
Kuvataiteilijan osaamisen
tunnistamisen ja markkinoinnin apuna



ArtCanvas - Mobiilista kannettavaan
Canvastyökalu on tehty lähtökohtaisesti jokaiselle nykypäivän laitteelle sopivaksi. Sivustolle pääsee 
rekisteröitymään ja kirjautumaan niin pöytäkoneella kuin mobiililaitteellakin.

ArtCanvas tomii kaikilla moderneilla selaimilla. Selaimet, jotka eivät tue ArtCanvas sivustoa, ovat Internet Explorer ja 
Mozilla Firefox 54 vanhemmat versiot.



Rekisteröidy 
klikkaamalla

linkkiä

Nopea rekisteröityminen
ArtCanvas sivustolle pääsee rekisteröitymään osoitteessa: www.artcanvas.fi.

Rekisteröitymiseen vaatii nimen ja sähköpostin, joka tulee jokaisen rekisteröityvän vahvistaa klikkaamalla 
sähköpostiin tullutta linkkiä.

Rekisteröinnin jälkeen profiilin luonti on neljävaiheinen prosessi jotka näkyy kun kirjaudut omalle tilillesi. 
1. Muokkaa profiiliasi 2. Muokkaa taitoja 3. Muokkaa osaamiskuvaa  4. Lisää referenssejä

Lisää
henkilötiedot



Järjestä omat osaamiset. Siirrä sellaiset 
osaamiset yhteen, jotka liittyvät toisiinsa.
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Täytä omat henkilökohtaiset tietosi ja lisää oma 
vahvin osaamisesi

Määritä oma osaamisesi antamalla tähitä taidoillesi. 
Lisää Päätaitojen alle tarkemmat osaamisesi.

Tuo profiiliisi referenssejä muilta sivustoilta kuten 
Devian Art tai Facebook. Lisää vain kuvan linkki.

Valmis!
Profiilisi on
näkyvissä 
osaaja-
luettelossa.
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Muokkaa taitoja
Taidot voidaan määrittää yksilöidysti. Jos esimerkiksi taiteilijan suurin vahvuus on valokuvaus niin silloin 
tälle kategorialle kannattaa antaa 3 tähteä. Jos graafinen suunnittelu on myös vahva muttei niin vahva 
kuin valokuvaus, tällöin kannattaa antaa 2 tähteä jne.

Jokaisen kategorian sisälle voidaan määrittää omat tarkemmat taidot. Esimerkiksi Graafinen suunnittelu 
on sellaisenaan laaja käsite jonka takia tarkennus on aiheellista. Voit lisätä graafisen suunnittelun 
vahvimmat puolesi kuten esimerkiksi logo suunnittelu, esitetaitto tai muita taitojasi. Järjestelmään on 
lisätty ennakkoon jokaisen kategorian taitoja mutta voit myös lisätä itse jos taitoa ei löydy listalta.



Referenssejä
muilta sivustolta 
ArtCanvas profiiliin voi liittää referenssejä muilta 
sivustoilta kuten Facebook, DeviantART tai Instagram.

Lisää vain työn linkki ”Lisää referenssi” -osiossa. Referensseille voit antaa oman kuvauksen ja 
määrittää mihin taitokategoriaan se kuuluu. Voit myös merkitä referenssille onko se 
kaupallista taidetta vai vapaata taidetta. Kaupalliset työt huomaa helposti limenvihreästä 
merkistä referenssikuvan vasemmassa laidassa. Oman profiilin listauksessa näkyy 
myös prosentuaalinen palkki siitä, kuinka paljon referensseistä on kaupallista 
taidetta ja kuinka paljon vapaata taidetta.

Käyttäjät voivat myös 
antaa tykkäyksiä muiden 
käyttäjien referenssi-
kuville.



Löydä osaajia yksilöidysti
ArtCanvas sivustolta voit löytää käyttäjiä niin taitojen kuin nimenkin perusteella. Voit tarkentaa haut myös 
paikkakuntakohtaisesti mikäli tarve on löytää osaajia alueellisesti. Hakutoiminnolla voit myös etsiä 
referenssejä eri kategorioista.

Yhteydenotto on tehty helpoksi. Jokaisessa taiteilijakortissa yhteydenotto painike jota klikkaamalla voi 
kontaktoida taiteilijaa.



Paranna näkyvyyttä
Sivustolle rekisteröitynyt voi jakaa oman profiilinsa sosiaalisessa mediassa joka auttaa oman näkyvyyden 
parantamisessa. Voit myös jakaa ystäviesi profiileja eri somekanavissa.


