
Sekä valokuvauksessa että videokuvauksessa

Valokuvareferenssiksi kuvataan kohteesta kuvasarja, joista voit valita viisi

tuotteet kuvataan asennettuina ja niiden oikeassa

edustavinta kuvaa. RT tuotetietoon kuvien liitteeksi tuleva referenssi-

käyttöympäristössä. Asiakas vastaa tuotteen

kuvausteksti laaditaan antamiesi kohdetietojen perusteella ja hyväksyte-

esittelystä videolla tai ohjaa valokuvaajaa kuvaus-

tään ennen julkaisua.

tilanteessa. Video kuvataan asiakkaan tiloissa tai
asiakkaan osoittamassa kohteessa. Kohde kuva-

Tuotevideo

taan sellaisenaan, ilman lisäjärjestelyjä. Videoku-

Tuotevideo on RT tuotetietojen yhteydessä näkyvä mobiilioptimoitu video
tuotteestasi. Video on rakenteeltaan standardi ja sen hinnoittelu on määritelty oheisen rakenteen mukaan.

vaaja vastaa kohteen kuvauksista ja äänityksistä.
Hintaan eivät sisälly erityiset valaistusjärjestelyt,
kalustus, kuvausmallit, siivous tai tavaroiden järjestelyt. Asiakas huolehtii niistä tarvittaessa itse,
samoin kuin mahdollisista kuvausluvista.

RT tuotevideon kesto on 2 minuuttia ja se jakautuu neljään osaan:

Rakennustieto Oy:llä on oikeus julkaista valokuvat

1.

Tuotteen esittely: 		

30 sekuntia

ja videot RT tuotetieto -palvelussa asiakasyrityk-

2.

Tuotteen asentaminen:

30 sekuntia

3.

Tuotteen käyttäminen:

30 sekuntia

4.

Tuotteen huoltaminen:

30 sekuntia

sen referenssihakemistossa. Referenssikuvat
avautuvat kuvakaruselliin, ja niiden koko ja laatu
on optimoitu nettikäyttö huomioiden. Kuvat varustetaan RT tuotetieto -vesileimalla.
Rakennustieto Oy:lle tai sen asiakkaalle ei synny

Voit halutessasi tilata RT tuotevideon lisäksi myös laajemman videokuvauk-

valokuviin muuta oikeutta. Asiakas voi ostaa

sen, joka hinnoitellaan Rakennustiedossa erikseen. Videoiden toimitusaika

erikseen oikeuden valokuvan omaan käyttöön.

sovitaan aina tapauskohtaisesti Rakennustiedon, videokuvaajan ja asiak-

Käyttöoikeus on rajoittamaton, ei yksinomainen.
RT tuotevideota asiakkaalla on oikeus käyttää

kaan kesken. Kuvaukset tehdään yhden työpäivän aikana ja jälkikäsittely

vapaasti myös omassa viestinnässään ilman eril-

tehdään kahdessa päivässä. Video julkaistaan RT tuotetieto -palvelussa.

listä veloitusta. Videokuvaajalla on oikeus käyttää
videota omana referenssinään.

Hinnoittelu
Valokuvareferenssi ja tuotevideo (kokonaishinta sisältäen matkakustannukset*) (alv 0 %)
Kuvauspaikka			RT valokuvareferenssi1		

RT tuotevideo

Pääkaupunkiseudulla		

420 euroa / referenssi		

1 485 euroa / video

60 – 250 km Helsingistä		

580 euroa / referenssi		

1 585 euroa / video

251 – 500 km Helsingistä		

710 euroa / referenssi		

1 685 euroa / video

Yli 500 km Helsingistä* 		

810 euroa / referenssi		

1 485 euroa / video + matkakulut

*Videokuvauksessa matkakulut veloitetaan erikseen, kun kohde sijaitsee yli 500 km:n etäisyydellä Helsingistä.
Rajoittamaton käyttöoikeus omaan käyttöön: valokuvat: 80 euroa / kuva, videot: ilmainen
1

Referenssikuvat 5 kpl / kohde + referenssikuvauksen toimittaminen RT tuotetieto -palveluun.

Mikäli asiakkaalle tuotetaan kolme tai useampia videoita samaan aikaan, asiakkaalle myönnetään
10 % alennus kokonaissummasta.

Ota yhteyttä RT tuotetiedon myyntiin
Jukka Inkinen
puh. 0207 476 364
jukka.inkinen@rakennustieto.fi

Olavi Kärnä
puh. 0207 476 365
olavi.karna@rakennustieto.fi

Henry Lindeman
puh. 0207 476 341
henry.lindeman@rakennustieto.fi

Henry Olin
puh. 0207 476 363
henry.olin@rakennustieto.fi
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