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Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

Eveliina Toivonen

9.9.2016



w
w

w
.h

am
k.

fi

TIETOISKUN SISÄLTÖ 

9.9.2016 Verkkomarkkinoinnin mahdollisuudet, Eveliina Toivonen

1. Markkinoinnin perusperiaatteet

2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

• Verkkosivut

• Markkinointikeinot

• Analytiikka ja seuranta

3. Verkkomarkkinoinnin strategia
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MARKKINOINNIN PERUSTEET

• Tehtävänä tuoda oikeat myyjät ja oikeat 

ostajat yhteen oikeilla markkinoilla 

• Asiakkaan tarpeiden, halujen ja kysynnän 

tyydyttämistä

• Tuottoisien asiakassuhteiden rakentamista

• Kuuntele asiakasta

• Ole rohkeasti oma itsesi, aitous

• Mene sinne missä asiakas on 

• Selkeä viestintä – viestikärjet, tarinat
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VERKKOMARKKINOINTI

Nettisivut

Verkkokauppa

Leviää nopeasti

Avoimuus

Verkostot

Sosiaalinen 

media

Analytiikka

Eri laitteet

”Tietoon perustuvaa tavoitteellista markkinointia, joka on 

helposti mitattavissa. Nopeimmin kasvava markkinoinnin 

muoto maailmanlaajuisesti.”

Hakukoneet

Tavoittaa monia
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VERKKOMARKKINOINNIN KOLME TASOA

1. Verkkosivut 2. Markkinointikeinot 3. Analytiikka ja 

seuranta
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VERKKOSIVUT

• Ns. maalisisältö 
• Sivujen ylläpito ja helppous
• Toimivuus eri laitteilla 
• Sisältö 100% ajantasaista
• Kuinka tuotteet löytyvät sivuilta? 
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MARKKINOINTIKEINOT 

• Maksullinen 

• Esim. Google AdWords

• Ajankäyttö

• Sosiaalinen media

• Hakukoneoptimointi

• Kohdentaminen

• Uutiskirjeet

• Mobiilimainonta

• Tiedotteet
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GOOGLE ADWORDS 

• Tuotteiden ja palveluiden mainostaminen sekä myynti 

• Yrityksen tunnettuuden vahvistaminen

• Kuluttajakäyttäytymisen seuraaminen

• Voidaan tehdä itse yrityksessä, mutta myös ulkoistaa 

• Erilaisia kohdennusmahdollisuuksia

• ”Call to action” – kehotus toimintaan

• Google AdWords
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https://www.google.fi/adwords/
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SOSIAALISEN MEDIAN KANAVAT

1. Verkostoituminen (Facebook, Twitter, LinkedIn)

2. Julkaiseminen (blogit, Wikipedia)

3. Jakaminen (SlideShare, Instagram, YouTube)
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Lähde: MTV, Suomi-somen kehityssuuntia 2016
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KANAVAT: FACEBOOK

• Yhteisöllinen sovellus, joka kokoaa yhteen työpaikalta, koulusta ja vapaa-ajalta 

tutut kaverit.

• Mahdollistaa kuvien, videoiden ja päivitysten jakamisen sekä keskustelun 

• Erilaisten sovellusten käyttö

• Henkilö: Kuvallinen profiili, jonka kautta pidetään yhteyttä muihin

• Organisaatio: Yrityssivu, jolla voidaan tehdä mm. sisältömarkkinointia

• www.facebook.com
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Lähde: MTV, Suomi-somen kehityssuuntia 2016

https://www.facebook.com/katleena?fref=ts
https://www.facebook.com/tyoelamalle/
http://www.facebook.com/
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KANAVAT: TWITTER

• Mikroblogipalvelu, 140 merkkiä

• Virtuaaliset suhteet eivät usein pohjaa reaalimaailman suhteille

• Uutiset leviävät nopeimmin

• Hashtagit eli tunnisteet

• Henkilö- ja yritysprofiilit: tilit

• www.twitter.com
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Lähde: MTV, Suomi-somen kehityssuuntia 2016

https://twitter.com/alexstubb
https://twitter.com/ratsastus_fi
http://www.twitter.com/
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KANAVAT: BLOGIT

• Lifestyle- vai asiantuntijablogi?

• Yhdestä aiheesta kerrallaan

• Hyvien asiantuntijablogien sisältöä jaetaan 

mielellään

• ”Aloita blogi aiheesta: __________”

• Ideasta blogitekstiksi 15 minuutissa tai 8 

tunnissa

• Lifestyle-blogi

• Yritysblogi

• www.wordpress.com

• www.blogger.com
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http://kaikkimitaosaan.blogspot.fi/
http://www.pizzaguy.fi/
http://www.wordpress.com/
http://www.blogger.com/
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KANAVAT: INSTAGRAM

• Kuvien sekä videoiden jakopalvelu ja sosiaalinen verkosto

• Hashtagit eli tunnisteet

• Suunniteltu mobiililaitteille

• Henkilö- ja yritysprofiili: tilit. 

• www.instagram.com
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Lähde: MTV, Suomi-somen kehityssuuntia 2016

https://www.instagram.com/benjaminpeltonen/?hl=fi
https://www.instagram.com/hamkstories/?hl=fi
http://www.instagram.com/
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KANAVAT: YOUTUBE

• Internetin videokirjasto
• YouTubeen ladataan joka minuutti 100 tuntia videosisältöä
• Päivittäin palvelussa katsotaan yli neljä miljardia videota
• Videoblogit
• TedTalks
• www.youtube.com
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https://www.youtube.com/user/Soikkuu
https://www.youtube.com/user/TEDtalksDirector
http://www.youtube.com/
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HAKUKONEOPTIMOINTI

SEO = SearchEngine Optimising/ Hakukoneoptimointi
• Algorytmit sijoittavat jokaisen sivun internetissä järjestykseen
• Vaikutusta siihen, kuinka sivut näkyvät hakutuloksissa
• Tuota sisältöä, joita ihmiset luultavasti etsivät
• Pyri saamaan linkityksiä muiden sivuilta
• Mieti potentiaalisia hakusanoja ja käytä niitä sivuillasi
• Tuota sisältöä aktiivisesti
• sivuston, hakemiston ja yksittäisten sivujen nimeäminen
• Otsikot
• Tekstin määrä ja laatu
• Kuvien, videoiden, ladattavien tiedostojen nimeäminen
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GOOGLE MY BUSINESS

• Asiakas löytää yrityksesi Googlen 
haulla, Google Mapsissä sekä 
Google+:ssa.

• Ajo-ohjeet, aukioloajat, yhteystiedot, 
arvioinnit

• https://www.google.fi/business
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https://www.google.fi/business
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KOHDENTAMINEN

Uutiskirjeet

• Yksi vanhimmista markkinoinnin 

työkaluista

• Yhteydenpito asiakkaisiin

• Lisämyynti

• Säännöllinen julkaisu

• Markkinointiviesteistä kuluttajaa 

palvelevaksi sisällöksi 

• Mistä uutiskirjeen voi tilata?

• Helposti mitattava
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ANALYTIIKKA JA SEURANTA

• Kerää dataa – mitä teet ja mikä toimii

• Määrittele tavoitteet

• Google Analytics – verkkosivuille

• Kanava ja sisältökohtaiset analytiikat

• Analytiikasta otetaan myös opiksi  mukauta sisältöä  valitse 
sopivat markkinointikeinot  seuraa ja analysoi  muokkaa 
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http://analytics.google.com/
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SISÄLTÖMARKKINOINTI

”Tarinoiden kertomista, kiinnostuksen 

herättämistä sekä hyödyllistä sisältöä 

yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi”

• ”Osta, osta, osta!” -markkinoinnista 

sisältö- ja auttamismarkkinointiin

• Tunne asiakkaasi

Sisältömarkkinointi

Myynti

Mainonta

Asiakaspalvelu

(c) Mamwork 2015
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SISÄLTÖMARKKINOINTI

• Vahvan viestin edut
• Visuaalisuus

• Vblogit

• Personoi viestisi

• Call to action

• Käyttäjien luoma sisältö
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VERKKOMARKKINOINNNIN STRATEGIA

1) Mikä on tavoite?
2) Kenet halutaan tavoittaa?
3) Millaisella viestillä kohderyhmä halutaan tavoittaa?
4) Mitkä työkalut tukevat tavoitetta?
5) Miten erottaudutaan kilpailijoista?

Entä sisältöstrategia?
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HAMK
Suunnittelija
Eveliina Toivonen
p. (03) 646 4361
eveliina.toivonen@hamk.fi

https://fi.linkedin.com/in
/eveliinatoivonen

www.hamk.fi
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