


 Y-tunnus: 2587927-7

 Kotipaikka: Joensuu

 www-sivut: www.videoflame.com

 Perustamisvuosi: 1989 

 Yritysmuoto: Osakeyhtiö

 Henkilöstömäärä: 1

 Toimiala: Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotanto

 Yhteyshenkilö: Matti Lieskala

 Yhteyshenkilön puhelinnumero: 041 441 1141

 Yhteyshenkilön sähköpostiosoite: matti.lieskala@videoflame.com

 Yrityksen liikevaihto: 2017: 71 000 €, 2018: 15 000 €, 2019: 25 000 €

Yritystä ollaan myymässä yrittäjän terveydellisten syiden sekä eläköitymisen vuoksi.

Videoflame Oy: Perustiedot



 Videoflame on v. 1989 perustettu TV- ja 
videotuotantoyhtiö, joka tuottaa korkealaatuista, 
asiakkaantarpeista lähtevää sisältöä laajalle 
asiakaskunnalle.

 Yritys tarjoaa teollisuuden, kaupan, matkailun ja 
julkisen sektorin piirissä toimivalle 
asiakaskunnallemme parhaimmat mahdolliset 
monimediaviestinnän työkalut sekä osaamisen.

 Tuotteita ovat mm. esittely-, koulutus- ja 
tuotelanseerausvideo-ohjelmat, TV-mainokset ja -
ohjelmat, 3d-animaatiot, DVD-tuotannot, videot www-
sivuille sekä dokumenttielokuvat. 

Palvelulupaus



• Videoflame Oy, kuten nimestä voi päätelläkin, tarjoaa 
pääpalvelunaan videotuotantoa: TV mainoksia, 
yritysesittelyjä, koulutus- ja opastusvideoita, 
monikameratapahtumia, henkilöesittelyjä ja muuta. Yritys 
tarjoaa myös 3D-animaatiota sekä erikoispalveluita, kuten 
ilmakuvausta.

• Korkealaatuisen videokuvan tuottamiseen käytetään 
pääasiassa 4K-tuotantokalustoa sekä HD-tuotantokalustoa, 
unohtamatta tietenkään kuvan korkeaan laatuun vaikuttavaa 
kuvausryhmän hioutunutta yhteistyötä ja yrityksen 
kehittämiä toimintamalleja.

• Videokuvaa voidaan entisestään tehostaa After Effectsin
tehosteilla, joissa vain mielikuvitus on rajana sekä 
digitaalisen animaatiostudion (Autodesk 3ds Max) tuottamia 
vaikuttavia 3d-tehosteita ja havainnollistuksia voidaan 
toteuttaa myös asiakkaan CAD-malliin pohjautuen ja käyttää 
niitä sekä video- että TV-tuotannossa.

• Editoinnissa käytetään Adoben Premiere Pro 2020 –
ohjelmistoa (yrityksellä Creative Cloud -
ohjelmistopakettilisenssi).

Palvelut



Kuvauskalustot (4K)

• Kamera Sony PXW-FS5K 4K varusteineen (myös FUHD Slowmotion 240 fps/s)

• Kamera Sony NEX-FS700 4K-päivitetty Slowmotion

• Kamera Sony 4K FDR-AX100

• Kamera Sony FDR-X1000V 4K Actionkamera

• Kuvauskopteri DJI Phantom4, 4K kameralla ja kuljetuslaukulla

Kuvauskalustot (HD)

• Kamera Sony FullHD PMW-EX3

• Kamera Sony FullHD HXR-MC1P

• Kamera Sony HVR-Z1E

• Kamera Sony NEX30 (XLR mic. liitännät)

Muut kuvauskalustot

• Kuvauskalustoihin kuuluu paljon erilaisia kiinnittimiä, jalustoja ym.

• Kuvausvalo IDX LED, akkukäyttöinen, sisältää jalustan

Kalustolista - kuvauskalustot

! Videoflamen kuva-arkisto on todellakin 
arvokas. Arkisto on 95 %:sti 16:9 HD-kuvaa ja 
loput 4K-kuvaa, joten se mahdollistaa eri 
vuodenaikojen kuvamateriaalin “myymisen” 
uusissa projekteissa. Hyviä esimerkkejä tästä 
esim. Joensuun esittelyvideo ja erinomaisen 
vastaanoton saanut Ampumahiihdon MM-kisojen 
2015 hakuvideo – tähän videoon tarvittiin 
hienoa talvikuvaa yrityksen kuva-arkistosta.



Editointityöpiste

• Apple MacPro

• 6-Core Intel Xeon E5, 3.5 Ghz 6 ydintä, 64 Gt muisti

• Thunderbold Display Apple näyttö

• Sharp PN-K321 4-K näyttö

• Adobe Creative Cloud -ohjelmistopaketti

• Genelec aktiivikaiuttimet

• Promice Pegasus Thunderbolt kovalevy 10 TB

• Promice Pegasus Thunderbolt kovalevy   6 TB

• Varmuuskovalevy 4 TB 4 kpl WD My Book

• Lacie Thunderbolt kovalevy  4 TB

Kalustolista - Editointityöasema



 HD-videoprojektori (mukana kuljetettava) OPTOMA

 Siirrettävä n. 180 cm leveä 16:9 projisointikangas kantolaukussa

 HD-videoprojektori JVC DLA-HD1

 SCREENI EUROSCREEN FRAMEVISION MALLI V300-D 

16:10300 leveä, VEL-TEX pinnoite 

(samettipintainen) kehykseen +15 %

 Kuvauskraana, kameraliikkeen korkeus n. 2,5 m

 Mikrofoneja, myös langattomia

 Primera DVD/CD tuotantojärjestelmä 

(kopiolaitteisto, jossa myös levyn printtaus)

 Tascam DR-100 tallennin

Kalustolista – Muu AV-alaan liittyvä

 Shure FP 24 mikrofonivahvistin / mikseri

 Kuulokkeet DENON AH-D2000

 FOSTEX 6301B aktiivikaiuttimet

 Työkaluja paljon

 Laser tulostin Samsung C480 W

 Videokuva-arkisto, 4k ja FullHD

 Silppuri

 Erikoistyötasot-ja pöydät, toimistotuolit 

ja muut pöydät



 VideoFlame Oy:n imago, pitkä kokemus, maine, 
vahva toiminta sekä nykyaikainen työkalusto 
antavat hyvän pohjan jatkajalle kehittää toimintaa 
entisestään.

 Työn jälki on korkealaatuista ja palvelu asiakkaan 
tarpeiden mukaan räätälöitävissä. Palvelu on 
todella monimuotoista ja se on suunniteltu alusta 
lähtien laajan asiakaskunnan mieleen. 

 Tarjonta kattaa tehokkaan monimediaviestinnän 
niin teollisuuden, kaupan, matkailun, julkisen 
sektorin kuin minkä tahansa muun alan 
kysynnälle.

 Toiminta ei ole sidottua toimitiloihin vaan sitä voi 
harjoittaa vaikka omalta kotisohvalta.

 Yrityksen kalusto on erittäin nykyaikaista sekä se 
sopii moneen tarkoitukseen, niin yksityishenkilölle 
kun pienelle kuvausryhmälle. Kalusto mahdollistaa 
parinkin ryhmän samanaikaiset kuvaukset.

Miksi VideoFlame Oy?



 Mahdollisuuksia yrityksessä on myös suuremmalle 
kokoonpanolle – samaan aikaan voi työskennellä 
esim. Editointityöasemalla ja toinen henkilö voi 
keskittyä markkinointiin, myyntiin tai 
käsikirjoitukseen. 

 Yrityksen toimintamalli sekä visio on selkeä. 

 Olemassa olevan yrityksen ostaminen on 
riskittömämpää kuin uuden perustaminen, sekä 
valmista yritystä on helpompi kehittää. 

 Yritys sopii innostuneelle, kehittämishaluiselle, 
nöyrälle, innovatiiviselle, palveluhenkiselle sekä työtä 
pelkäämättömälle henkilölle.

 Toiminta sopii myös hyvin toisen yrityksen osaksi tai 
jatkeeksi.

Tälle ”työmaalle” on mukavaa tulla. Päivät menevät 
vauhdikkaasti sekä arki on monipuolista. Työnteonhan 
pitää olla kivaa ja tässä yrityksessä se on juuri tätä!

Miksi VideoFlame Oy?



Matti Lieskala, Videoflame Oy
p. 041 441 1141 / matti.lieskala@videoflame.com

Joonas Hiltunen, Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry / Jatkis-hanke
p. 050 448 8468 / joonas.hiltunen@yrittajat.fi

Esite: Joonas Hiltunen
Kuvat: Matti Lieskala, Videoflame Oy

Ota rohkeasti yhteyttä ja tule tutustumaan!



www.jatkis.netwww.pkyrittajat.fi

Sujuvia yrityskauppoja


	Dia numero 1
	Dia numero 2
	Dia numero 3
	Dia numero 4
	Dia numero 5
	Dia numero 6
	Dia numero 7
	Dia numero 8
	Dia numero 9
	Dia numero 10
	Dia numero 11

