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1

ESIPUHE

Meillä on erityinen kaupunki lähialueineen. Jokaisella Kuopiossa
asuvalla on henkilökohtainen suhde elinympäristöönsä, joka
muodostuu luonnon ja kaupungin, elämän ja työn, kasvun ja
turvallisuuden, kansainvälisyyden ja paikallisuuden juuri
oikeasta tasapainosta.
Jos rationaalisesti listaisimme syitä asua ja elää täällä,
löytäisimme helposti valtavan määrän positiivisia ominaisuuksia
ja järkeviä perusteluita, mutta nekään eivät itsessään tunnu
riittävän kuvaamaan, miksi juuri tämä elinympäristö asukkaineen
on juuri oikea itselle. Kyseessä on suurempi tunne, joka tekee
juuri tästä kaupungista merkityksellisen, jopa rakkaan.
Tämä brändityö jatkaa 2012 tehtyä Kuopion alue -brändin
kehitystyötä. Kuopion kaupunki on noussut Suomen neljän
kiinnostavimman kaupungin joukkoon ja tätä hyvää liikeenergiaa halutaan yhä voimistaa. Kuopiossa on hyvä, eteenpäin
työntävä vire ja se on huomattu myös muualla Suomessa.
Kuten kaikkien menestyvien brändien, myös Kuopion,
on kyettävä uusiutumaan jatkuvasti, jotta se pysyy
ajankohtaisena. Kuopion kaupunkibrändin on nyt oikea aika
kehittää omaa viestiään ja lisätä hyvää liikettä sekä
myönteistä huomiota.
Tämän vuonna 2017 jalkautettavan brändityön tavoitteena on
löytää entistä terävämpi ja muistettavampi viesti, jonka kaikki
kaupunkilaiset, kaupungin toimijat, yhteistyökumppanit ja
yhteismarkkinoinnin osapuolet voivat allekirjoittaa
– meillä on yhteinen sanoma!

KIRSI SOININEN
Markkinointijohtaja, Kuopion kaupunki
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Kuopiossa on hyvä,
eteenpäin työntävä vire
ja se on huomattu myös
muualla Suomessa.
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2
KUOPION
BRÄNDI
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2.1

JOHDANTO

Brändi on subjektiivisiin kokemuksiin perustuva,
onnistuneista kohtaamisista syntynyt maine. Se
on kaikkeen toimintaamme heijastuva mielikuva
olemuksestamme ja tekemisistämme.
Hyvä brändi ruokkii itse itseään. Se tekee meistä
kiinnostavan ja houkuttavan. Se on magneetti, joka vetää
puoleemme samanmielisiä ja auttaa meitä ympäröimään
itsemme hyvillä tyypeillä, ilmiöillä ja elämyksillä.

2 KUOPION BRÄNDI

Kaupunkibrändin rakentaminen vaatii rohkeutta katsoa
tulevaisuuteen, näyttää suuntaa ja olla reilusti erilainen,
oma itsensä. Meille kuopiolaisille se ei tunnetusti ole
ollut vaikeaa. Brändin rakentaminen ei kuulukaan vain
markkinoinnin tai viestinnän tekijöille. Siihen osallistuvat
omalla toiminnallaan kaikki kaupungin asukkaat ja toimijat.
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Kuopion brändikonsepti määrittää suunnan sille miten ja
millaisena kotikaupunkimme tulevaisuudessa näemme.
Se on niin kaupungin kuin kaupunkilaisten työkalu Kuopion
ainutlaatuisuudesta ja tahtotilasta kertomiseen.
Se on jotain, mistä olla erityisen ylpeä.

9

2.2

BRÄNDI
= KOKEMUS KUOPIOSTA

Vahva brändi on kaupungin tärkein kilpailuetu. Se on
ainutlaatuista aineetonta omaisuutta, jota kukaan ei voi
kopioida. Brändi on erottuvuutta ja tunnistettavuutta luova
voimavara, persoona johon vastaanottaja sitoutuu.
Brändityö muuraa peruskiven ja suuntaviivat kaikelle
markkinointiviestinnälle. Tunnistamalla brändin vahvuudet,
kohderyhmät ja erottuvuustekijät luomme yhtenäistä,
puhuttelevaa ja tunteisiin vetoavaa viestintää.

2 KUOPION BRÄNDI

Kaupunkibrändi syntyy kohtaamisista ja kokemuksista.
Se on tuhansien ihmisten tekojen virta, jolle olennaista on
luoda yhteinen tarkoitus ja suunta.

10

Kuopion kaupunkibrändi ei ole vain markkinointia ohjaava
konsepti. Se on tahtotila, joka kertoo miten haluamme
tulla nähdyksi ja koetuksi ihmisten mielissä. Se on myös
tapa kertoa ja tehdä kaupungin kehitystä oikeaan suuntaan
ohjaavia asioita – rakentaa huomisen Kuopiota ihmisiä ja
ilmiöitä aktivoiden ja houkuttaen.
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2.3

BRÄNDI, STRATEGIA,
VISIO JA MISSIO

luonnos 20.11.2017

MISSIO
Kuopio kumppaneineen mahdollistaa kestävän kasvun
ja hyvän elämän

TOIMINTATAPA –
LUPA TEHDÄ TOISIN
KUOPIO 2030

2 KUOPION BRÄNDI

HYVÄN ELÄMÄN PÄÄKAUPUNKI
Terveyttä, elinvoimaa ja arjen rikkautta
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Avoimesti
Innostavasti
Yhdessä
Asukasta varten

luonnos 20.11.2017
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2.4

MISTÄ KUOPIO
TUNNETAAN NYT?

luonnos 20.11.2017

Kuopio tunnetaan osaamisen,
tieteen ja teknologian kaupunkina.

Kuopio mielletään usein kokoaan pienemmäksi. Pienuus antaa
inhimillisyyttä, mutta kasvu kertoo tulevaisuudesta. Suomen
yhdeksänneksi suurimman kaupungin tunnettuuden vahvuudet
perustuvat sen sijaintiin, ympäristöön ja ihmisiin. Globaalilla
tasolla Kuopion tunnettuutta eivät tue kansainvälisesti
merkittävät tai historialliset nähtävyydet.

2 KUOPION BRÄNDI

Suomalaisen luontoympäristön ohella tärkeä osa Kuopion
vetovoimasta syntyy kuopiolaisten teoista: mutkattomuudesta,
viihtyisyydestä, koulutuksesta, osaamisesta, palveluista,
tapahtumista ja ainutlaatuisista elämyksistä.
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Kuopio on yksi valtakunnallisista osaamiskeskuksista
ja merkittävä yliopistokaupunki. Hyvinvointi-, bio- ja
terveysteknologiaosaaminen on Kuopiossa vahvaa.
Kuopiossa on myös Suomen johtava vesialan tutkimuksen
keskittymä. Elintarviketuotanto ja –jalostus on Suomen
huippua. Palvelusektori on Kuopion suurin työllistäjä.

Kuopio tunnetaan
luonnosta ja elämänlaadusta
Kuopion pinta-alasta vettä on vajaa kolmannes ja metsää
puolet. Kaunis luonto ja viihtyisä, palvelutasoltaan
erinomainen elinympäristö tekevät Kuopiosta
houkuttelevan asumispaikan.

Kuopio tunnetaan maamerkeistään ja savolaisuudesta
Puijo, tori ja kalakukot ovat legendaarisinta kuopiolaisuutta,
josta Kuopio tunnetaan niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Muita tunnettuuden tekijöitä ovat Tahko sekä
alueen lukuisat tapahtumat. Suomessa savolaisuus on
käsite, joka kiteytyy mielikuvassa Kuopiosta ja kuopiolaisista
– useimmiten myönteisenä ja kiehtovana.

luonnos 20.11.2017
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2.5

MISTÄ KUOPIO
TUNNETAAN HUOMENNA?

Visiota täsmentävät
päämäärät:
1

Kestävästi kasvava miljoonan ihmisen keskus –
200 000 asukasta vuonna 2040

2

Uudistuva ja kansainvälinen elinkeinoelämä.
Paras yritysilmasto.

3

Savilahti - Euroopan kiinnostavin oppimis- ja
innovaatioympäristö

4

Suomen nopeimmin kehittyvä kokous-,
tapahtuma- ja matkailualue.

5

2 KUOPION BRÄNDI

Terveys- , ympäristö- ja hyvinvointiosaamisen
edelläkävijä.
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6

Ympäristöltään ainutlaatuinen ja innostava.
Paras paikka lapsille.

luonnos 20.11.2017
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2.5

MISTÄ KUOPIO
TUNNETAAN HUOMENNA?

Tulevaisuuden Kuopio tunnetaan
monimuotoisuudesta ja kiehtovista
kontrasteista
Kuopiossa kontrastit korostuvat uniikilla ja kiehtovalla
tavalla. Se on inspiroiva sulattamo, missä luonnon rauha
kohtaa kaupungin sykkeen, huippu-urheilu kohtaa
underground-kulttuurin, tulevaisuuden teknologia kohtaa
perinnekäsityöläiset ja idylliset kivijalkakaupat kohtaavat
kansainväliset businesskonttorit.

Tulevaisuuden Kuopio tunnetaan
rohkeista ja suvaitsevista ihmisistä

2 KUOPION BRÄNDI

Kuopion sielu ja sydän ovat inspiroivat ihmiset. Kuopio on
suvaitsevuuden ja suurten persoonien kaupunki, jossa
jokainen voi luontevasti toteuttaa omaa ihmisyyttään.
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Tulevaisuuden Kuopio tunnetaan
vanhasta ja uudesta
Kuopio on ainutlaatuinen ympäristö, missä perinteet
ja innovaatiot elävät sulassa sovussa. Tulevaisuudessa
Kuopio tunnetaan yhä vahvemmin tieteen ja teknologian
keskittymänä sekä globaaleilla markkinoilla luovivista
kasvuyrityksistä.
Savolaisuus on edelleen kiinnostava identiteettitekijä,
joka näkyy ja kuuluu avoimesti myös uuden sukupolven
puheessa, asenteessa ja elämänkatsomuksessa.
Perinteisten matkailunähtävyyksien rinnalle ja ohi nousevat
uudenlaiset ilmiöt – monikanavaiset virtaukset, jotka ovat
kokonaisvaltaisesti koettavissa vain Kuopiossa.

Kuopiossa toimeliaat, yritteliäät, luovat ja rohkeat ihmiset
synnyttävät suuria ja pieniä ilmiöitä – liike-elämään,
tieteeseen, taiteeseen ja kaupunkikulttuuriin. Se pitää
Kuopion liikkuvana, muuttuvana, mielenkiintoisena
ja aina ajankohtaisena.

21
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2.6

BRÄNDIN
MERKITYS

KAUPUNKILAISILLE
Kuopion ainutlaatuisuuden tekevät kuopiolaiset itse.
Kuopio-brändi muuttuu todeksi, elinvoimaiseksi ja
koettavaksi vain ihmisten kautta. Mielikuva Kuopiosta
rakentuu ja leviää kohtaamisista ihmisten välillä.
Siksi jokainen kuopiolainen on brändilähettiläs.

2 KUOPION BRÄNDI

Kuopio-brändi kutsuu kuopiolaiset mukaan matkalle
yhteiseen tulevaisuuteen. Matkalle, jossa kaikki meistä
voivat olla inspiroivia matkaoppaita, välittäen aitoa
kuopiolaisuutta muille koettavaksi ja kerrottavaksi.
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2 KUOPION BRÄNDI

2.6
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BRÄNDIN
MERKITYS

ELINKEINOELÄMÄLLE

MATKAILIJOILLE

Kuopio tunnetaan kansallisesti ja kansainvälisesti
kasvavista yrityksistä, joissa luovuutta ja osaamista
hyödynnetään rohkeasti ja ennakkoluulottomasti.
Kuopiossa innovaatiot ovat arkipäivää. Niitä jalostetaan
ja viedään maailmalle useilla eri toimialoilla.

Matkailijoille Kuopio näyttäytyy kiehtovana, hurmaavana ja
omintakeisena – juuri sellaisena, jota on helppo rakastaa.
Kuopio-brändi on villiä luontoa, alkuperäistä kulttuuria,
yllättäviä ja rikastavia kohtaamisia sekä tapoja nauttia
elämästä tässä ja nyt.

Kuopio-brändi ruokkii luovuuden, innovatiivisuuden,
osaamisen, koulutuksen ja ennakkoluulottomuuden
mielikuvaa. Se innostaa yrityksiä suuntaamaan yhä
pidemmälle, luoden vahvat juuret joilta ponnistaa.

Kuopio näyttäytyy kiehtovana, hurmaavana
ja omintakeisena
– juuri sellaisena, jota on helppo rakastaa.

Paikallisille yrityksille Kuopio-brändi tuo lisäarvoa –
profiloituminen kuopiolaiseksi on positiivisia mielikuvia
aiheuttava ylpeydenaihe. Myös yritykset voivat hyödyntää
brändin elementtejä omassa kommunikaatiossaan ja
oman identiteettinsä vahvistamisessa.

Kuopion leppoisuus, lupsakkuus, läsnäolo ja omintakeinen
syke syntyvät kuopiolaisesta arjesta. Paikallinen hyvinvointi
heijastuu vierailijoihin positiivisella, inhimillisellä,
kiireettömällä ja henkilökohtaisesti koskettavalla tavalla.
Perinteisten nähtävyyksien rinnalla Kuopio-brändin
painopiste on elämyksissä – elämäniloa, elinvoimaa ja
nautintoa tuotavissa tuokioissa, joista tunnemuistot
muovautuvat. Näitä elämyksiä jokainen kuopiolainen
matkailualan toimija voi tuottaa ja ruokkia toimialasta tai
liiketoiminnan koosta riippumatta.
25
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3.
BRÄNDIN
RAKENNUSPALIKAT
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3.1

KOKEMUS KUOPIOSTA:
MISSÄ JA MITEN BRÄNDI
SYNTYY?

Brändikokemus Kuopiosta syntyy kohtaamisista siellä,
missä ihmiset kokevat kaupungin tai kaupunkilaiset.
Brändimielikuvaa rakentavat kaikki ne tilanteet, joissa
vastaanottaja kohtaa Kuopion. Maine muodostuu niin
ihmisten, yritysten kuin muiden tahojen kohdatessa,
arjessa, juhlassa, palveluissa, mediassa, kasvotusten,
verkossa – missä tahansa.

3. BRÄNDIN RAKENNUSPALIKAT

Tyypillisinä kohtaamisalustoina toimivat esimerkiksi
viestintä- ja markkinointikanavat, verkkoympäristö,
sosiaalinen ja perinteinen media, tapahtumat ja tilaisuudet,
yritykset ja asiointipaikat sekä kaupunkitila itsessään.

28

Brändikokemus syntyy
kohtaamisista siellä,
missä ihmiset kokevat
kaupungin tai
kaupunkilaiset.
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3.2

BRÄNDIHIERARKIA

Brändihierarkia auttaa erottelemaan ja rakentamaan eri
kohderyhmille suunnattuja ja muotoiltuja sisältöjä. Se toimii
työkaluna eri organisaatioiden ja sidosryhmien markkinoinnin ja
viestinnän suunnittelussa.

3. BRÄNDIN RAKENNUSPALIKAT

Kuopio-brändin hierarkia tähtää yhteneväiseen, yhtä
ainutlaatuista Kuopio-brändiä edistävään viestimaailmaan
kaikkien viestiä välittävien toimijoiden kesken. Se kuitenkin
mahdollistaa viestien ja näkyvyyden varioinnin kolmen
tärkeimmän pääalueen ja niiden sidosryhmien tarpeiden mukaan.

30

ASUMINEN

VETOVOIMA

MATKAILU

Kuopion kaupunki
Hyvinvointipalvelut
Asukaspalvelut

Opiskelijat

Vapaa-aika

Muuttajat & osaajat

Tahko

Operoija:
Kuopion kaupunki,
Elinvoimapalvelut, markkinointi,
viestintä ja asioimispalvelut

SAKKY, SAVONIA, UEF, YSAO
Sis. paluumuuttajat

Business Kuopio

Kuopion alueen
kauppakamari
Yrittäjäjärjestöt
Kuopio elinvoimapalvelut
Savilahti

Tapahtumat
Tapahtumat
Vapaa-aika

Operoija:
Kuopio-Tahko Markkinointi Oy

Kokous- ja kongressi
Operoija:
Kuopio Convention Bureau
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3.3

BRÄNDIN
KULMAKIVET

Elämänlaatu

Vapaus

Elämänlaatu muodostuu jokaiselle henkilökohtaisesti
sopivasta tasapainosta ja turvallisuudesta. Kuopio on
ihmisen kokoinen kaupunki, jossa työ, opiskelu ja
vapaa-aika on helppo tasapainottaa.

Uusi maailma tarjoaa vapauden päättää missä teemme
työmme, opiskelemme ja vietämme aikaamme. Samalla
se tarjoaa vapauden olla sellaisia kuin olemme, siellä
missä haluamme olla. Siksi Kuopio lähialueineen on
ajankohtaisempi kuin koskaan. Osaamme ja haluamme
hyödyntää vapauttamme olla osa modernia maailmaa.

Ympäristö

3. BRÄNDIN RAKENNUSPALIKAT

Kuopio on erityinen yhdistelmä kaupunkia ja luontoa. Se
on kaunis, lyhyiden välimatkojen elinympäristö. Ympäristö
tarkoittaa myös ihmisiä ja ilmapiiriä – täällä välitön
elämänasenne on luonnonvoima ja sillä on pitkät perinteet.

32

Kasvu
Kasvu on jatkuvaa liikettä, joka tuo hyvää ympärilleen.
Kuopiossa se näkyy eteenpäin työntävänä voimana työssä,
yrittämisessä ja opiskelussa. Sanotaan, että olemme
onnellisimmillamme kasvaessamme – siksi Kuopio haluaa
olla onnellisten ihmisten kaupunki.
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3.4

KONSEPTI

Kuopion houkuttavuus muodostuu luonnon ja kaupungin,
vapaa-ajan ja työn, kasvun ja turvallisuuden sekä
kansainvälisyyden ja paikallisuuden kiehtovista kontrasteista
sekä niiden juuri oikeasta tasapainosta.

3. BRÄNDIN RAKENNUSPALIKAT

Kohdatessaan ne ruokkivat toinen toisiaan synnyttäen
ainutlaatuisia ilmiöitä, elämyksiä sekä tapoja elää ja toimia
– tuulia ja virtauksia, jotka kertautuvat, muovautuvat ja kasvavat
vaikuttaviksi osiksi identiteettiämme. Siksi me Kuopiossa
uskallamme sanoa, että esimerkiksi inspiraatio, kasvu,
kiireettömyys ja ystävyys ovat täällä yhtä vahvoja kuin meitä
ympäröivän luonnon voimat.

34

Kuopion brändikonsepti määrittää
luonnonvoimat rohkeasti uudella
tavalla, uusia merkityksiä luoden.
Kun puhumme esimerkiksi inspiraatiosta luonnonvoimana
tarkoitamme, että parhaat ajatukset syntyvät sellaisessa
ympäristössä, missä niillä on tilaa kasvaa, missä mielen on helppo
rauhoittua ja missä uudet ajatukset otetaan ilolla vastaan.

Se tarkoittaa myös fyysistä ympäröivää maailmaamme,
luonnon läheisyyttä sekä ilmapiiriä mukaan lukien meidät
asukkaat. Meillä on ympärillämme inspiroivimmat elin- ja
työympäristöt.

Siksi täällä inspiraatio on väkevä
kuin luonnonvoima.
Kasvu on yksi luonnonvoimistamme. Yrityskenttämme on
aktiivinen ja eteenpäin pyrkivä. Myös huippuosaaminen
hakeutuu tunnetusti ympäristöön, jossa voi yhä kehittyä,
kasvaa, kouluttautua ja oppia. Yhtä lailla kuopiolaiset
tunnetaan kiireettömyydestä ja välittömyydestä
– nekin ovat meidän omia luonnonvoimamme.
Samat asiat ovat olleet mukana kommunikaatiossamme,
kun olemme puhuneet tärkeilyvapaudesta, luvasta
innostua ja odottamattomista kohtaamisista. Uudessa
viestissä nuo elementit kulkevat yhä kerronnassa, vaikka
viestin kärki saakin uuden sävyn.

35
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3.5

BRÄNDILUPAUS

3. BRÄNDIN RAKENNUSPALIKAT

Kuopio-brändin tunnistettavana
kärkenä ja allekirjoituksena toimii
vahva lupaus, joka kiteyttää kaupunkibrändin tahtotilan uniikilla, tarttuvalla
ja tunteisiin vetoavalla tavalla.

36

TÄÄLLÄ INSPIRAATIO
ON LUONNONVOIMA.
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3.6

KÄRKIVIESTIT
Asuminen

(Vahvistava viesti: täällä on hyvä asua ja elää)

Täällä inspiraatio
on luonnonvoima
Täällä vapaus
on luonnonvoima

3. BRÄNDIN RAKENNUSPALIKAT

Kuopio-brändin kärkiviestit ovat
kaikessa markkinointiviestinnässä
käytettäviä pääviestejä. Ne muovautuvat
brändilupauksesta eri käyttöyhteyksiin
sopiviksi, korvaten sen tarpeen mukaan.
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Kärkiviestit määrittyvät pääalueiden
mukaisesti. Viesteistä ovat käytettävissä
alla olevat hyväksytyt variaatiot.
Variaatioiden määrää täydennetään
brändityön edetessä.

Täällä leikki
on luonnonvoima
Täällä liike
on luonnonvoima
Täällä ilo
on luonnonvoima
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3.6

KÄRKIVIESTIT

Vetovoima

Matkailu

Täällä inspiraatio
on luonnonvoima

Täällä inspiraatio
on luonnonvoima

Täällä kasvu
on luonnonvoima

Täällä seikkailu
on luonnonvoima

Täällä yhteistyö
on luonnonvoima

Täällä hiljaisuus
on luonnonvoima

Täällä luovuus
on luonnonvoima

Täällä nauru
on luonnonvoima

Täällä into
on luonnonvoima

Täällä leppoisuus
on luonnonvoima

3. BRÄNDIN RAKENNUSPALIKAT

(Imagollinen viesti: tänne kannattaa sijoittaa ja sijoittua)

40

(Houkutteleva viesti: täällä on paras lomafiilis)
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3.6

KÄRKIVIESTIT

Nauti elämästä siellä,missä
vapaus on luonnonvoima
Koti siellä, missä
leikki on luonnonvoima
Koe kaupunki, missä
ilo on luonnonvoima

3. BRÄNDIN RAKENNUSPALIKAT

Markkinointiviestinnässä kärkiviestiin
on mahdollista liittää toimintaan
kehottava, asiayhteyteen sopiva
etuliite, joka tukee kärkiviestin tehoa.
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KÄRKIVIESTIT

Yritä siellä, missä
kasvu on luonnonvoima

Herää eloon siellä, missä
seikkailu on luonnonvoima

Verkostoidu siellä, missä
yhteistyö on luonnonvoima

Rentoudu siellä, missä
hiljaisuus on luonnonvoima

Tee työtä siellä, missä
luovuus on luonnonvoima

Juhli siellä, missä
nauru on luonnonvoima

Menesty siellä, missä
into on luonnonvoima

Koe kaupunki, missä
leppoisuus on luonnonvoima
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3.7

TÄYDENTÄVÄT
VIESTIT

ASUMINEN
Onnelliset ihmiset syntyvät siellä,
missä on aikaa ja tilaa unelmille.
Kuopiossa elät kuten haluat
– omassa tahdissasi, keskellä
luontoa ja kaupunkia, aina
inhimillisyyden ympäröimänä.

3. BRÄNDIN RAKENNUSPALIKAT

Pääaluekohtaiset täydentävät
viestit avaavat ja täydentävät
kärkiviestin väittämän
konkreettisemmalla ja
perustelevammalla miten-tasolla?
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TÄYDENTÄVÄT
VIESTIT

VETOVOIMA

MATKAILU

Menestystarinat syntyvät siellä,
missä niillä on tilaa kasvaa.
Kuopiossa rakennat oman tarinasi
kannustavassa ilmapiirissä
– rohkeudella, luovuudella, sinun
omilla vahvuuksillasi.

Parhaat muistot syntyvät siellä,
missä sydän on mukana. Kuopio
on helppo rakastaa, mutta vaikea
selittää. Se on kaupunki täynnä
tunnetta aina aamun raikkaudesta
yön sykkeeseen.

3. BRÄNDIN RAKENNUSPALIKAT
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3.8

VIESTIN RAKENNE

MIKSI?
Täällä kasvu on luonnonvoima

3. BRÄNDIN RAKENNUSPALIKAT

MITEN?
Mitä se tarkoittaa?
Miksi voimme sanoa näin?
Mikä meissä / täällä
on ainutlaatuista?
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MITÄ?
Mitä meillä on tarjota?
Mitkä ovat rationaaliset syyt?
Millä perustelemme väitteemme?

MIKSI?
MITEN?
MITÄ?
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TARINA

KUOPION TARINA

3.9

Bränditarina summaa Kuopio-brändin sielun ja avaa
vastaanottajalle ne oikeat asiat, joita haluamme
kommunikoida. Se toimii tukirankana ja taustana
kaikelle tekemällemme viestinnälle.

3. BRÄNDIN RAKENNUSPALIKAT

Bränditarina versioineen on
kaikkien kuopiolaisten sidosryhmien hyödynnettävissä
omassa viestinnässään.
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Sen avulla varmistamme puhuvamme samaa
yhtenäistä kieltä, ehjää brändimielikuvaa rakentaen.

Kuopio tunnetaan paikkana, jossa on oivallettu elämästä jotain.

Se jokin tuntuu ihmisten
tavassa olla, elää ja asioida.
Se tuntuu kaupungin rytmissä mielen rauhoittuessa ja askelten
hidastuessa. Se tuntuu eteenpäin työntävänä tuulena työssä,
yrittämisessä ja opiskelussa. Se maistuu elämältä kaupungin
yössä ja tapahtumissa.
Tiedämme, että ympäröidessämme elämämme oikeilla asioilla,
seuraa siitä väistämättä hyvää. Kuopiossa puhdas luonto, salliva
ilmapiiri, iloiset ihmiset, kannustava kasvuympäristö ja turvallinen
koti ovat asioita, jotka kuuluvat hyvään elämään. Ne inspiroivat
meitä luomaan uutta, tavoittelemaan unelmiamme ja rakentamaan yhä parempaa huomista.
Tiedämme myös, että emme omista inspiraatiota, kasvua,
kiireettömyyttä tai vapautta. Ne ovat toiminnastamme ja ympäristöstämme syntyviä luonnonvoimia, jotka yhdessä ruokittuina
kasvavat ainutlaatuisiksi virtauksiksi, ilmiöiksi, elämyksiksi ja
menestystarinoiksi.
Sellaisiksi, jotka voi kohdata vain Kuopiossa.
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HISSIPUHE

Kuopio on paikka, jossa on
oivallettu elämästä jotain.
Se näkyy elämänrytmissä ja ihmisten kohtaamisissa.
Se tuntuu eteenpäin työntävänä tuulena työssä,
yrittämisessä ja opiskelussa. Se maistuu elämältä
kaupungin yössä ja kodin lämmössä.

Kuopio on paikka, jossa on
oivallettu elämästä jotain.
Kuopiossa inspiraatio,
sydämellisyys ja olemisen vapaus
ovat luonnonvoimia, jotka yhdessä
kasvavat ainutlaatuisiksi ilmiöiksi,
elämyksiksi ja menestystarinoiksi.

3. BRÄNDIN RAKENNUSPALIKAT

Kuopiossa inspiraatio, sydämellisyys ja olemisen
vapaus ovat luonnonvoimia, jotka yhdessä
kasvavat ainutlaatuisiksi ilmiöiksi, elämyksiksi ja
menestystarinoiksi. Siksi Kuopio on kannustava
kasvualusta osaajille, yrityksille ja uusille sukupolville.

LYHYT VERSIO

PITKÄ VERSIO

3.10
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TÄHÄN VISUALISOINTIA

3.11

OMA ÄÄNI

Tapamme puhua on:
AVOIN
Suora, mutkaton,
kliseitä ja kapulakieltä välttävä
Kuopion oma ääni syntyy
tavastamme viestiä ja näkyä.
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Siinä kiteytyvät kulmakivemme
ja vahvuutemme.
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KANNUSTAVA
Tulevaisuuteen nojaava,
unelmiin uskova, inspiroiva
INHIMILLINEN
Aito, tunteikas, ihmiselle suunnattu
Visuaalinen viestintämme yhdistää kaupunkiimme liittyä
kontrasteja kiinnostavalla, herättävällä ja mielikuvitusta
ruokkivalla tavalla. Se on omaleimainen yhdistelmä
huomista ja eilistä, luontoa ja urbaania, informaatiota ja
tunnetta sekä kiehtovia yksityiskohtia.
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K U VA: V I C E N T E S E R R A

3.12

BRÄNDIKONSEPTI
KANSAINVÄLISESTI

Kansainvälisillä markkinoilla
Kuopion brändiviesti noudattaa
suomenkielisen konseptin päälinjoja.

HERE INSPIRATION
IS A FORCE OF NATURE

3. BRÄNDIN RAKENNUSPALIKAT

Kansainväisenä viestikielenä toimii
englanti, jolloin brändilupaus
muovautuu muotoon:
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3.13

KÄRKIVIESTIT
KANSAINVÄLISESTI

Kansainvälisillä markkinoilla
luonto ja puhtaus saavat Kuopion
brändiviestinnässä suuremman
roolin. Se tekee maailmalta
katsottaessa alueestamme
uniikin ja eksoottisen.

Siinä sanalla ”nature”
on oivaltava, mielikuvia
ruokkiva tuplamerkitys;
luonne tai luonto.
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Siksi viestiin voidaan
lisätä allekirjoitus:

KUOPIO BY NATURE
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3.13

KÄRKIVIESTIT
KANSAINVÄLISESTI

Asuminen
Here inspiration
is a force of nature

3. BRÄNDIN RAKENNUSPALIKAT

Myös englanninkieliset
kärkiviestit variaatioineen
johdetaan brändilupauksesta
käyttöyhteyksiin sopiviksi
muotoiltuna.
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Here freedom
is a force of nature
Here play
is a force of nature
Here caring
is a force of nature
Here joy
is a force of nature
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3. BRÄNDIN RAKENNUSPALIKAT

3.13
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KÄRKIVIESTIT
KANSAINVÄLISESTI

Vetovoima

Matkailu

Here inspiration
is a force of nature

Here inspiration
is a force of nature

Here growth
is a force of nature

Here adventure
is a force of nature

Here collaboration
is a force of nature

Here silence
is a force of nature

Here creativity
is a force of nature

Here fun
is a force of nature

Here exitement
is a force of nature

Here leisure
is a force of nature
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TÄHÄN VISUALISOINTIA

3.13

KÄRKIVIESTIT
KANSAINVÄLISESTI

Enjoy life, where
freedom is a force of nature
Markkinointiviestinnässä
kärkiviestiin on mahdollista
liittää toimintaan kehottava,
asiayhteyteen sopiva etuliite,
joka tukee kärkiviestin tehoa.

For us,
play is a force of nature
Live, where
caring is a force of nature
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We know, that
joy is force of nature
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KÄRKIVIESTIT
KANSAINVÄLISESTI

Work where
growth is a force of nature

Feel alive where
adventure is a force of nature

Meet where
collaboration is a force of nature

Relax where
silence is a force of nature

Invest to where
creativity is a force of nature

Experience where
fun is a force of nature

Study where
exitement is a force of nature

Travel where
leisure is a force of nature

3. BRÄNDIN RAKENNUSPALIKAT
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3.14

TARINA
KANSAINVÄLISESTI

In Kuopio, it seems as if the whole
city knows a secret about life.

3. BRÄNDIN RAKENNUSPALIKAT

It’s seen in how people live and socialize. And felt in the
rhythm of the city, as your tensions unwind, your pace
slows, and your senses are heightened. For some, it’s
a supportive tailwind for their work or study. Others
savor it in the city’s nightlife and special events.

70

We know that when we find the right environment, and
surround ourselves with the right people and things, that
good will often follow. Kuopio is home to the good life:
happy people thriving in a safe and supportive environment
where pristine natural beauty abounds.

Kuopio’s entrepreneurial spirit is contagious. It inspires us to
create, to pursue our dreams, and to build a better tomorrow.
We know that we don’t own inspiration, caring, growth, or
freedom. But, here in Kuopio, we consider them to be forces
of nature, the positive results of our environment and our own
attitudes and actions. When embraced and fostered, these
forces grow and become larger than all of us: unique ideas,
innovative marvels, enriching experiences, and ultimately,
success stories.

The kind of which can only
be experienced in Kuopio.
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HISSIPUHE
KANSAINVÄLISESTI

In Kuopio, it seems as if everyone
knows a secret about life.
It’s apparent in our daily lives, in every human interaction. It’s felt,
in the warmth of our homes, in the rhythm of the city, and in our
nightlife. Like a steady wind, it helps to push us forward in our
endeavors, in our work and studies.

In Kuopio, it seems as if everyone
knows a secret about life.
In Kuopio, inspiration, compassion,
and the freedom to be and live are
considered to be forces of nature.
When combined, they grow into
unique, shared experiences, and
ultimately into success stories.
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In Kuopio, inspiration, compassion, and personal freedom are
considered to be forces of nature. When combined, they grow
into unique, shared experiences that ultimately become success
stories. In this way, Kuopio is a welcoming and encouraging city
for families, dreamers, and future generations.

SHORT VERSION

LONG VERSION

3.15
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Kuopion kaupungin brändikirja

