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Kuuki ja Konna yhdistyvät tarjotakseen entistä kattavammin markkinoinnin 
palveluita 
Kuuki on ostanut enemmistöosakekannan maineikkaasta Roban Konna -
mainostoimistosta. Oston myötä Kuuki tarjoaa entistä laajemmin graafisen suunnittelun 
palveluita kuten esimerkiksi 2D- ja 3D-animointiin, kuvitukseen ja muihin 
erityiskuvapalveluihin liittyen. 

– Eteemme tuli tilaisuus, jota ei voinut ohittaa, kertoo Kuukin AD/päägraafikko ja yksi perustajista 
Timo Puolakka. 

Roban Konna on yli 20 vuotta toiminut erilaisten graafisten ja kuvitustuotantojen erityisosaajana. 
Kaupan myötä Kuuki pystyy tarjoamaan entistä kattavammin laadukasta kuva- ja 
animointituotantoa. Uudet kuukilaiset tuovat mukanaan Kuukiin vuosikymmenten kokemuksen 
tästä visuaalisten palveluiden osa-alueesta. Yhteistä historiaakin yrityksiltä löytyy, kun erilaisia 
projekteja on vuosien varrella tehty useampia yhdessä. 

– Olemme innoissamme uudesta alusta Kuukin kanssa! Yhdistymisen myötä pystymme tarjoamaan 
asiakkaillemme entistä kattavammin markkinoinnin ja mainonnan palveluita. Yhdistyminen 
isompaan organisaation tuo mukaan myös työyhteisön tukea meille työntekijöille ja pöyhii 
mukavasti ajatusmaailmaa vastaanottamaan uusia ideoita sekä palveluita asiakkaillemme. Näen 
tässä pelkkiä mahdollisuuksia, maalailee Roban Konnassa asiakasvastuullisena ja graafisen 
tuotannon vetäjänä yli 15 vuotta työskennellyt Jaakko Seppälä. 

Roban Konnan erityisosaamista on mm. monimutkaisten palveluiden ja teknisten ohjeiden 
yksinkertaistaminen helposti ymmärrettävään sekä visuaalisesti näyttävään muotoon. Roban Konna 
on tehnyt yhteistyötä Suomen suurimpien brändien ja yritysten kanssa. Pitkäaikaisia asiakkaita ovat 
esimerkiksi Kone ja Ruukki. 

Roban Konna väistyy Kuuki Visualsin tieltä 
Yhdistymisen myötä Roban Konna jää nimenä historiaan ja tilalle tulee Kuuki Visuals. 

– Uusi yksikkö tulee osaksi Kuukia ja sen henkilöstöstä kuukilaisia! Erityisosaajat täydentävät Kuukin 
palvelutarjontaa ainutlaatuisilla animaatio- ja kuvitustaidoillaan. Ilokseni saan esitellä yrityskaupan 
myötä Kuukin uusimman liiketoimintayksikön, Kuuki Visualsin! Puolakka hehkuttaa. 

Lue lisää Kuukista: www.kuuki.fi   
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Kuuki Marketing Lab Oy on lokakuussa 2017 perustettu monikanavaisen markkinoinnin ja myynnin 
asiantuntijaorganisaatio. Kuuki lanseerasi huhtikuussa 2021 liiketoimintapalvelun Kuuki Techin. Tänä päivänä 
Kuuki työllistää 25 oman alansa ammattilaista kahdella paikkakunnalla, Helsingissä ja Lahdessa. Vuonna 2021 
yrityksen liikevaihto oli 2,7 Me. Kuukin menestys perustuu vahvaan osaamiseen, jatkuvaan kehittymiseen ja 
uuden oppimiseen. Tutustu: www.kuuki.fi  
  

 


