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Päivän agenda

• Lyhyt esittelykierros – kuka olet ja mitä teet somessa?
• Suunnitelmallinen sisällöntuotanto

• Facebook yrityssivu

• Sponsorointi ja mainonta

• Mittaaminen ja tavoitteet



PALVELUT



REFERENSSIT



SISÄLLÖNTUOTANTO SOMESSA



TAVOITE KOHDERYHMÄSI SOMESSA

• Ollaan mukana ihmisten arjessa
• Mikrohetket
• Ajan kuluttaminen
• Tiedon hankkiminen

• Tehdään suunnitelmallista tunnettuustyötä
• Ollaan läsnä kun meitä tarvitaan
• Toimitaan inspiraation lähteenä
• Tarjotaan ratkaisuja arkeen

• Palvellaan asiakasta monipuolisesti
• Asiakas saa yhteyden vaivattomasti 

 Pitkäjänteinen työ sisältöjen ja sosiaalisen median 
mainonnan kanssa tuo tulosta, lisää tunnettuutta ja 
näkyy liikevaihdossa

HYÖTY

YHTEISÖ INSPIRAATIO
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SOME ASIAKKAAN OSTOPOLUSSA

1. Asiakas ei vielä ajattele aktiivisesti palvelun / tuotteen 
hankkimista, mutta on avoin MAINONTA

2. Asiakas pohtii palvelun / tuotteen henkkimista
SISÄLLÖT

3. Asiakas vertailee palveluntarjoajia, valitsee 
mieluisimman vaihtoehdon ja tekee hankinnan 
OHJAAMINEN

4. Valittu yritys palvelee asiakastaan myös jatkossa 
tarjoamalla uutta ja asiakasta puhuttelevaa sisältöä 
KEHITTÄMINEN 
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MISSÄ KANAVASSA 
KANNATTAA OLLA?
Mikä asiakkaitasi kiinnostaa? Minkä ikäisiä asiakkaasi ovat? Mikä on yrityksesi toimiala? Mitä 
asiakkaasi pääsääntöisesti somesta etsivät? Jokaisella kanavalla on oma luonteensa – määrittele 
ensin tavoitteesi ja päätä sitten, mikä kanava on sinua varten. 

FACEBOOK
Laidasta laitaan, 

tavoittaa kattavasti 
ihmiset eri 

elämäntilanteista
 Yleinen näkyvyys, 

asiakaspalvelu

INSTAGRAM
Erityisesti visuaaliset 
alat, lifestyle, ruoka 

ja hyvinvointi, 
liikunta, kauneus, 

muoti
 Hetkessä 

oleminen, töiden ja 
arjen esittely

LINKEDIN
Ammattiverkostot, 

tavoittaa 
tehokkaasti 

ammattilaisia useilta 
eri aloilta

 Asiantuntijuus, 
ammattilaisuus

TWITTER
Vaikuttajakanava, 
runsaasti päättäjiä, 

poliitikkoja, 
julkkiksia, 

toimihenkilöitä
 Asiantuntijuus, 

ajankohtaisuus
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ENSIN SUUNNITELMA
SITTEN TOIMINTA
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MITÄ SOMESSA PUHUTAAN?

• Kerro yrityksesi ja asiakkaidesi tarinaa ja raota verhoja kulissien taakse – ota seuraajasi mukaan.

• Tarjoa seuraajillesi inspiraatiota, vinkkejä, motivaatiota – kaikkea, mistä he saavat apua arkeensa. 

• Kerro tarinoita kuvin, videoin, blogilla, tekstillä, sovelluksilla – hyödynnä somen mahdollisuudet.

• Herätä tunteita, osallistu keskusteluun, kuuntele seuraajia – tunne kohderyhmäsi.

• Vahvista haluamaasi mielikuvaa yrityksestäsi ja toiminnastasi – vahvista markkina-asemaasi.

Yrityksen tarina

Asiakkaiden tarinat Tuotteet ja palvelut

Tunteita
Inspiraatiota

Tukea arkeen Tiedotus
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MILLAISTA ON KIINNOSTAVA
SISÄLTÖ?
• Asiaankuuluvaa sisältöä, jota kohderyhmä arvostaa

• Viestin on erotuttava joukosta

• Esitettävä pelkistetysti, tiiviisti ja helposti muistettavasti
• Nykyään kulutetaan visuaalista materiaalia enemmän kuin koskaan aiemmin

Kuvat ja videot suuressa roolissa! 

• Ajan ja tilanteen tasalla olevaa sisältöä

• Viestissä oltava vastavuoroisuutta

• Vastaanottajalle hyödyllistä

• Helposti jaettavaa
• Mitä jakaja saa sisällön jakamisesta? 

• Ihmiset ja tarinat kiinnostavat aina
• Tarjoa samaistumispintaa
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SISÄLTÖTYYPPEJÄ

• Ajankohtaisia asioita ja kuulumisia

• Kuvia ja videoita

• Tapahtumia

• Rekrytointia

• Kumppanien uutisia

• Alan uutisia ja artikkeleita

• Tarjouksia ja etuja

• Uutuuksia

• Kulissien takana 

• Tuotteet ja palvelut

• Muista myös kevyt sisältö!
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STRATEGIA ENSIN 

1. Määrittele tavoitteet ja kohderyhmät
• Kenelle myymme/markkinoimme? 
• Mitä haluamme saavuttaa somessa?

2. Valitse sopivat kanavat
• Mitkä kanavat palvelevat tarkoituksiasi parhaiten?
• Missä kanavissa kohderyhmäsi on?

3. Mieti mitä ja millä sisällöillä viestit
• Millainen persoona yrityksesi äänellä puhuu? 
• Millaista viestiä haluat asiakkaillesi ja muille sidosryhmillesi kertoa?

4. Määrittele resurssit ja vastuut
• Paljonko työhön on aikaa?
• Kuka on vastuuhenkilö?

5. Valitse tavoitteisiisi ja toimintaasi sopivat mittarit
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ESIMERKKI SISÄLTÖKALENTERISTA



TEHTÄVÄ: 
TEE ENSI VIIKON SISÄLTÖSUUNNITELMA



FACEBOOK YRITYSSIVU
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FACEBOOKIN YRITYSSIVU

• Etusivu on käyntikorttisi. 
Huolehdi, että se on 
kunnossa ja näyttää hyvältä

• Käytä hyväksesi kävijätietoja

• Tarkista, että yrityssivusi 
asetukset ovat kunnossa

• Tee monipuolista sisältöä
• Muista ajastus ja luonnokset



(KOTI)TEHTÄVÄ: 
TARKISTA YRITYSSIVUN ASETUKSET



MITTAAMINEN JA TAVOITTEET



SOMEN TAVOITTEITA JA MITTAREITA

TAVOITTEITA

• Kokonaisnäkyvyys

• Tunnettuus ja brändin hallinta

• Tykkääjät

• Liidit / Yhteydenotot

• Myymälän vierailijamäärän kasvu

• Kotisivujen liikenteen kasvu

• Verkkokaupan myynnin kasvu

• Asiakkaan sitouttaminen

MITEN NÄITÄ MITATAAN?

• Facebookin mainostyökalut

• Muiden kanavien omat työkalut

• Google Analytics

• Brändikartoitukset

• Asiakaspalautteet

• Tapahtumat kotisivuilla

• Myymälän tapahtumat
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PIKSELI 

• Facebook-pikseli on analytiikkatyökalu, jonka avulla 
• Varmistat, että mainosta näytetään oikeille ihmisille
• Voit luoda kohderyhmiä tehokkaampaan mainontaan
• Saat käyttöösi lisää Facebookin mainostyökaluja

• Pikseli asennetaan verkkosivustollesi 
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PIKSELI ASENNETAAN 
VERKKOSIVUSTOLLESI



GOOGLE ANALYTICS



SPONSOROINTI JA MAINONTA
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SPONSOROINTI FACEBOOKISSA
• Julkaisujen edistäminen (sponsorointi) on eri 

asia kuin mainosten hallinta

• Sponsorointi: 
• Kasvatat yksittäisen julkaisun näkyvyyttä 

olemassa oleville faneille ja heidän 
kavereilleen (sekä rajatulle 
kohderyhmälle)

• Mainosten tekeminen mainonnanhallinnan
kautta: 

• Eri mainosvaihtoehtoja
• Tarkemmat kohdennusmahdollisuudet
• Mahdollisuus luoda erilaisia kampanjoita 

ja budjetoida ne eri tavalla
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MAKSULLINEN MAINONTA 
FACEBOOKISSA
• Vaatii aina luottokortin!

• Maksu ei sis. Arvonlisäveroa

• Suunnittele ja budjetoi huolella
• Muista tavoitteet
• Mitä tarjoatte? Kenelle?
• Miksi asiakas ostaa teiltä?

• Tee laadukas mainos
• Kuvakoot ja tekstirajoitteet
• Rajattu merkkimäärä

• Optimoi ja analysoi
• Muista pikseli
• Seuraa mainonnan tehoa ja tee 

muutoksia 
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FACEBOOK –KAMPANJARAKENNE

Kampanja -taso
• Kampanjalle valitaan mainostustavoite 
• Kampanjalle voidaan valita myös budjetti
• Kampanja jakautuu mainosjoukkoihin

• Mainosjoukko
• Mainosjoukkotasolla määritellään kohderyhmä, budjetti, aikataulu ja 

sijoittelu
• Kampanjassa voi olla useita mainosjoukkoja
• Mainosjoukolle määritellään aineistot

• Aineisto
• Kuva-aineisto, karuselli, diaesitys, video… mainosjoukossa voi olla useita 

erilaisia aineistoja
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MAINONNAN TAVOITTEET
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ERI AINEISTOVAIHTOEHDOT



TEHTÄVÄ: 
TEHDÄÄN YHDESSÄ MAINOS



15.10.2018

FACEBOOKISSA APUNASI:

Miia Mäkinen

Johtava asiantuntija ja tiiminvetäjä

044 973 9780

miia.makinen@myynninmaailma.fi

https://www.linkedin.com/in/miijja/


