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Johdanto 
 

Petrilux Oy:n päätuote on Hiusmallikuvaus, jolla kampaamo- tai partuliikke luo itselleen 
muutamassa tunnissa ammattimaisen mainoskuvien joukon juliste-, internet-, pressi-, lahja- tms. 
käyttöön. Tuote on tarkoitettu niille parturiliikkeille, jotka haluavat erottua alan muista toimijoista 
omalla ammattitaidollaan. 
 
Petriluxin avulla mainoskuvien mediakelpoisuus nousee räjähdysmäisesti - kuvien kyky välittää 
ammattitaidon ja laadun viesti on olennaisesti itse otettua parempi, ja niiden läpäisykyky eri 
medioihin (lehdistö, internet-sitet…) kasva - Petriluxin kuvat eivät jää muiden hiusalan 
mainoskuvien jalkoihin. Lisäksi kuvaussessiossa on todella hauskaa - esimerkiksi kampaamoliikkeen 
asiakasilta voidaan rakentaa kuvaussession ympärille.  
 

Kuvausten läpivienti 
 

Hiusmallikuvaus viedään läpi tavallisesti kampaamon omissa tiloissa. Näin ajankohdaksi kannattaa 
valita ilta tai viikonloppu, tai ottaa lomapäivä ja viedä kuvaukset läpi jossain kampaamon 
ulkopuolella. Jos kuvataan liikkeen tiloissa, tila on sekä kampaajalle että malleille tuttu ja näin 
turvallinen. Taustaksi voidaan ottaa joku lukuisista studiotaustoista tai kampaamon jokin 
yksityiskohta (oviverho, kaihdin, värikäs seinä tms).   

 

Malleista 
 

Hiuskuvaus viedään tavallisesti läpi parturiliikkeen asiakaskunnan kanssa. Näin varsinaisia 
"ammattimalleja" ei tarvita lainkaan, ja vaihtoehto on liikkeelle edullinen. Mallien valinnassa 
kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:  
 

• Mallien tulee edustaa kampaamo- tai parturiliikkeen sitä asiakaskuntaa, jolle kuvien varaan 
rakentuva viesti kohdennetaan. Ikä- ja sukupuoli tulee erityisesti huomioida.  

• On eduksi, jos kuvattavat ovat edes jotenkin kokeneita esiintyjä, mutta kokemus itse 
valokuvamallin työstä ei ole mitenkään tarpeen.  

• Sopiva mallien määrä kuvausessiossa on 3-6. 

• Kuvaus kestää mallia kohti minimissään noin 30 minuuttia (tämä riippuu stylausten ja esim. 
meikin vaihdoista jne).  

• Mallien tulee ymmärtää, että liike ja Petrilux Oy tulee käyttämään kuvia heistä toimintansa 
markkinointiin. Tästä tehdään mallien kanssa tavallisesti Petriluxin vakioima sopimus, jolla 
mahdolliset jälkipuheet kuvien käytöstä voidaan välttää.  

• Mallien on todennäköisesti hyvä tulla kuvaussessioon ”hiukset laittamattomina” ellei muuta 
sovita.  

• Meikin osalta kannattaa sopia käytännöistä (kuka meikkaa kenet ja miten).  

• Vaatteiden ja muun ”stylauksen” osalta asiat kannattaa myös sopia etukäteen.  
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Kuvat 
 

Monikäyttöisimpiä kuvia ovat ovat ns. rintakuvat, joissa mallista siis näkyy päälaesta rintakehään 
ulottuva alue. Näin stylaus ei vaatteiden osalta ole erityisen vaativa - siisti paita riittää. On kuitenkin 
aivan mahdollista kuvata  myös kokovartalokuvia- tai tiukasti rajattuja "naamaotoksia". 
Kokovartaloiden osalta vaatetuksen painoarvo nousee, ja kuvaus muuttuu piirun vaativammaksi 
myös mallin osalta. Sekä määrällisesti että laadullisesti sessio tuottaa joka tapauksessa erittäin hyvää 
jälkeä.  

 
Kuvien käyttöoikeudet 
 

Kuvien käyttöoikeudet kuvataan liikkeen kanssa solmitussa sopimuksessa tarkasti, mutta lyhyesti 
sanottuna tuntipalkkiotaan vastaan Petrilux Oy ei  aseta juuri mitään rajoituksia kuvien 
käyttöoikeudelle, kunhan tekijä mainitaan kuvan yhteydessä.  Lisäksi tulee toki noudattaa Suomen 
lakeja sekä hyvää makua. Kaikki  kuvaussession kuvat luovutetaan kampaamo- tai parturiliikkeelle 
ns. raakamuodossa (hyvälaatuinen jpg-tiedosto) CD:llä. Lisäksi voidaan sopia, että mallit saavat 
myös vastaavat oikeudet vaivanpalkaksi omiin kuviinsa.  

 

Vedokset 
 

Kuvista voidaan teettää vedoksia eli ”paperikuvia” valokuvavalmistamon listahinnoin. Tässäkin 
mielessä Petriluxin Hiusmallikuvaus on  selkeän edullinen vaihtoehto, koska vedoksisen hinta on 
omakustannehintainen, valmistamon hinta. Kuvat kannattaa kuitenkin käsitellä ennen 
valmistamoon lähettämistä Petriluxin toimesta, ja tästä peritään tuntihintainen korvaus edellä 
kuvatun mukaisesti.  

 

Hinta 
 

Hiusmallikuvauksen veloitus perustuu tunti-hintoihin. Tehtävät tunnit sovitaan aina etukäteen - 
näin yllätyksiä ei synny. Tuntihinta on kiinteä, 50€ / tunti (ALV 0%).  
 
Veloitusperuste on tuntikohtainen, koska  tehtävän työn määrä riippuu täysin mallien ja 
käsiteltävien kuvien määrästä. Yhden mallin kuvaus sujuu tavallisesti noin puolessa tunnissa, ja 
kuvien jälkikäsittely kestää tavallisesti myös noin 30 minuuttia / kuva.  Näin esim. neljän mallin 
sessio, josta valmistetaan yhteensä 8 kuvaa, maksaa arviolta noin 300€. Lisäksi veloitetaan 
kilometreistä, vedoksista ja postikuluista jne. kulukohtaisesti normaalin käytännön mukaisesti.  
 
Mutta huomaa: esim. vedoksista ei siis veloiteta katetta, ts. 70x50cm ”jätti-lakanajuliste” maksaa 
valokuvavalmistamon hintalistan mukaisesti (esim. IFI:ssä syksyllä 2005 noin 13€). Kokonaisuus 
huomioiden Petriluxin hinnat ovatkin erittäin edulliset.  
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Jos  liikkeellä on oma, hyvin rajattu kuvausidea, joka ei uppoa tässä kuvattuun formaattiin, 
kannattaa pyytää myös tarjousta!  

 

Lopuksi  

 
Petrilux Oy:n Hiusmallikuvaus on markkinoiden paras ja kokonaisuus huomioiden edullisin tapa 
parturi- tai kampaamoliikkeelle luoda itselleen omista hiustöistä kestävä, laadukas ja liiketoimintaa 
voimakkaasti edistävä valokuvien joukko. Kuvaukset ovat hauska tilaisuus, jossa liike voi verkottaa 
itsensä asiakaskuntaansa tiukemmin – harvoin työ ja huvi on voitu yhdistää yhtä kätevästi.  
 
Arvoisa hiusalan ammattilainen: Arvosta kättesi jälkeä niin, että haluat siirtää tuloksesi laadullisesti 
virheettömien kuvien avulla muidenkin nähtäväksi. Ota siksi yhteyttä Petriluxiin jo tänään!  

 
 
 
 
 
 


