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SBS Discovery Radio perusti Luovien ratkaisujen erikoisyksikön –
vetäjänä video- ja tv-tuotannon huippuosaaja
Mainostajat ovat yhä kiinnostuneempia sisältöyhteistyöstä ja luovista
erikoisratkaisusta. SBS Discovery Radio vastasi tarpeeseen perustamalla
näihin osa-alueisiin keskittyvän erikoisyksikön.
SBS Discovery Radio on perustanut Luovat ratkaisut –erikoisyksikön vastaamaan mediamarkkinoiden jatkuvasti muuttuviin
tarpeisiin. Uuden yksikön johtajaksi on nimitetty Juha Västi, jolla on vankka kokemus niin tv-maailmasta kuin kaupallisista
videotuotannoista. Västi on tv:ssä työskennellyt muun muassa Big Brotherin ja Poliisit –sarjan tuotannoissa ja on seuraavaksi
mukana Paratiisihotelli-uutuussarjassa. SBS Discoverylla Västi on vetänyt videotiimiä, joka on vastannut kaikesta yrityksen
videotuotannosta aina mainosvideoista asiakasvideoihin ja musiikkivideoista konserttitaltiointeihin.

- Luovat ratkaisut ovat jo aikaisemmin olleet se, millä SBS on erottunut monista kilpailijoista. Odotan innolla, että uuden yksikön
myötä pääsemme kehittämään tätä vahvuuttamme entistä paremmaksi, Västi kertoo.

Uusi yksikkö syntyi, kun SBS:n kehuja kerännyt luova tiimi fuusioitiin videoyksikön kanssa.

- Asiakkaat ovat yhä kiinnostuneempia sisältömarkkinoinnista. Videoyksikön mukaantulo tuo huikeat mahdollisuudet tähän, sillä
meillä on käytössämme tv:n tekemisessä ansioituneet sisältöosaajat sekä tuoreimmat tekniset innovaatiot kuten interaktiiviset
videot sekä motion-ad –mobiilimainokset, jotka toimme ensimmäisinä Suomeen, Västi kertoo.

Luovien ratkaisujen yksikkö on osa Digital & Creative – osastoa ja työskentelee tiiviissä yhteistyössä SBS Discovery Radion
myynnin kanssa.
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SBS Discovery Radio Oy on kaupallinen radioyhtiö, johon kuuluvat valtakunnalliset radiokanavat The Voice, Iskelmä ja Radio City sekä
paikallisradiot Radio Pooki Raahessa, Play Radio Tampereella ja Radio Jyväskylä. SBS Discovery Radio Oy panostaa vahvasti laadukkaisiin
online-sisältöihin ja radiokanavien online-yhteisöt ovat maan suosituimpia. Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli 17 M€. SBS Discovery Radio Oy
työllistää Suomessa noin 130 media-alan ammattilaista. Yhtiö on sijoittunut erinomaisesti Great Place To Work –tutkimuksessa ja sen
tavoitteena on olla Suomen paras media-alan työpaikka. SBS Discovery Radio Oy:n omistaa amerikkalainen mediayhtiö Discovery
Communications.


