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AAMUN AIHEET Miten tavoitat asiakkaat digitaalisesti? Onko sinulla haasteita tuottaa sisältöä eri 
digitaalisen median kanaviin? Miten voit parantaa markkinnoinnin 
sisältöstrategiaasi? Markkinointistrategian ja sisältöstrategian roolit? Vinkkejä miten 
valitset eri jakelukanavat ja miten tuotat sisältöä eri kanaviin sekä eri kohderyhmille

➔ Strateginen lähestyminen
➔ Mitä on sisältömarkkinointi
➔ Sisältöstrategian lähtökohtia
➔ Sisältömarkkinoinnin suunnittelu ja tuotanto
➔ Sisällön muodot
➔ Sisällön jakelu
➔ Sisältömarkkinointi ja mainonta
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SISÄLTÖSTRATEGIA

LÄHTÖVÄITTÄMIÄ - MITÄ MIELTÄ OLET?

1. Sisältömarkkinointi kasvattaa parempia ja lojaalimpia asiakkaita!

2. Sosiaalinen media on erinomainen sisältömarkkinoinnin jakelukanava!

3. Erilainen sisältö asiakkaan ostoprosessin eri vaiheisiin!

4. Joskus pitää olla rohkea sisällön tekijä, jotta säilyt kiinnostavana!

5. Sisältöstrategia pakottaa organisaatiot ajattelemaan syvällisemmin omaa 
osaamista ja tavoitteita!
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Markkinointistrategia
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Strategian tavoite on varmistaa 
organisaation toimintakyky ja 
houkuttelevuus eri 
sidosryhmissä huomenna 



© Avidly

Markkinointi-näkökulmasta strategian tehtävä on 
erottuminen: löydettävä oma näkökulma asioihin, 
sellainen oma ja omintakeinen tapa tehdä asioita, jolloin 
tarvitaan kyky ja rohkeus tehdä valintoja, joita yritys alkaa  
toteuttamaan
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Markkinointistrategiassa valitaan, millä 
periaatteilla yrityksen uskotaan 
menestyvän kilpailussa sekä mihin 
panostetaan ja mihin ei
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Asiakkaan käyttäytymisen ymmärtäminen on 
markkinointistrategiaan  liittyvien valintojen taustatekijöistä tärkein

Asiakassuhteen 
kehittyminen ajan yli
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Sisältömarkkinoinnilla on oma roolinsa asiakassuhteen hoitamisessa 
ja kehittymisessä
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Muutamia huomioita suomalaisten digitaalisesta elämäntavasta
Arkipäivän median käyttö

Lähde: Digitaalisen elämäntavan tutkimus, 2017, DNA
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Huomioita suomalaisten digitaalisesta elämäntavasta
Muutos 12 kk aikana

Lähde: Digitaalisen elämäntavan tutkimus, 2017, DNA



© Avidly

|

Internetistä on tullut arkea kaikessa



© Avidly

Käsitys kohderyhmistä on muuttunut esim hakukonekäytön tai 
sosiaalisen media suosittelujen ja jakamisten takia monimuotoiseksi. 
Silti on hyvä määritellä kenelle tuote tai palvelu suunnattua ja miksi, jotta osaamme tehdä 
järkevää ja puhuttelevaa sisältöä
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Sisältömarkkinointi
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Mitä on sisältö-
markkinointi?

Sisältömarkkinointi on internetin ja sosiaalisen median myötä syntynyt 
markkinointitekniikka, jossa tuotteen tai palvelun kohderyhmälle 
tuotetaan sen arvostamaa, sille hyödyllistä sekä jatkuvaa ja 
johdonmukaista markkinointiviestintää ja muuta mediasisältöä sen 
parhaiten tavoittavissa kanavissa (Wikipedia)

➔ Sisältömarkkinointia siis tarvitaan, koska kohdeyleisöjen 
tavoittaminen mainonnalla tai henkilökohtaisella myyntityöllä on 
vaikeaa 

➔ Asiakkaat kuulevat oppivat uusista ratkaisuista verkon 
tietolähteiden kautta ja ovat usein valistuneempia ostajia kuin 
paikalle saapuvat myyjät

➔ Sisältömarkkinointi on keskeinen osa inbound-markkinoinniksi 
kutsuttua myynnin lähestymistapaa, jossa haetaan asiakkaan lupa 
vuorovaikutukseen
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“Mikään ei tuo paremmin 
oikeaa kohderyhmää 
yrityksen sivulle kuin heitä 
kiinnostava ja heidän 
tarvitsemansa sisältö”

“Mikään ei tuo paremmin 
oikeaa kohderyhmää 
yrityksen sivulle kuin heitä 
kiinnostava ja heidän 
tarvitsemansa sisältö”

“Mikään ei tuo helpommin 
oikeaa kohderyhmää 
yrityksen sivulle kuin heitä 
kiinnostava ja heidän 
tarvitsemansa sisältö”
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Liiketalouden kannalta markkinoinnille, ja 
ahtaammin katsottuna mainonnalle, voidaan 
antaa tehtävä: lyhentää investointien 
takaisinmaksuaikaa eli kysynnän ja tarjonnan 
saattamisesta toistensa luo mahdollisimman 
tehokkaasti
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Sisältömarkkinointiin liittyvät strategiset kysymykset liittyvät 
miten lyhyen ja pitkän aikajänteen myynnin vaatimukset 
toteutuvat

1. Kenet haluamme asiakkaiksi keskipitkällä aikavälillä?
2. Pystymmekö saamaan heidät asiakkaiksi?
3. Ketkä olisivat kannattavampia asiakkaitamme a) lyhyellä b) 

pitkällä aikavälillä?
4. Kenet pystymme lyhyellä aikavälillä saamaan asiakkaiksemme?

Onko ensimmäisen ja viimeisen kohdan välillä ristiriita 
(todellisuus)?
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hyvä sisältö?

1 Informatiivista?
2 Opastavaa?
3 Viihdyttävää?

Vai kaikkea tätä yhtäaikaa?
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Hyvän sisällön ja 
hakukonelöy-
dettävyyden 
(SEO) välillä on 
korrelaatio

Google-avainsanastrategiaan perustuva sisältö tuo edullista (ilmaista) 
liikennettä hakukoneista
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Google Analytics-raportit kertovat sisällön (sivun) löydettävyydestä ja myös 
haluttavuudesta 
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Sisältömarkkinointi vs mainonta
Myynnin edistämisen kolme olomuotoa

Proaktiivinen 
myynti

=mainonta

Piilevä 
tarve

=sisältö

Reaktiivinen 
hoitaminen

=asiakaspalvelu
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Sisältöstrategian 
lähtökohtia
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Ketä haluat puhutella?

Miksi teet sisältöä?

Mitä haluat saada aikaiseksi?

Missä he viettävät aikaa

verkossa?

Mitä haluamme heidän

tekevän?

Mitä sisältöä meillä on jo on 

olemassa?
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Kuka olet ja miten erotut sisällön avulla?

Kirjoita kuten puhut

Kevennä

Mieti kenelle puhut

Muista yksiköllinen näkemys 

Ole jotain mieltä

Ole aito

Säännöt
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Uusi tuote

Artikkeli sivustolle BlogikirjoitusVideo

Kuvia Infograafi

Facebook postaus Linkedin postaus Twitter postaus

Youtube Slideshare

PDFWebinaari

Uutiskirje

“Luo 10 kohtaamispistettä yhdestä ideasta”



© Avidly

Strategiana on uudelleenkäyttää sisältöä erilaisissa ympäristöissä 
ja siten vahvistaa viestin saamaa peittoa ja toistoa

Mieti mahdollisuuksia tavoittaa 
mahdollisimman laaja yleisö eri keinoin:

Blogi 

Facebook 

Twitter 

Uutiskirje 

Whitepaper

Kierrätä fiksusti

1. Muuta case-esimerkki infograafiksi
2. Muuta kalvoesitys videoksi
3. Nauhoita webinaari ja tee siitä blogikirjoitus
4. Kokoa usea samanlainen blogikirjoitus ja tee 

niistä eBook tai whitepaper jaettavaksi 
uutiskirjeen tillajille lahjaksi

5. Ota eBookin sisältö ja jaa se uutiskirjeessä 
osina tilaajille
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Hyvä sisältö auttaa, ratkaisee ja erottuu

Tuottamalla arvoa asemoit itsesi luotettavaksi ja arvokkaaksi informaation lähteeksi

➔ Näytä miten autat ihmisiä oikeassa elämässä

www.kalaparkki.fi
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https://www.varisilma.fi/tapetointikoulu-kaikki-tapetoinnista/
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Soyappétit soijakoulussa esiintyi tunnettu ruokabloggaaja
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Markkinoi!
Kerro sisällöistäsi

1. Vieraile blogeissa ja yhteisöissä - jätä merkityksellisiä komemtteja

2. Mahdollista kaikki jakaminen sosiaalisiin verkostoihin

3. Jaa itse useammin kuin kerran
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MITEN SAADA IHMISET JAKAMAAN SISÄLTÖÄ?
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Voinko tehdä 
sisällöstä viraalia ?
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CUSTOMER

BRAND

YHTEINEN ETU
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Viihtyminen

Inspiraatio

Ansaita statusta

Oppia uutta

Etsiessään apua

Tulla palkituiksi

Miksi ihmiset 
osallistuvat ja 
jakavat?



© Avidly

Mikä saa ihmiset puhumaan sinusta?

Tabu
Epätavallinen
Huumori
Järjetön
Salainen
Humanitäärinen
Insentiivi
Hyvä palvelu / huono palvelu
Loistava / erilainen / kaunis / huono tuote
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38 Yhteisöllisyys
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• He pitävät mitä muut sanovat 
• He auttavat muita
• Haluavat olla yhteisön jäseniä

Yhteisöllisyys
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Entä kuluttajien 
/ käyttäjien 
luoma 
yritykseen 
viittaava sisältö 
?
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Sisältömarkkinoinnin suunnittelu ja 
tuotanto

41
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Sisältömarkkinointisuunnitelma runko

1 Tilanneanalyysi

● Katse taaksepäin eli missä mennään suhteessa tavoitteisiin, mitä 

sisältömarkkinointia on tehty, millaisia onnistumisia, millaisia tuloksia ja mikä 

toimii parhaiten?

● Mitä pitäisi tehdä paremmin? Toteutuma suhteessa tavoitteisiin?

● Kilpailijoiden toimintojen painopiste, lupaukset ja vahvuudet/heikkoudet

 > Johtopäätökset
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Sisältömarkkinointisuunnitelma runko

2 Vuosisuunnitelma

Miten sisältömarkkinoinnilla tuetaan ylätason tavoitteita?

○ Painopisteet ja budjetti?

Millaisilla toimenpiteillä päästään tavoitteisiin?
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Sisältömarkkinointisuunnitelma runko

3 Jaksosuunnitelma

➔ Jakso voi olla mitä tahansa: 2 kk, sesonki, kvartaali, viikko

➔ Jaksojen toteutusaikataulu

Toimenpiteet ja toteutusaikataulu

➔ sisällön tuotanto ja hyväksyminen julkaisukalenteriin 
➔ julkaisu (kuka?)
➔ mediabudjetti (sponsorointi?) 
➔ oman datan käyttö 
➔ mahdolliset seurantapikseleiden asennukset 
➔ Google Analytics  ja seuranta: UTM-parametrien harmonisoiminen
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MIKSI
MITÄ TAVOITTELEMME?

KENELLE 
HALUAMME 
PUHUA?

MITÄ  
HALUAMME 
SANOA?

MITEN  
SAAMME VIESTIN 
PERILLE

MILLOIN
VIESTIMME

KUKA 
VASTAA 
VIESTINNÄSTÄ

Henkilöstö Tammikuu

Asiakkaat Helmikuu

Sijoittajat Maaliskuu

Kumppanit Huhtikuu

Media Toukokuu



VINKKEJÄ: 
TARTU HETKEEN – LUOVASTI JA KIINNOSTAVASTI
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KATEUS
/VERTAILU

Media

Vaikuttajat

Some

VAIKUTTAJA

OLE 
ENSIMMÄI-

NEN

Fokus siihen, mikä kiinnostaa ihmisiä.

AJANKOH-
TAINEN
 ILMIÖ

TEOT

TUTKIMUS

MESE-
NOINTI

KIINNOS-
TAVA KUVA

Toimi tavalla, jota sinulta ei odoteta.

YLLÄTTÄ-
VÄ FAKTA

KONKRE-
TISOINTI
(DEMO)
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Sisältömarkkinointi
Kuusi avainvaihetta strategiseen sisältösuunnitteluun 

1 2 3

Teemavalinnat

Määrittele mistä haluat olla 
kuuluisa. Maailma on täynnä
sisältöä. Mistä tiedät 
enemmän tai paremmin kuin 
kukaan muu?
Pitäydy valinnoissasi.

Sisäinen osaaminen arviointi
Ulkoinen kysynnän arviointi

Fokus: 60%
Niche yleisölle: 15%
Ei-uniikki: 25%

Konversiotavoite

Sisältöä tehdään, jotta se 
houkuttelee kohderyhmää 
kohti mielestäsi oikeaa 
päätöstä. Tee sisältöä tämä 
päätöspiste mielessäsi ja ohjaa 
heitä tätä kohden

Call-to-action

Google-haku
Blogi
SlideShare
…

Toimituksellinen 
suunnittelu

Tee karkea suunnitelma 
milloin ja mitä julkaiset sekä 
missä. Vähintään itsellesi. 
Linkitä julkaisukalenteri 
markkinointi-
kalenterin kanssa
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Teemoista kolmen 
tason sisältöjä

NOPEAT 
AKTIVOINNIT

Keskustelu, jakaminen ja 
teemoihin reagointi

UUTISOIVA
Kohderyhmäkohtaiset 

informoivat, opastavat ja 
kehitystä kuvaava sisällöt. 

Sesonki & myynnin tuki.  

SYVÄLLINEN
Taustoittavat, 

ajatusjohtajuutta ja 
edelläkävijyyttä rakentavat 

sisällöt. 

MONTH 1 MONTH 2 MONTH 3  MONTH 4

48

Sisältöformaatteja tulee olla eri yleisöille erilaisia. 
● Pitkäjänteinen BtoB myyntityö ajatusjohtajuus edellyttää aikaa kestävää, pitkäjänteistä 

sisältöä, jota toimii tukimateriaalina myös henkilökohtaisissa tapaamisissa. 
● Media ja nykyasiakkaat kaipaavat säännöllisesti päivitystä ja tietoa alan kehityksestä.
● Suuren yleisön tietoisuutta tulee ruokkia jatkuvilla, nopeilla ulostuloilla.
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Sisältömarkkinointi
Kuusi avainvaihetta strategiseen sisältösuunnitteluun 

4 5 6

Jaettavan sisällön 
tuottaminen

Oikean aihealueen lisäksi 
syntyvän sisällön tulee olla
jaettavissa ja jakamisen 
arvoista (next slide please)

Hallinta ja valvonta

Kun sisältö on verkossa, 
kohderyhmä raegoi 
(toivottavasti) sisältöön.
Päätä kuka vastaa ja milloin
keskusteluavauksiin tai 
palautteeseen.  

Mittaa ja seuraa 

On helpompi palata kohtaan 1 
tai 4 kun tietää miten yleisö 
on aktivoitunut ja reagoinut
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Miten usein

1 = Päivittäin

vastaus

7 = Viikoittain

Linkki, status, twiitti, osallistuminen keskusteluun

30 = Kuukausittain

Uutiskirje, blogikirjoitus, how-to -video

4 = Kvarterissa

Case-tapaus, white paper, tapahtumavideo

2
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Sisältömarkkinointi tarkoittaa organisaatiomuutoksia ja 
osaamisen kehittämistä

Kuka on päätoimittaja? 
Vastaa sisällön pääpiirteistä ja suunnittelee ison osan sisällöstä. Voi myös huolehtia yhteisön aktivoinnista ja 
ylläpidosta

Sisällöntekijät
Suurin osa syntyy organisaation toimesta

Huomioi konteksti 
Reagoi ympäröivän maailman tapahtumiin. Kännykkäkäyttö.

Osaaminen
Onko kirjoittajia, piirtäjiä, videon tekijöitä? Kouluta ja opettele

Ulkoinen sisältö
Linkitä hyvään sisältöön ja anna kehu. Seuraa toimialasi tapahtumia esim Twitterin kautta
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Mitä sisältöä 
ihmiset jakavat

1. Tuote- ja palvelukokemuksia: tuotteita puhutaan enemmän kuin brändeistä

2. Offline -palvelukokemuksia: asiakasystävällisyys on esimerkiksi merkittävä jaettava aihe

3. Kilpailut ja pelit: me rakastamma kilpailuja

4. Ilmainen: Jos jotain saa ilmaiseksi siitä hyvästä, että levittää sanaa niin mehän levitämme

5. Osallistuminen: Jos ihmiset pääsevät mukaan osallistumaan, he jakavat tätä kokemusta. “Like” 
napin painaminen on sekin osallistumista 

6. Lifestyle: ihmiset puhuvat musiikista, ruoasta, ravintoloista, urheilusta jne

7. Positiiviset viestit: Sittenkin me jaamme enemmän positiivisia asioita kuin negatiivisia kokemuksia

8. Uutiset: ajankohtaiset aiheet ja suosikkibrändit ovat jakamisen kohteena

9. Mainonta: kyllä, ihmiset jakavat myös hyvää ja puhuttelevaa mainontaa

10. Sosiaalisen median artikkeleita: blogikirjoituksia, behind-the-scene –juttuja, twiittauksia
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Sisällön muodot
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KUVA
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Instagram
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Säätila Sijaintitieto
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Infograafiikat 
viestinviejinä

Pepsodent tuotti painokelpoisia “julisteita” joita jaettiin sosiaaliseen mediaan ja joista 
tehtiin verkkomainoskampanjan mainoksia
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Vinkkejä 
infografiikan 
suunnitteluun eli 
datan 
visualisointiin

1. Metafora

2. Enemmän grafiikkaa, vähemmän tekstiä

3. Yksinkertaista: eleganssi ja selkeys

4. Emootio

5. Autenttisuus

http://www.coolinfographics.com/blog/2013/7/17/kim-rees-and-dino-citraro-what-make
s-an-infographic-cool.html

http://www.fastcodesign.com/1673113/the-difference-between-infographics-and-their-s
impler-cousins

Interactive case: http://inequality.is/real
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http://www.flickr.com/photos/periscopic/6352095776/in/set-72157629247990061
http://www.flickr.com/photos/periscopic/6351350457/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/periscopic/8004311938/in/set-72157631576836704
http://www.flickr.com/photos/periscopic/8601076022/in/set-72157633115411317
http://www.flickr.com/photos/periscopic/6792935314/
http://www.coolinfographics.com/blog/2013/7/17/kim-rees-and-dino-citraro-what-makes-an-infographic-cool.html
http://www.coolinfographics.com/blog/2013/7/17/kim-rees-and-dino-citraro-what-makes-an-infographic-cool.html
http://www.fastcodesign.com/1673113/the-difference-between-infographics-and-their-simpler-cousins
http://www.fastcodesign.com/1673113/the-difference-between-infographics-and-their-simpler-cousins
http://inequality.is/real
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Whitepaper

Whitepaper on 
toimitettu raportti tai 
opas toimialan 
tärkeästä aiheesta tai 
trendistä, jota jaetaan 
netissä.
 

Whitepaper kuvailee ongelman ja antaa sille ratkaisuehdotuksen. Whitepaperin 
tavoitteena on usein opettaa lukijoita ja auttaa päätöksen teossa. Whitepaper 
sovltuu sekä B2B- että kuluttajaviestintään. Whitepaperia kutstuaan 
tutkimusraportiksi tai tietopaketiksi, toisinaan yhteenvedoksi tai tekniseksi 
dokumentaatioksi
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eKirja
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Teksti
ja
tyylilaji
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Video
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Esimerkkejä
Kiinnitä huomio rytmiin, liikkuvaan kuvaan, stillien käyttöön, teksteihin, äänen käyttöön, 
pituuteen, tyylilajiin

http://www.youtube.com/user/Cisco

http://www.youtube.com/watch?v=n_FxQ0c04Ao

http://www.youtube.com/watch?v=6Cf7IL_eZ38

http://www.youtube.com/watch?v=1dd9NIlhvlI

http://www.youtube.com/user/Blendtec

64

http://www.youtube.com/user/Cisco
http://www.youtube.com/watch?v=n_FxQ0c04Ao
http://www.youtube.com/watch?v=6Cf7IL_eZ38
http://www.youtube.com/watch?v=1dd9NIlhvlI
http://www.youtube.com/user/Blendtec
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Webinaarit

Zoom
Appear.in
Google Hangout
Skype
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Sisältömarkkinoinnin 
työkalut ja 
formaatit

http://lowreality.blogspot.fi/search/label/sis%C3%A4lt%C3%B6markkinointi

http://lowreality.blogspot.fi/search/label/sis%C3%A4lt%C3%B6markkinointi
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Mobiilisovellus 

67
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Sisällön jakelu
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Sivusto
Facebook
LinkedIn
Instagram
YouTube
Uutiskirje
SlideShare
Keskustelupalstat

Twitter
Pinterest  
…
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Ilman blogia yrityksen 
verkkosivut ovat kuin esite, joka 
ani harvoin vaihtuu
Blogi tekee verkkonäkyvyydestä dynaamista ja löydettävää
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CASE FORECA



© Avidly

Blogi
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B2B Blogi
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Miksi blogi?

Asiantuntijuuden osoittaminen
Löydettävyyden parantaminen
Sisällön julkaisemisen vaivattomuus
Jaettavissa
Kommentointi & palaute
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LÖYTYYKÖ TOIMIALA-
BLOGGAAJIA SUOMESTA?
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3.0M
SUOMALAISTA EI VOI OLLA VÄÄRÄSSÄ

FACEBOOK
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1.0M
INSTA-KÄYTTÄJÄÄ

INSTAGRAM
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Brändi voi houkutella asiakkaita tuottamaan sisältöjä markkinoijan käyttöön 
hyödyntämällä sosiaalisen median ilmaisukeinoja  - hastag, #
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Case Comodo NYC
The Instagram menu

http://www.youtube.com/watch?v=TKNA5GnO7Xs

http://www.youtube.com/watch?v=TKNA5GnO7Xs
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HUOM Instagram on sekä sosiaalinen verkosto että työkalu 
sisällön tuottamiseen: kuva, kuvan sävytys ja jakaminen
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Picture is Life
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Seuraaminen ei ole kaksisuuntaista
Voit seurata ketä haluat Twitterissä
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400K+
SUOMI-TILIÄ

350K KUUKAUSIKÄVIJÄÄ TWITTER.COM
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Podcast-sisällön jakelu

Artikkeli/uutisen  jakelu
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40% 
EI TWIITTAA VAAN SEURAA
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AMMATTIMAISEMPAA 
SISÄLTÖÄ / LINKEDIN
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1.100.000 
SUOMALAISTA
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Keskivertojäsen on 
mies (58%) 
25-54 –vuotias 
(68%)
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Työnantajan sisällön jakelu

Oman haastattelun  jakelu
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Linkedinissä käynnissä jatkuva 24/7 myyntinäyttely ja 
verkottuminen
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Pinterest
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“Markkinointi on 
hyvän sisällön 
julkaisemista”

Kuvan voima!
Poika tapaa tytön.

He rakastuvat.

He eroavat

Poika menettää työtn.

Poika on epätoivoinen

He löytävät toisensa uudelleen.

He menevät onnellisina naimisiin.
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YOUTUBE
videojakelualusta

“videosisällön koti”
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SLIDESHARE
osaamisen jakaminen

“powerpointtien koti”
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UUTISKIRJE
yhä erittäin käyttökelpoinen 
tapa puhutella asiakkaita!
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Sisältömarkkinointi 
B2B
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Tärkeimmät työkalut ja keinot inbound-markkinointiin

-------------------------------------

1 Blogi

2 Sisältömarkkinointi: videot, testimonialit, whitepapers, webinaarit etc

3 Hakukoneoptimointi

4 Sosiaalinen media 

-------------------------------------

5 Maksettu haku (ostoikkuna on auki!)

6 Sähköposti (asiakkuuden vahvistamiseen)

INBOUND-MARKKINOINTI
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Informoi Houkuttele Aktivoi Sitoutuminen Puoltaja

Ansaittu media

Oma media

Maksettu media

Kuka olet? Mitä teet?
Miksi olet olemassa?

Mitä tarjotat minulle? Miksi minun pitäisi kiinnostua 
sinusta?
Haluanko olla kanssasi?

Mitä muuta mielenkiintoista
sinulla on tarjota? Voitko
pitää minut kiinnostuneena
ja lojaalina?

Sinut pitäisi varmaan
esitellä muillekin…?

Sosiaalinen media ja inbound -marketing ostofunnelin näkökulmasta
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Digitaalisen markkinoinnin työkalut ja sisällöt kaupanteon eri vaihesiin
Soveltuvin osin sopivat B2B ja B2C -asiakkaisiin

1 Suspect 2 Prospect 3 Lead 4 Opportunity

Infotaining stuff
Photo sharing
Video sharing

Blogs
Social media
Partner sites

Webinars
eBook / infographs
Analyst reports
Testimonials
How to use –video
Mobile coupon

Email / Direct
Display / Events
Mobile

Whitepapers
Reviews 
Comparisons
Demo videos

Email
1to1 conversations
Sales rep

Calculators
Price lists
RFP generatos

Search + 
Campaigns (awareness+traffic) + SEO

Community management
Social media gardening



10

6

Sisältö ja mainonta

10

6
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Lyhyellä aikavälillä 
tarvitaan 
mainontaa

Sisältö voi toimia mainoksena monissa kanavissa

Facebook-postauksen sponsorointi
Linkedin-postauksen sponsorointi
Twitter-postauksen sponsorointi
Youtube-video mainosvideona Youtubessa
Blogitekstissä tehty natiivimainos suositussa onine-mediassa

10

7

10

7
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Miksi sisältömarkkinointi?

10

8
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Sisältömarkkinointi on tärkeää organisaatioille neljästä 
keskeisestä syystä

1. Tulla hyväksytyksi asiantuntijaksi omalla alueellaan

• Vahva positio innovaattorina ja trendien tuntijana

• Positiivinen brändimielikuva

2. Ylläpitää asiakassuhdetta nykyisen asiakkaiden kanssa positiivisessa valossa

• Säännöllinen yhteydenpito (voi) säilyttää asiakassuhteen

3. Uusien asiakkaiden houkuttelu

• Jaettu, suositeltu sisältö tavoittaa potentiaaliset asiakkaat

4. Organisaation ja osaamisen näkyvyyden laajentaminen sosiaalisten verkostojen 
kautta

• Auttaa kolmeen ensimmäiseen haasteeseen
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Hyvä sisältö ratkaisee 
ongelmani tai antaa 
minulle jotain 
eteenpäin jaettavaa
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ARVO
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KIITOS!
Antti Leino

@anttileino

Blog: lowreality.blogspot.com
Follow: twitter,com/anttileino
Connect: linkedin.com/in/anttileino
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TEHTÄVÄ 1
Mieti mistä teemoista ja 
aiheista voit tuottaa 
laadukasta sisältöä paljon?
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TEHTÄVÄ 2
Suunnittele organisaatiollesi 
soveltuva sisältövetoinen 
vuosikalenteri
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TEHTÄVÄ 3
Ota mikä tahansa talousuutinen 
ja suunnittele paperilla se 
digitalisen julisteen tai 
infograafin muotoon


