
SCRIPTOR

MIKSI SCRIPTOR?
Sisällöntuotannon määrä ja tarve on digiajassa kasvanut räjähdysmäisesti.
Saadakseen äänensä kuuluviin ja pysyäkseen asiakkaidensa harkintalistalla  
on yritysten tuotettava laadukkaita sisältöjä eri kanaviin jatkuvalla syötöllä.  
 
Haasteena usein on  sisältöjen heikko laatu, viestintäresurssien vähyys, kiire ja
pirstaleinen työkenttä. Paljon pieniä, mutta tarpeellisia asioita 
 jää tekemättä ja tärkeitä viestejä välittämättä vain, koska työlle ei ole tekijää  
tai aikaa.  
 
Mitä yritys voi siis tehdä? Perinteisesti on joko palkattu lisää väkeä viestintään
tai ostettu viestintä- tai mainostoimistoista joustavuutta poskettomalla
hinnoittelulla ja kenties kasvottomalla, tehottomalla palvelulla. Harmittavan
monessa yrityksessä on jouduttu ihmettelemään, mistä viestintätoimistoille
oikein maksetaan, kun sisältöjä saa korjata koko ajan itse ja aikataulutkin
tuntuvat sakkaavan? 

UUSI TAPA TOIMIA
Scriptorin täysin uudenlaisen toimintamallin avulla yritykset löytävät helposti,

luotettavasti, joustavasti ja edullisesti markkinoinnin ja viestinnän

sisällöntuotantoresursseja.  

 

Scriptor on tekemisen toimisto. Emme järjestä epämääräisiä workshoppeja,

ylimitoitettuja briiffitilaisuuksia tai leppoisia lounaspalavereja ydinkeskustassa

sijaitsevissa toimistoissa. Keskitymme tarjoamaan asiakkaillemme tekijöitä ja

tuloksia. Olemattoman kulurakenteemme ansiosta voimme tarjota

palveluitamme erittäin edullisesti ja samalla maksaa tekijöillemme reilua

korvausta tehdystä työstä. 

 

Tämä takaa, että löydämme Scriptor-verkostoomme koko ajan runsaasti

erittäin ammattitaitoisia, kokeneita ja motivoituneita sisällöntuottajia.  

 
   
 

    LAADULLA  - JOUSTAVASTI 
 HELPOSTI - EDULLISESTI 

T Laadulla 

Scriptorin tekijät ovat laaja valikoima tarkasti 

seulottuja, kokeneita ja monitaitoisia freelance- 

sisällöntuottajia. Mahdollistamme asiakkaillemme 

sen, että he voivat hyödyntää tehokkaasti ja 

turvallisesti laajaa, ammattitaitoista ja joustavaa 

freelance-verkostoa markkinoinnin sekä 

viestinnän muuttuviin tarpeisiin. 

 

Joustavasti 

Kerro meille tyon tekemisen tarve. Ainutlaatuisen 

joustavuutemme takia tarve voi olla vaikka 20- 

150 tuntia kuukaudessa ja vaihdella kuukausittain. 

Me laskutamme vain tehdyistä tunneista. 

 

Helposti 

Mutkaton, helppo prosessi tarvekartoituksesta 

työsuoritukseen. Teet sopimuksen vain Scriptorin 

kanssa, me huolehdimme lopusta. 

 

Edullisesti 

Scriptor on tarkka kuluistaan. Tämän ansiosta 

hintatasomme on merkittävästi edullisempi kuin 

perinteisillä markkinointi- tai viestintätoimijoilla. 

Vaikka olemme tarkka kuluistamme, 

tekijöillemme maksamme reilun korvauksen 

taataksemme motivoituneen tekijän ja 

laadukkaan työsuorituksen.   
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UUSI TAPA RATKAISTA 
SISÄLLÖNTUOTANNON TARPEESI
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Tarve ja Valinta 
Määritetään yhdessä työn tekemisen tarve ja tavoitteet. Tässä hyödynnetään Scriptorin tarvekartoituslomaketta. 
Scriptor tarjoaa tarpeeseesi sopivia sisällöntuottajia (2-4 kpl), joiden osaaminen, referenssit ja tuntihinta esitellään 
selkeästi. Valittuasi tekijän voit myös tavata hänet ennen sopimusten tekoa.  

Sopimus & perehdytys 
Sopimus Scriptorin kanssa. Sisällöntuottajan perehdytys työtehtävään Scriptorin suosittelemilla perehdytyssisällöillä. 
Sisällöntuottaja dokumentoi perehdytyksen keskeiset asiasisällöt. 
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Työsuoritus 
Sisällöntuottaja tekee töitä asiakkaan ohjauksessa, asiakkaan tiloissa tai etänä. Scriptor varmistaa toiminnan laadun 
ja tulokset olemalla tasaisesti yhteydessä sekä asiakkaaseen että sisällöntuottajaan. 3
Laskutus 
Sisällöntuottaja esittää toteutuneet laskutettavat työtunnit asiakkaalle. Asiakas hyväksyy tunnit. Scriptor 
laskuttaa asiakasta hyväksyttyjen tuntien mukaan. 
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UUSI TAPA RATKAISTA 
SISÄLLÖNTUOTANNON TARPEESI

A 45-65€

Hallitsee itsenäisen tekstintuotannon ja vuorovaikutuksen Somessa ja myynnin tuessa. 
Pystyy hyvään vuorovaikukseen organisaation sisällä esim. myynnin kanssa. Kokemusta 
n. 2-5v Somesta ja bloggaamisesta, kokemus syntynyt työssä tai harrastuksessa.

B

C

70-80€

85-95€

Tekee itsenäisesti blogeja, asiakastarinoita ja asiakasreferenssejä sekä kykenee tuottamaan 
hyvää tekstiä www-sivuille. Käsikirjoittaa ja haastattelee itsenäisesti asiakasta tai työntekijää. 
Ottaa valokuvia ja kuvaa videoita em. tueksi.  Pystyy toteuttamaan markkinointikampanjan ja 
materiaalia myynnin tueksi. Työkokemusta viestinnän tehtävistä yli 5 vuotta. 

Hallitsee vaativan sisällöntuotannon; tuotekuvaukset, innovaatioiden esiinnoston, asiantuntija- 
artikkelit ja uutiset. Ehdottaa ja ideoi viestinnän aiheita ja pystyy addhoc-julkaisuihin.  Kykenee 
tuottamaan uutismaisia julkaisuja medialle ja kohdentamaan niitä. Osaa kuvittaa tekstit ja 
kuvata sekä editoida videoita.  Työkokemusta yli 10 vuotta viestinnän tai median tehtävistä. 

Hinnoittelu
Tarjoamme tuntiveloituksella viestinnän ja markkinoinnin sisällöntuotannon ammattilaisia. Alla olevassa taulukossa on esitelty 
suuntaa antavasti tekijöidemme hintaluokat. Jokainen toimeksianto sisältää  yhden perehdytyspäivän a'400 Eur. 

Miten Scriptor Toimii?

Suurempi yksittäinen julkaisu tai useamman henkilön projekti, jossa vaaditaan erilaista 
kokemusta ja osaamista pidemmäksi aikaa.

Projektit  hinnoitellaan 
erikseen 

Kaikki hinnat ALV 0% 


