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TYÖPAJA 5: TUNNETTEKO SOMEMARKKINOINNIN JA 
LAATUVIDEOIDEN SALAT?

9.00-9.15 Tervetuliaissanat & aamukahvit
9.15-9.30 Tutustuminen osallistujiin
9.30-9.45 Yrittäjän tervehdys ja kokemukset somemarkkinoinnista, 

Ari ja Marjo Yrjölä /Lehmonkärki
9.45-11.00 Somemarkkinoinnin salat ja kanavat, Maija Pitkonen/ProAgria
11.00-11.30 Työpajoissa työskentelyä
11.30-12.30 Lounas
12.30-13.30 Somevideo - yritykseni näyteikkuna, Ilkka Loikkanen
13.30-14.30 Menestystekijät sisällöntuotannossa
14.30-14.45 Iltapäiväkahvi
14.45-15.15 Helpot välineet ja järkevä työnkulku
15.15-16.00 Somevideoiden tehokeinot - lyhyet ja tehokkaat videoklipit



MITEN TÄHÄN ON EDETTY?

Asiakasymmärrys

Tuotteistus

Markkinointi

PALMA-hankkeen toimintatapa 

perustuu kokeneiden referenssiyritysten 

ja kehittyvien palveluyritysten 

vuorovaikutukseen ja hyvien 

käytäntöjen jakamiseen.

Palma-hanketta hallinnoi Lahden 

ammattikorkeakoulu (LAMK) ja 

tuensiirtokumppani on ProAgria Etelä-

Suomi ry. Hanke toteutetaan ajalla 

1.1.2018-31.12.2019.

Tutustu Palma-hankkeeseen!

https://etela-suomi.proagria.fi/hankkeet/palma-9769


NETTI ON MUUTTANUT MEIDÄN OSTOSKÄYTTÄMISTÄ 

• 52% matkustajista sanoo sosiaalisen median vaikuttavan 
matkasuunnitelmiin ja 80% todennäköisesti varaa matkan yrityksiltä, joista 
heidän kaverinsa ovat tykänneet tai joiden julkaisuja nämä ovat jakaneet. 

• Noin 76% matkailijoista jakaa verkossa materiaalia lomistaan. Tästä 
johtuen on todella tärkeää, että yritykset ovat itse tietoisia siitä, mitä heistä 
puhutaan internetissä ja missä kaikkialla keskustelua käydään. 

• Yli 95% matkailijoista lukee seitsemän arvostelua ja käyttää niihin 
keskimäärin 30 minuuttia aikaa ennen matkan varausta. 

Lähde: Suomen Digimarkkinointi



SOMEKANAVIEN ERI KÄYTTÖTARKOITUKSET

Valitse
somekanava sen
mukaan, mikä
palvelee
parhaiten omia
tarpeitasi.



Lähde: Visit Finland



NÄKYVYYS- JA KANAVAVALINNAT 
MAHDOLLISTAVAT LAAJAN GLOBAALIN MYYNNIN

Myy tuotteita mahdollisimma monessa kanavassa Varmista, että yrityksesi tuotteiden ja jakeluanavien

digitaalinen hallinta on kunnossa.

Varmista, että teet myös oman yritykseni kotisivun, 

verkkojalanjäljen ja maineen hallintaa samalla.

Tarjoa asiakkaalle mahdollisuus ostaa tuote tarvittaessa 

myös suoraan.

Varmista, että oma suoramyynti on käytettävyydeltään 

toimiva ja digitaalisesti hyvin löydettävissä.

Varmista, että asiakas saa palvelua vähintään 

englanniksi ja asiakaspalvelun vasteaika on lyhyt.

Mitä enemmän käytät omaa suoramyyntikanavaa, sitä 

enemmän tarvitset panostuksia ja investointeja 

tavoittamaan kohderyhmät ja tekemään brändiäsi 

tunnetuksi.

Varmista, että markkinointibudjettisi on riittävän suuri ja 

hallitset SEO:n pelisäännöt ja maksetun mainonnan 

periaatteet.

Lähde: Visit Finland



MIKÄ ON RIITTÄVÄ MARKKINOINTIBUDJETTI?

Sanottua:

Matkailuun sijoitettu euro tulee seitsenkertaisena takaisin. 1€ -> 7 €

"Islanti panee nelinkertaisesti rahaa matkailun markkinointiin verrattuna Suomeen. Siellä on matkailu moninkertaistunut 
vuosikymmenen vaihteesta.”

Esimerkkejä isojen yhtiöiden markkinointipanostuksista eri aloilta (%/liikevaihto)

• Autokauppa 3 %

• Elintarvikevalmistaja 3 - 4 %

• Kodinkonekauppa 3 %

• Päivittäistavarakaupat 1 - 3 %

• Rautakaupat 1 - 2 %

• Leipomot 10 - 20 %



CASE – TERVALEPIKON TORPAT

Yrityksen www-sivut 

(FI/ENG/RU)

https://www.facebook.com/tervalepikontorpat
https://www.instagram.com/tervalepikontorpat/
https://www.tripadvisor.co.uk/Hotel_Review-g774925-d2008827-Reviews-Tervalepikon_Torpat-Sysma_Tavastia_Proper.html
https://www.booking.com/hotel/fi/tervalepikon-torpat.fi.html?label=gen173rf-1FEg1yZXZpZXdfd2lkZ2V0KEhCE3RlcnZhbGVwaWtvbi10b3JwYXRIDFgDaEiIAQGYAQzCAQNhYm7IAQ_YAQHoAQH4AQOSAgF5ogIVdGVydmFsZXBpa29udG9ycGF0LmZpqAIE;sid=95f0cd1d6ab0f95dad99a0e21e328f82;tmpl=hotel;label=rw-433195-fi#tab-reviews
http://www.visitfinland.com/mystay/search/?text=sysm%C3%A4


CASE STUDY – TERVALEPIKON TORPAT



• Oman verkkokaupan tuotteiden yhdistäminen FB-julkaisuihin

• Tavoitteena on tehdä ostosta helppo asiakkaalle

• Luoda tarpeita ja kohdentaa markkinointia tarkoille kohderyhmille

• Somemarkkinoinnissa korostuu vielä enemmän oman 
asiakkaan tuntemisen tärkeys!

• Maksullinen FB-markkinointi ja tulosten jatkuva seuraaminen 

• Opettele tunnistamaan minkälaisesta sisällöstä asiakkaasi 
pitävät!

CASE STUDY – TERVALEPIKON TORPAT



TEE OSTAMINEN HELPOKSI! 

Lähde: Suomen digimarkkinointi



ESIMERKKIHINTOJA VERKKOKAUPPALUSTOISTA

OMA VERKKOKAUPPA

WooCommerce

Maksutapana Paytrail 59 €/kk 

Pankkikortti 0,35 €/tapahtuma

Luottokortti 0,35 €/ tapahtuma + 2%

Fingu

KK-maksu 49 €/kk

Klarna Checkout 2,79% /tapahtuma

KAUPPAPAIKKA

Johku

Komissio lv 50000 € -> 1,86 % tapahtuma

Booking.com

Komissio 15 % / tapahtuma

Bokun.io

Komissio 0,1 % / tapahtuma + maksutavan

palvelumaksut



HUOLEHDI NÄMÄ KUNTOON!
• Lisää verkkokauppa ja/tai palvelut esille (FB)

• Yhdistä Instagramin yritysprofiili FB-sivun kanssa

• Tägää henkilö, aihe ja paikka postaukseen (FB tai Insta)

• Pyydä suosituksia ja arvosteluja (FB ja Google)

• Reagoi aina kaikkeen palautteeseen ja viesteihin pikaisesti

• Tee Live-videoita (FB tai Insta)

• Perusta YouTube-kanava 

• Lähellä olevat paikat – tarkista, että löydyt (FB)

• Marketplace – onko tuotteita, jotka sopivat myyntiin (FB)

• Käytä välillä maksullisia mainoksia (FB, Insta tai YouTube)



MILLÄ SOVELLUKSILLA PÄIVITTÄMINEN 
ONNISTUU?

Sisällön päivittäminen:

• Facebook Pages

• Yhdistä Instagramin yritysprofiili FB-sivuun

• Instagram postausten jakaminen -> Repost -appi

• Buffer – ajastaa somepäivitykset helposti

Kuvat ja videot:

• Instan kuvien/videoiden käsittelyyn: Layout, Boomerang ja Hyperlapse

• Paljon filtterejä: B612 ja Molvid

• YouTube-kanavan perustaminen: 

https://support.google.com/youtube/answer/1646861?hl=fi

https://support.google.com/youtube/answer/1646861?hl=fi


SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN MITTAREITA

Nettisivut, Google Analytics

 Yleisö -> Yleiskatsaus

 Yksilöidyt kävijät (”oikeita kävijöitä”)

 Sivua/käynti

 Käynnin keskimääräinen kesto

 Poistumisprosentti

 Uusien ja palaavien kävijöiden suhde

 Yleisö -> Kävijävirta

 Seuraa kävijöiden polkua sivustolla

 Käyttäytyminen -> Yleiskatsaus

 Top 10 sivut

Somekanavat

 Facebook

 Postausten kattavuus

 Reaktiot (tykkäykset, kommentit ja jaot)

 Sivun näyttökerrat

 Tykkääjien määrän kehitys

 Suositukset

 Instagram

 Tavoitettavuus

 Sitoutuminen

 Seuraaja määrän kasvu



ESIMERKKI WWW-SIVUJEN SEURANNASTA

www-sivut, Q1 01/2019 02/2019 03/2019 04/2019 Muutos Huomiot

Istunnot

Käyttäjät

Sivun katselut

Sivut/istunto

Kesto

Välitön poistumis-%

Uudet / vanhat kävijät

Suosituin sivu



KIITOS!

maija.pitkonen@proagria.fi
Facebook @Maija ProAgria
Linkedin.com/maija.pitkonen


