
Mediapankki Pond5

www.pond5.com/fi

�Perustettu vuonna 2006

�Omistajat Tom Bennett  & Marcus Engene�Omistajat Tom Bennett  & Marcus Engene

�Pääkonttori New Yorkissa, Euroopan toimistot 

Genevessä & Sveitsissä

�Paikalliset omat edustajat eri maissa

�Asiakkaita päivittäin + 100 000�Asiakkaita päivittäin + 100 000

�Taiteilijoita + 30 000



Kokoelma

�Yli 3 miljoonaa arkistovideota

�Yli 12 miljoonaa kuvaa�Yli 12 miljoonaa kuvaa

�Yli 2 miljoonaa piirrosta, vektoreita n. 900 000

�260 000 musiikkitiedostoa

�Yli 500 000 ääniefektiä

Yli 8000 Adobe After Effects-mallinnosta/3D-�Yli 8000 Adobe After Effects-mallinnosta/3D-

mallia



Käyttölisenssi

�Royalty Free-käyttölisenssi

�Asiakas voi käyttää ostamaansa aineistoa �Asiakas voi käyttää ostamaansa aineistoa 

useita kertoja

�Hinta perustuu tiedostokokoon

�Ei jälleenmyynti oikeutta

�Ei edelleen luovutusoikeutta�Ei edelleen luovutusoikeutta

� Myös toimituksellista kuvitusta

�Tekijänoikeus aina taiteilijalla



Taiteilijaystävällinen mediapankki

�Taiteilijat määräävät myyntihintansa

�Rojalti 50 % > alan korkein�Rojalti 50 % > alan korkein

�Rojalti maksetaan aina täydestä 

myyntihinnasta

�Emme pyydä yksinoikeutta

�Oma taiteilijasivu�Oma taiteilijasivu

�Taiteilijoilla täysi kontrolli aineistoonsa 

palvelussa



Millainen aineisto myy?

�Videot

� Musiikki & ääniefektit� Musiikki & ääniefektit

� Kaupallista laatua olevat kuvat & piirrokset

� Toimituksellinen kuvitus

� Korkea visuaalinen & tekninen laatu

Hyvä avainsanoitus & otsikko/kuvaus� Hyvä avainsanoitus & otsikko/kuvaus



Mitä kuvata?

�Kaikkea mitä näet kun astut ovesta ulos/mitä 

koet elämässäsikoet elämässäsi

�Olet vahvimmillasi oman alueesi kuvituksella

�Suomalaiset/pohjoismaiset perinteet (tavat, 

kulttuuri, ruoka jne)

�Suomalaiset juhlat (vappu, juhannus, uusi �Suomalaiset juhlat (vappu, juhannus, uusi 

vuosi, joulu jne)



Kysytyimmät aihealueet

�Ihmiset eri tilanteissa (työ, lifestyle, 

terveydenhoito, koulutus, urheilu)terveydenhoito, koulutus, urheilu)

�Liikemaailma (käsitteet, taustat, kuvakkeet)

�Luonto & eläimet / maisemakuvat

�Teknologia / vanha & uusi

� Urheilu� Urheilu

� Työ/teollisuus/maatalous

� Ruoka



Suomalaisuus kuvauksessa

�4 eri vuodenaikaa

�Suomalaisen luonnon erilaisuus / �Suomalaisen luonnon erilaisuus / 

monimuotoisuus / eläimistö

�Revontulet

�Liikenne / liikennemerkit

�Bisneskuvitus�Bisneskuvitus

�Ihmiset / suomalainen kulttuuri / elämäntapa



2015 aihetrendit

�Teknologia (mm. vaihtoehtoinen energia, 

cleantech, digitaalinen teknologia)cleantech, digitaalinen teknologia)

�Digitaalinen markkinointi (SOME, 

verkkokauppa, internet jne)

�Vintage (tyylit, esineet, muoti)

� Urheilu (talviurheilu, uudet urheilulajit)� Urheilu (talviurheilu, uudet urheilulajit)

� Luonto / villieläimet / kukat / marjat / sienet

� Lifestyle (kylpyläkuvien kysyntä nousussa)

� Ruoka (luomu, puhdas ravinto) & kierrätys



2015 trendityylit

�Kaupunkilainen elämäntapa (nuoriso, 

ravintolakulttuuri, grunge tyyli)ravintolakulttuuri, grunge tyyli)

�Tehosteet: sumeutus, perspektiivit, lineaariset 

kuvakkeet, makro, pehmeä valo, heijastus, 

pitkä varjo, kaksoisvalotus, ajankulku)

�Geometriset kuviot/taustat & monikulmiot�Geometriset kuviot/taustat & monikulmiot

�Denim, kukkakuosit, 1970/1980-luku, 

tekstuurit, surrealismi, lemmikkieläimet



Miten löydän kuvausaiheita

�Seuraa mediaa: mitkä ovat ajankohtaiset 

puheenaiheet sanomalehdissä, puheenaiheet sanomalehdissä, 

aikakauslehdissä, radiossa, televisiossa, 

SOMEssa

�Muoti-ilmiöt: vaatteet, sisustus, arkkitehtuuri, 

taide jnetaide jne

�Ilmiöt ja muutokset kulttuurissa, 

elämäntavoissa, arjessa, teknologiassa



Tärkeätä muistettavaa

�Yksilönsuoja, logo- ja tavaramerkkisuoja

�Mainos- ja mallivapaudet (tee aina �Mainos- ja mallivapaudet (tee aina 

mallisopimus, myös perheenjäsenten kanssa)

�Kuvituskuvissa puhtaat siistit vaatteet/hiukset, 

tuoreet raikkaat elintarvikkeet jne.

�Säätila / kaunis luonnonvalo / Kuvauspaikka�Säätila / kaunis luonnonvalo / Kuvauspaikka

�Käytä kamerasi käsisäätöjä / puhtaita linssejä

�Varo kohinaa, alivalotusta, ylivalotusta

� Hyvä & oikea metatieto



Hyödyllisiä linkkejä

�Myyjän ohjeita: http://bit.ly/1DAaJ6t

�Taiteilijasopimuksemme: �Taiteilijasopimuksemme: 

http://www.pond5.com/fi/legal/contributor

�Taiteilijan aloitussivu, jolta löytyy myös 

Rekisteröityminen: 

http://www.pond5.com/fi/index.php?page=sthttp://www.pond5.com/fi/index.php?page=st

art_selling



Verotus/yritykset

�Verotusoikeus on Suomella

�Yritykset (toiminimi/osakeyhtiö)�Yritykset (toiminimi/osakeyhtiö)

�Yritys ilmoittaa kansainväliset rojaltitulot  

normaalisti kuukausittaisessa kirjanpidossaan

�Tulot kirjataan sille kaudelle, jolla rojaltimaksu 

on saapunut yritykselle, esim. maksusuoritus on saapunut yritykselle, esim. maksusuoritus 

Paypal-tilille



Verotus/henkilöverotus

�Freelancer, yksityishenkilö, eläkeläinen

�Rojaltimaksun maksupäivä määrää �Rojaltimaksun maksupäivä määrää 

verotuskauden

�Ilmoitus saaduista tuloista/rojalteista 

ilmoitetaan verottajan vuosittain lähettämässä 

veroehdotuksessa kohdassa “muu ansiotulo”.veroehdotuksessa kohdassa “muu ansiotulo”.

�Veroprosentti määräytyy henkilökohtaisen 

verotuksen veroprosentista



Verotus/henkilöverotus 2

�Veroilmoituksen liitteeksi täytyy laittaa 

tositteet (Paypal-tiliote / maksutositteet)tositteet (Paypal-tiliote / maksutositteet)

�Ottamalla yhteyttä verottajaan, voi pyytää 

joko veroprosentin korotusta, tai sopia 

ennakkomaksusta

�Eläkepäätöksessä mainittu mahdollinen �Eläkepäätöksessä mainittu mahdollinen 

tuloraja ilman vaikutusta eläkkeen suuruuteen

�Ilmoitusvelvollisuus ulkomailta saaduista 

tuloista verovelvollisella


