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Hei! Nimeni on Noora Takku ja omistan pienen korttikaupan nimeltä Noora
Emilia Design Olen toiminut yrittäjänä viime vuoden keväästä alkaen.
Suunnittelen ja painatan muun muassa onnittelukortteja ja postikortteja Suurin
osa korttien aiheista liittyy kukkiin ja luontoon.

Myyn tuotteitani omassa verkkokaupassa ja minulla on muutama jälleenmyyjä.
Teen myös tilaustöitä asiakkaille. Olen suunnitellut myös @punkalaitumen_kunta
:lle kortteja. Siitä myöhemmin lisää. Tervetuloa seuraamaan minun yritykseni
viikkoa!

25.7.

Tässä kuvia muutamista tuotteistani. Valikoimasta löytyy kaksiosaisia kortteja,
postikortteja ja myös tarroja.

Ensimmäiset kortit, joita tein, piirsin tabletilleni eli en käyttänyt ollenkaan kynää
ja paperia Nyt olen viimeisimmissä korteissani käyttänyt vesiväriä ja puuvärejä 
Myydyimmät tuotteet ovat onnittelukortit, kortit valmistuneille ja
Päivänkakkaroita-, Kielo-, Syreenikimppu- ja Juhannusruusut- postikortit 
Pidän väreistä ja siksi käytän niitä runsaasti kuvituksissani. Inspiraationi löytyy
luonnosta ja välillä Pinterestin kuvapalvelusta. Käy katsomassa kaikki tuotteeni
verkkokaupastani osoitteessa nooraemiliadesign.com

26.7.

http://nooraemiliadesign.com/?fbclid=IwAR3VYj-4HhjsIfZRnQlmPu0Xy9kUMZOPaG37G3HBjAbA0tqnyBNXAbf1axY


Sitten vähän itsestäni. Olen kohta 21-vuotias ja harrastuksiini kuuluu
valokuvaaminen ja kaikenlaiset käsityöt. Nyt olen innostunut puutöistä.
Olen töissä myös vuokratyöfirmalla, joten yrittäminen ei siinä mielessä ole
kokopäivätyötä vaikka sitä koko ajan miettiikin.

Olen käynyt lukion, mutta en ole vielä lähtenyt jatko-opiskelemaan. Rakastan
maalla asumista ja luonto on ollut lähellä sydäntäni lapsesta saakka Siksi tuon sitä
mukaan kuvituksiini Olen käynyt nettikursseja taiteesta ja opiskellut aiheesta
lisää, jotta voisin kehittyä koko ajan!

29.7.



Tässä on kuvat korteista, jotka suunnittelin @punkalaitumen_kunta :lle 
Kunta halusi toteuttaa jotain, mistä Punkalaidun tunnetaan. Iso kaksiosainen
kortti kuvaa Taikayöntietä ja Punkalaitumen jokea.

Suosikki korttini näistä on ehdottomasti peura -kortti Tähän korttiin ideana oli se,
että peuran pää pilkistää viljapellosta ja riukuaitaa näkyy taaempana Se on
onnistunein niistä.

Viimeiseen korttiin kunta halusi Suolapunka-kukan edustamaan Punkalaidunta
ja korttiin tekstin, joka näkyy kuvassa. Tämä oli todella hauska projekti, johon sain
osallistua. Onko jokin näistä korteista suosikkisi? Kerro kommenteissa!

30.7.

Kiitokset siitä, että olet seurannut minun viikkoani! Seuraa @nooraemiliadesign
täällä Instagramissa ja Facebookissa, niin kuulet jatkossakin minun kuulumisiani!
Verkkokaupassa on vielä tämän päivän ajan kesäale -30% pois kaikista
postikorteista. Kuulemisiin!

31.7.

https://www.instagram.com/_u/nooraemiliadesign?fbclid=IwAR3Cxe5tpQokyErjFnD8lFOmc4wUUtAuBtPDyL2qE3g8_gdSxIDu5a3j6tw

