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Kuvien käyttöoikeudet
Toimittamalla kuvan annatte siihen vastikkeettoman käyttö- ja muunteluoikeuden S-ryhmän käyttämissä
myynti- ja markkinointikanavissa.
Kuvien käyttöoikeus jatkuu niin kauan, kun kyseistä tuotetta myydään S-ryhmän käyttämissä
myyntikanavissa ja myymälöissä.
Mikäli kuvien käyttö- tai muunteluoikeuksilla on rajattu päättymispäivä, on tästä ilmoitettava kuvien
toimituksen yhteydessä.
Toimittamalla kuvan vahvistatte, että toimittajalla on yksinoikeus kuvaan ja sen luovuttamiseen tässä
kerrottuun tarkoitukseen, eikä tällä loukata minkään kolmannen tahon oikeutta.
Jos kolmas taho esittää loukkausväitteen tai –vaatimuksen, Ostaja voi puolustautua vaatimuksia vastaan
parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimittaja sitoutuu tukemaan Ostajaa tässä kaikin kohtuullisesti
käytettävissä olevin keinoin. Toimittaja korvaa Ostajalle loukkauksesta tai väitetystä loukkauksesta
aiheutuneet vahingot.

Yleistä tuotekuvista
Tuotekuvat ovat tuotteen myynnin ja houkuttelevuuden kannalta yksi tärkeimmistä tekijöistä
verkkokanavissa ja tärkeä osa tuotetietoa. SOK Vähittäiskaupan tavoite on tarjota kuluttajille kaikista
myynnissä olevista tuotteista tuotekuvat.
Verkkokanavien lisäksi SOK Vähittäiskauppa hyödyntää tuotekuvia muun muassa sisäisissä prosesseissa
sekä markkinointikanavissa ja -materiaaleissa.

Vaatimus toimitettaville kuville on korkealaatuinen (hi-res) kuva, joka mahdollistaa kuvan hyödyntämisen
niin printtimedioissa kuin verkkokanavissa.
Tuotteesta toimitetaan 1-5 kuvaa - pääkuva ja sitä täydentävät kuvat. Tuotteesta toimitetaan aina
vähintään pääkuva ja tämän lisäksi suositus toimittaa muutama täydentävä kuva.
-

Pääkuva on kuvattu tuotteen etupuolelta ja tämä kuva esitetään ensisijaisesti tuotteesta
Täydentävät kuvat voivat olla tuote kuvattuna eri suunnista, lähikuva tuotteesta, tuote avattuna tai
tuote käyttöympäristössä tai tunnelmakuvassa.

Tuotekuvat toimitetaan osoitteeseen marketcontent@sok.fi, ellei tuotekuvapyynnössä muuta mainita.
Otamme vastaan tuotekuvia myös Synkka-tuotetietopankin kautta. Lisätietoja:
https://asiakas.gs1.fi/synkka/tuotetietopankin-kaytto/media

Esimerkki: Tuotteen pääkuva ja täydentävät kuvat

Pikaohje tuotekuvien vaatimuksille ja nimeämiselle toimitettaessa kuvat SOK:lle
sähköpostilla:
Kuvan pidempi sivu minimissään
Kuvan resoluutio
Väri
Kuvan tausta

2000 pikseliä
240-300 ppi
RGB
Valkoinen RGB 255
tai

Kuvan rajaus
Tiedostomuoto
Pääkuvan nimeäminen

Täydentävien kuvien nimeäminen

Muuta

Läpinäkyvä tausta, jolloin kuva sisältää aktivoidun
syväyspolun, jonka nimi on "Path 1" (syväyspolun
kulmikkuuden arvon tulee olla yksi tulostimen
pikseli)
Kuvan ympärillä ei tule olla tyhjää tilaa / taustaa
(marginaalia)
.jpg tai .tif
Tuotteen 13-merkkinen GTIN (eli EAN) ja
tiedostopääte
Esimerkki:
0000123456789.jpg
Esimerkki:
0000123456789_kuva2.jpg
0000123456789_kuva3.jpg
0000123456789_kuva4.jpg
0000123456789_kuva5.jpg
Kuva on laadukas ja myyvä. Kuvassa ei näy
ylimääräistä tietoa kuten hintoja, päivämääriä, jne.

Esimerkkejä tuotteiden näkyvyydestä verkkokanavassa

Kuvien vaatimukset ja nimeäminen
Tuotekuvia käytetään pääasiassa myynti- ja markkinointitarkoituksiin sekä verkkokanavissa.
Tuotekuvan tärkein ominaisuus on sen selkeys ja tasalaatuisuus. Tämän takaamiseksi tuotekuvan taustalle
sekä kuvasuhteelle on määritelty tietyt laatuvaatimukset ja niitä tulee noudattaa tarkasti. Laadukkaat
tuotekuvat ovat etu tuotteen myynnissä ja markkinoinnissa.

Tuotekuvan formaatti, laatuvaatimus
Tuotteen kuvien tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
Kuvan pidempi sivu minimissään
Kuvan resoluutio
Väri
Kuvan tausta

2000 pikseliä
240-300 ppi
RGB
Valkoinen RGB 255
tai

Kuvan rajaus
Tiedostomuoto

Läpinäkyvä tausta jolloin kuva sisältää aktivoidun
syväyspolun, jonka nimi on "Path 1" (syväyspolun
kulmikkuuden arvon tulee olla yksi tulostimen
pikseli)
Kuvan ympärillä ei tule olla tyhjää tilaa / taustaa
(marginaalia)
.jpg tai .tif

Hyvän tuotekuvan määritelmät ovat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kuvassa tuote näyttää edustavalta ja tulee hyvin esille.
Tuote voi olla kuvattuna pakkauksessa tai ilman pakkausta sen mukaan, mikä parhaiten tuo
tuotteen ominaisuudet esille. Pakkauksen tulee olla ehjä ja puhdas.
Tuote ei kiillä tarpeettomasti tai sisällä heijastuksia.
Kuva on kuvattu hyvässä valaistuksessa ja siinä on neutraalit varjostukset.
Kuvan värit ovat kirkkaat ja tasapainoiset.
Kuva on luonnollisessa asennossa kuvattuna joko suoraan edestä tai lievällä kallistuskulmalla.
Kuvan tausta on valkoinen tai läpinäkyvä.
Kuva ei sisällä vesileimoja.
Tuotteen parasta ennen -päiväys ei näy kuvassa.
Kuvassa ei näy hintatietoja.
Kuvauksessa on käytetty suurta syväterävyysaluetta ja kuvattu riittävässä valaistuksessa.

Kuvien nimeäminen
Toimittaja nimeää kuvat tuotteen GTIN-koodilla (eli EAN-koodi). Tuotekuvia toimitetaan vähintään yksi,
joka esitetään verkkokanavissa tuotteen pääkuvana. Pääkuvan lisäksi tuotteelle voidaan toimittaa lisäkuvia
verkkokanavissa esitettäväksi.
GTIN-koodin tulee olla 13 merkkiä pitkä. Mikäli GTIN on lyhyempi, lisätään sen eteen tarvittava määrä
nollia.
Mikäli kuvaa ei ole tarkoitus esittää tuotekuvana verkkokanavissa tai kuva ei ole tuotekuva, vaan
esimerkiksi tunnelmakuva, kuvaa ei tule nimetä yllä mainitulla tavalla. Kuva nimetään esimerkiksi
<GTIN>_tuotenimi_markkinointi.jpg. 0000123456789_esimerkkituote_markkinointi.jpg
Mikäli tuotteella ei ole GTIN-koodia, käytä nimeämiseen esimerkiksi tuotteen mallinumeroa tai muuta
helposti tunnistettavaa tietoa. ET123.45-67.jpg
Ääkkösten käyttö kuvan nimessä on kiellettyä.
Tuotteen pääkuvan ja täydentävien kuvien nimeäminen (GTIN- eli EAN-koodilla)
•
•
•
•
•

<GTIN>.jpg (pakollinen, tuotteen pääkuva)
<GTIN>_kuva2.jpg
<GTIN>_kuva3.jpg
<GTIN>_kuva4.jpg
<GTIN>_kuva5.jpg

0000123456789.jpg
0000123456789_kuva2.jpg
0000123456789_kuva3.jpg
0000123456789_kuva4.jpg
0000123456789_kuva5.jpg

Tuotekuvan nimeäminen, joka ei ole tarkoitettu verkkokanaviin
•

0000123456789_esimerkkituote_markkinointi.jpg

Tuotekuvan nimeäminen mallitiedolla tai vastaavalla, mikäli tuotteella ei ole GTIN- eli EAN-koodia
•

ET123.45-67.jpg

Logon eli tuotemerkin/brändin nimeäminen (esimerkki: tuotemerkki = Ciraf)
•

brandi_ciraf.jpg

Esimerkkejä hyvistä tuotekuvista

Esimerkkejä tuotekuvista, jotka eivät ole hyväksyttyjä
Kuvassa useita tuotteita ja tausta.

Kuvasuhde on vääristynyt.

Kuvan tausta ei ole valkoinen.

Pääkuvaa täydentävät tuotekuvat
Tuotteen pääkuvan lisäksi voidaan toimittaa tuotetta täydentäviä kuvia kuluttajan ostopäätöksen
helpottamiseksi. Täydentävät kuvat esimerkiksi esittelevät tuotteen eri kulmasta, on lähikuva tuotteesta tai
tuote avattuna/käyttöyhteydessä. Lisäksi verkkokanavissa on mahdollista esittää videoita.
Alla esimerkki pääkuvasta ja sitä täydentävästä kuvasta. Oikealla ovat tuotteen varianttikuvat, eli tuotteen
malli eri väreissä.

Tuotteen varianttikuvat
Tuotteella, joka sisältää useita värejä, sävyjä tai kuoseja, tulee toimittaa päätuotekuvan lisäksi myös
varianttikuvat jokaisesta väristä tai kuosista.

Tuotteen varianttikuvan nimeäminen
Esimerkki:
•
•

Tuotteella on kolme väriä, joilla jokaisella on oma GTIN-koodi (EAN).
Valitaan kustakin väristä yksi koko, jonka GTIN-koodilla kuva nimetään.
o <sinisen GTIN>.jpg
0000123456789.jpg
o <valkoisen GTIN>.jpg
0000456789012.jpg
o <mustan GTIN>.jpg
0000789123456.jpg

Varianttikuva on varsinainen tuotekuva, joka esitetään ainoastaan, kun kyseistä väriä tarkastellaan esim.
verkkokanavissa.

Brändikuvat verkkokanavissa
Brändille on mahdollista toimittaa kuva (logo), jolloin se esitetään verkkokanavissa tuotesivulla.
Kuvan nimi

brandi_<brändi>.jpg

brandi_ciraf.jpg

Kuvan koko maksimissaan

korkeus 56 px, leveys 290 px

Resoluutio

240-300 ppi

Kuvan tausta

Valkoinen RGB 255 tai läpinäkyvä

Tiedostomuoto

.jpg

Energiamerkki
Verkkokaupan kautta tapahtuvan myynnin, vuokraamisen tai osamaksulla ostamisen yhteydessä on
esitettävä sähköinen energiamerkki ja tuoteseloste. Energiamerkki voidaan esittää verkkokaupassa
tuotekuvana ja se toimii samalla tuoteselosteena.
Energiamerkki nimetään seuraavasti: <GTIN>_energiamerkki.jpg eli 0000123456789_energiamerkki.jpg
Tuoteseloste nimetään seuraavasti: <GTIN>_tuoteseloste.pdf eli 0000123456789_tuoteseloste.pdf
Säädökset koskevat kotitalouksien
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

astianpesukoneita
kylmäsäilytyslaitteita
pyykinpesukoneita
kuivausrumpuja
televisioita
lamppuja
valaisimia
huoneilmastointilaitteita
uuneja
liesituulettimia
vedenlämmittimiä ja kuumavesisäiliöitä
tila- ja yhdistelmälämmittimiä.

Lisätietoja Tukesin verkkosivuilta: Sähköinen energiamerkintä ja tuoteseloste.

