Sosiaalinen media

MUONIO
28.4.2020

Ohjelma:
Vastaa ennakkokyselyyn maanantaihin 20.4. mennessä https://forms.gle/hMCrTBEzZtAvSXwa7
Klinikka pidetään etäkokouksena Microsoft Teamsissä, liittymislinkki lähetetään sähköpostiin viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa.
Klo 9:00 – 9:15 – Muonion matkailupäällikkö Nina Vesterinen toivottaa tervetulleeksi ja kertoo Visit Muonion
somekanavista
9:15 – 9:45 - Sosiaalisen median perustiedot ja merkitys
Kyselyn purku, sosiaalisen median merkitys liiketoiminnalle, asiakkaan käyttäytyminen verkossa, kanaviin tutustuminen, pohditaan
miten sosiaalinen media muuttuu ja kehittyy tulevaisuudessa ja miten tämän hetkinen tilanne vaikuttaa.
Klo 9:45 – 10:45 – Kanavien ja sovellusten käyttö
Painotetaan Instagramia, mutta käydään myös Facebook läpi. Mitä hyvästä profiilista löytyy? Mitä on hashtagit? Mitä eri
ominaisuuksia kanavista löytyy? Kuinka eri toimintoja käytetään? Sisältöjen mainostaminen. Etsitään käyttäjiä, joista voi ottaa mallia.
Klo 10:45 – 12:00 - Sisällöntuotanto ja somestrategia
Mistä sisältöä kanaviin? Minkälaisia kuvia, videoita ja tekstiä? Mitä julkaista ja koska? Sisältökonseptien ideointi ja
vaikuttajamarkkinointi. Aloitetaan some-strategioiden työstäminen.
Pidetään taukoja aiheiden välissä tarvittaessa.

ENNAKKOKYSELYN TULOKSET
• Facebook kaikilla, Instagram puuttuu kahdelta vastaajalta. Youtube tai Twitter löytyy vain yhdeltä vastaajalta.
• 2/9 suunnittelee mitä julkaisee tai menee jonkin strategian mukaan.
• Eniten toivottiin Instagramia, vinkkejä ja työkaluja suunnitelmallisempaan tekemiseen.
• Tavoitteina lisätä varmuutta, rohkeutta, monipuolisuutta, kiinnostavuutta, positiivista imagoa ja antaa toiminnalle kasvot.
• Some koettiin tärkeäksi, koska se on paikka tuoda esille omia palveluita ja saada näkyvyyttä sekä uskottavuutta toiminnalle. Lisäksi
somen koettiin olevan paikka mistä asiakkaat tavoittaa, mistä haetaan tietoa ja inspiraatiota sekä tehdään ostopäätöksiä.

• INSTAGRAM
• 6-7/9 on Instassa ja kolmasosa sanoo sen olevan erittäin tärkeä > Facebookia 11,1% pitää erittäin tärkeänä ja tärkeänä kolmasosa.
• Miksi Insta on tärkeä? Käyntikortti yrityksestä, paikka kertoa ajankohtaisista asioista ja asiakkaat löytävät sitä kautta.
• Suurin osa tuntee sovelluksen hyvin ja käyttää sitä viikoittain myös julkaisuun.
• Käytetään pääasiassa inspiraation etsimiseen ja kauniiden kuvien ihailuun.
• Puolet käyttävät tarinoita.
• Tavoitteet Instagramissa: suunnitelmallisempaa käyttöä, saada siitä enemmän irti, julkaista laadukkaampaa sisältöä.
• Haluaisin oppia: saamaan lisää seuraajia, tehdä kiinnostavaa sisältöä ja lisätä tarinallisuutta.

ENNAKKOKYSELYN TULOKSET
FACEBOOK
• Koetaan tärkeäksi kanavaksi kotimaisille asiakkaille.
• Facebook on vastaajien mukaan informatiivinen, viestintään ja ilmoitteluun sopiva sekä enemmän myyntikanava.
• Facebookia käytetään ajankohtaiseen tiedottamiseen, tapahtumatiedottamiseen, positiivisen mielikuvan luomiseen.
• 2/9 ajastaa julkaisuja ja 1 tekee maksettua markkinointia.
• Puolet julkaisee viikoittain.
• Facebookista haluttaisiin erityisesti oppia: mainontaa ja analytiikan hyödyntämistä.

Sosiaalisen median perustiedot ja merkitys
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”There

Are More Social Media Users Today Than There Were People in 1971”

•
•
•
•

76% matkailijoista jakaa kuvia sosiaaliseen mediaan.

Matkailu on yksi eniten jaetuista aiheista Instagramissa, Twitterissä ja Facebookissa.

Yli 40% alle 33 vuotiaista pitää yhtenä kriteerinä matkakohdetta valitessa sitä, että kohde on instagrammattava.

https://www.forbes.com/sites/andrewarnold/2018/01/24/heres-how-much-instagram-likes-influence-millennials-choice-of-travel-destinations/#6b71c7574eba

• “A recent study from Booking.com found that social media bears weight in the choices users make when the time comes to book a
vacation. 51% of the respondents cited wanting to choose somewhere that none of their friends had previously visited. Finding the next
best place before it becomes too popular and loses its novelty is critical, however social media helps solve this problem by providing a
platform to discover unique destinations around the world. One of the other trends Booking highlighted for this year was that
prospective travelers would pay closer attention to practical, authentic information coming from tourism providers and prefer it over
stylized images.” https://www.wearemarketing.com/blog/travelinspo-social-medias-rising-impact-in-travel-marketing-and-e-commerce.html

Käyttäytyminen somessa

Lähde: https://www.innowise.fi/fi/sosiaalisen-median-tilastot-suomessa-somekatsaus-022020/

Lähde: https://www.innowise.fi/fi/sosiaalisen-median-tilastot-suomessa-somekatsaus-022020/

KANAVIEN PERUSTIEDOT

Lähde: https://sproutsocial.com/insights/instagram-stats/

Lähde: https://www.innowise.fi/fi/sosiaalisen-median-tilastot-suomessa-somekatsaus-022020/

INSTAGRAM
Ilmainen kuvien ja videoiden jakamiseen tarkoitettu sovellus, jossa ihmiset voivat myös kommentoida ja tykätä julkaisusta, viestitellä
sekä seurata eri käyttäjätilejä.
• Avattiin lokakuussa 2010.
• Nykyään noin miljardi kuukausittaista aktiivista käyttäjää ja noin 500 miljoonaa päivittäistä käyttäjää.
• Palveluun ladataan päivittäin yli 100 miljoonaa kuvaa.
• Sitouttavin kanava.
• Käyttäjät viettävät n. 27 minuuttia päivästä Instagramissa.
• Facebook omistaa Instagramin ja kehitys on ollut yksinkertaisesta kuvapalvelusta monimuotoisempaan.
• Yli 70% käyttäjistä alle 35 vuotiaita: Isoin käyttäjäryhmä 25-34 vuotiaat ja toiseksi isoin 18-24. Enemmistö käyttäjistä naisia.
• USA:n yrityksistä n. 75% on Instagramissa, 7/10 hashtagista on brändättyä.
• 83% käyttäjistä sanoo löytävänsä uusia tuotteita ja palveluita Instagramin kautta, 90% käyttäjistä seuraa ainakin yhtä brändiä.
• Mihin kehitys suuntautuu, mikä on Instagramin tulevaisuus?
https://blog.hootsuite.com/instagram-statistics/

Lähde: https://www.innowise.fi/fi/sosiaalisen-median-tilastot-suomessa-somekatsaus-022020/

Lähde: https://sproutsocial.com/insights/instagram-stats/

INSTAGRAMIN MERKITYS
Esimerkki:
Norjassa Trolltunga-nimisellä kielekkeellä vierailijoiden määrä 2009-2014 välisenä
aikana on kasvanut 500 > 40 000. Ihmiset jonottavat vuoroaan, että pääsevät ottamaan
kuvan kalliolla.
Vuonna 2015 pieni Wanakan kaupunki Uudessa-Seelannissa kutsui aktiivisesti
Instagram-vaikuttajia ”kylään”. Tulos oli, että Wanakan matkailu kasvoi 14 % vuodessa –
enemmän kuin missään muualla Uudessa-Seelannissa.
Lähde: National Geographic 26.1.2017: How Instagram Is Changing Travel

https://www.nationalgeographic.com/travel/travel-interests/arts-and-culture/how-instagram-is-changing-travel

Hashtagilla #trolltunga löytyy Instagramista 176t. postausta ja #wanaka 474t. postausta.
Mitä ”instagrammattavia” paikkoja Muoniossa on?
•

Särkitunturi

•

Niitty Raattaman tien varressa, mistä näkymä Lommoltunturiin

•

Kutunivan joutsenet

•

Taivaskeron huippu

•

Kalapirtit

•

Pakasaivo

•

Äkäsmylly

•

Punainen hiekka Pallaksella

Mitä riskejä ja mahdollisuuksia liittyy siihen, että jokin paikka nousee erityisen
suosituksi?

Lähde: https://www.oberlo.com/blog/facebook-statistics

FACEBOOK

Facebook users worldwide as of April 2020, by age and gender

Lähde: https://www.statista.com/statistics/376128/facebook-global-user-age-distribution/

Lähde: https://www.innowise.fi/fi/sosiaalisen-median-tilastot-suomessa-somekatsaus-022020/

Lähde: https://www.innowise.fi/fi/sosiaalisen-median-tilastot-suomessa-somekatsaus-022020/

Sosiaalisen median trendejä
• Lyhyen aikaa elävät sisällöt (esim. Instagram Stories) kasvattavat suosiotaan
• Live-videoita tehdään enemmän
• Videosisällöt valtaavat yhä enemmän alaa
• Vastuullinen ja merkittävä sisältö
• Vaikuttajamarkkinointi kasvattaa yhä suosiotaan ja kehittyy
• Jonkin tietyn aiheen sisäiset yhteisöt ja ryhmät kasvattavat suosiotaan
• Sisällöt yhä vahvemmin optimoitu mobiilille (esim. videot)
Miten koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne vaikuttaa?

MUUTOKSIA POIKKEUSTILANTEESSA
Markkinointi ja Korona: https://www.lapland.fi/fi/business-2/nousukayralla-blogi/markkinointia-koronan-aikaan-mita-nyt-tulisi-tehda/
• Markkinointia kannattaa jatkaa, jos siihen suinkin on mahdollisuus. Talousoppineet ennustavat vahvaa kysyntäpiikkiä, siinä vaiheessa,
kun arjen rajoituksia puretaan. Se on hetki, jolloin kannattaa olla kuluttajien mielissä.
• Kannattaa käyttää rohkaisevaa ja positiivista sävyä, kertoa brändin arvoista ja yleisestä merkityksellisyydestä. Missään nimessä viestin ei
tule olla ristiriidassa yleisen mielipiteen kanssa tai viranomaisten ohjeistuksia tai säädöksiä vastaan.
• Kuluttajien mediakäyttö on kasvussa. Uutisointi ja tiedonhalu lisää mediakäyttöä merkittävästi. Viihdesisältöjen ja sosiaalisen median
käyttö on nyt huipussaan. Sisältöjä kulutetaan ja uusiin viihdyttäviin sisältöihin tartutaan ja niitä jaetaan tällä hetkellä paljon.
• Nyt on aikaa ja ehkä tarvettakin haaveilulle, uuden inspiroitumiselle ja tulevaisuuden suunnittelulle ja sitten-kun -tämä-kaikki-on-ohitse
–ajattelulle.

Somessa:
• Inhimillisyys, empaattisuus ja läpinäkyvyys viestinnässä
• Ole huolellinen, ettei viestisi eikä kuvasi ole ristiriidassa vallitsevan tilanteen kanssa
• Live-lähetykset ovat kasvattaneet huimasti suosiotaan
• Kokeile uusia tekemisen tapoja ja julkaisuaikoja
• Keskity myymisen sijaan auttamaan
• Erilaisia haasteita leviää, olisiko jotain mihin osallistua?
• Miten käy somevaikuttajien?

Linkkejä: https://hbr.org/2020/04/brand-marketing-through-the-coronavirus-crisis https://www.rivaliq.com/blog/coronavirus-on-social-media-engagement-for-brands/
https://www.nytimes.com/2020/04/09/learning/how-has-the-coronavirus-changed-how-you-use-the-internet.html

Kanavien ja sovellusten käyttö
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Facebook – sivut, ryhmät ja profiili
Sivu
Sivun voi luoda ja niitä voi hallinnoida, kun on profiili. Sivut ovat paikka, missä yritykset, julkkikset, taiteilijat, brändit ja organisaatiot
kertovat itsestään ja viestivät asiakkaisen ja seuraajien kanssa.
Ryhmä
Paikka kommunikoida yhteisestä kiinnostuksen kohteesta. Ryhmän voi perustaa mistä aiheesta tahansa ja ryhmät voivat olla myös
yksityisiä. Liityttyäsi ryhmän julkaisut tulevat uutisvirtaasi.
Myös sivut voivat hallinnoida ryhmiä ja liittyä eri ryhmiin. Esimerkiksi Mun Lappi– Elämää Lapissa –ryhmä
https://www.facebook.com/groups/2550988435147539/?source_id=132428760240936
Profiili
Profiili on käyttäjän henkilökohtainen paikka kerto itsestään ja kommunikoida itsenään.

Mikä tekee hyvän facebook-yrityssivun?
•
•
•
•
•

Tunnistettava ja hyvälaatuinen visuaalinen ilme
Ajantasaiset ja kattavat tiedot yrityksestä
Säännöllinen julkaisutahti ja hyvä sisältö
Aktiivinen kommunikointi
Sivun tykkääjät

Tarkista miltä sivusi näyttävät vierailijan silmin.

• Hallinnoi mitä välilehtiä sivullasi näkyy.
Voit lisätä täältä esim. Instagramin tai
Facebookin sisäisen nettikaupan.
• Ole huolellinen, että tarkistat välilehtesi
ajoittain, että kaikki toimii moitteetta ja
tiedot ovat ajan tasalla.

Esimerkki hyvästä About-sivusta.
Mitä tässä voisi tehdä toisin?

Esimerkki visuaalisesti näyttävästä sivusta.
Plussaa ajankohtaisen julkaisun kiinnittämisestä ylimmäksi.

ANALYTIIKKA
Analytiikan avulla mittaat onnistumistasi ja saat
hyödyllistä tietoa siitä milloin seuraajasi ovat
kirjautuneita Facebookiin ja mitkä julkaisuistasi
toimivat parhaiten.

JULKAISeminen
Saman julkaisun voi kirjoittaa eri kielillä, ohjeet:
https://segermarketing.fi/2018/02/16/1239/
Julkaisut voi myös kohdentaa. Missä tapauksessa julkaisuja
kannattaa kohdentaa?
Facebookin tarinat:
Samantapainen kuin Instagramin tarinat, mutta erona ettei
voi tallentaa kohokohdiksi ja ei ole saavuttanut samaa
suosiota kuin Instagramissa.

työkaluja
FACEBOOK PAGE APP
Mobiilisovellus, jonka avulla pystyt hallinnoimaan mobiilissa Facebook-sivujasi.
CREATOR STUDIO
Työkalu hallinnoida, julkaista, ajastaa ja luonnostella Facebook- ja Instagram-julkaisuja
BUSINESS MANAGER
Facebook Business Manager on tarkoitettu yrityksille, jotka tarvitsevat järeämpää alustaa Facebook-markkinointiin. Hyödyllinen mikäli
esim. digitoimisto tekee sivun markkinointia, sinulla on useampi sivu hallinnoitavana tai yrityksessä usea henkilö tekee Fbmarkkinointia.

Algoritmi ohjaa sisältöä jota me näemme.

FACEBOOKIN ALGORITMI 2020 ja miten saada paras
hyöty irti orgaanisesta sisällöstä
Facebookin tavoite on lisätä läpinäkyvyyttä, käyttäjien yksityisyyttä ja kehittää käyttäjäkokemusta. Facebook on aiemmin lisännyt
painotusta pois kaupallisen materiaalin esittämisestä ja on etevä tunnistamaan epäaitoa ja huonoa sisältöä. Facebook haluaa siis käyttäjien
saavan enemmän merkitystä ja arvoa kanavassa käyttämästään ajasta.
1. Jaa hyvää ja sitouttavaa sisältöä > tunne kohderyhmäsi ja anna heille arvokasta sisältöä
Mikä ei ole hyvää sisältöä Facebookin silmissä:
-

Liian kaupalliset ja myyvät julkaisut sekä mainokset

-

Ulos Facebookista vievät linkit, varsinkin liikaa jaettuna

-

Arvonnat ja kilpailut, joissa ei ole kunnollista kontekstia

Linkkivinkki: https://blog.hootsuite.com/facebook-algorithm/ htts://valtterilindholm.fi/2019/10/29/ei-mainoksia-facebook-julkaisuihin/

2. Rohkaise seuraajiasi keskusteluun ja jättämään kommentteja > Muista vastata kommentteihin!
3. Julkaise oikeaan aikaan, kun yleisösi on Facebookissa kirjautuneena > käytä analytiikkaa hyväksesi
4. Julkaise säännöllisesti
5. Tue orgaanisia onnistumisia mainonnalla
Lähteet: https://www.ballantine.com/facebook-algorithm-changes/ https://blog.useproof.com/facebook-algorithm
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INSTAGRAMin algoritmi
2016 Instagram siirtyi pois näyttämästä julkaisuja aikajärjestyksessä, nykyään jokaisen käyttäjän näkemät julkaisut määräytyvät algoritmin sääntöjen mukaan.
Instagramin algoritmi analysoi koko ajan valtavaa määrää dataa ja se oppii jatkuvasti. Instagram todennäköisimmin näyttää sinulle julkaisuja, joista se arvioi sinun
pitävän. Eli käytännössä se mitä näet Instagramissa on yhdistelmä siitä miten käyttäydyt sovelluksessa.
Tässä muutamia vinkkejä siitä, mikä voi vaikuttaa orgaaniseen näkyvyyteen.
1. Julkaise säännöllisesti, pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti
Social media expert Neil Patel explains, “If you make a habit of posting several times a day and then transition to only a few times a week, you will start to lose
followers and generate less engagement per post.
2. Julkaise silloin, kun yleisösi on kirjautuneena Instagramiin
3. Hyvä ja merkityksellinen sisältö on avain onneen
4. Käytä analytiikkaa hyväksesi ja arvioi mikä sisältö toimii katsojiin ja koska he ovat paikalla
5. Kierrätä ja kehitä hyväksi havaitsemaasi sisältöä Instagramin eri ominaisuuksissa
6. Ole yhteisöllinen ja aktiivinen muutenkin kuin julkaisemisessa
7. Kannusta muita käyttäjiä levittämään sanaa sinusta
8. Käytä hashtageja, jotka ovat relevantteja brändillesi, sisällöllesi ja yleisöllesi
9. Tee yhteistyötä saman mielisten kanssa
10. Ole vuorovaikutteinen ja välitä. Eli vastaa kommentteihin ja viesteihin ripeästi, anna sydämiä, kommentoi myös muita.
Seuraa Instagramissa: https://www.instagram.com/creators/
Lähteet: https://blog.hootsuite.com/instagram-algorithm/ https://later.com/blog/how-instagram-algorithm-works/

Instagram-sovellus
Etusivu

Tutki-välilehti

Tutki-välilehden hakuominaisuus

INSTAGRAM-sovellus
Keskimmäinen kuvake on julkaise

Toiminta-välilehti

Oma profiili

OMA PROFIILI (yritystili)
• Profiilikuva
• Bioteksti + linkki
• Kohokohdat
• Seinä
• IGTV-sisällöt
• Sisällöt, johon sinut on merkitty
• Analytiikka

Voisiko tätä pitää virtuaalisena käyntikorttina tai
näyteikkunana?

VIDEOT INSTAGRAMISSA
Instagramissa videoita voi jakaa tarinoihin, omalle seinälle ja lisäksi erityisesti videoiden
jakamiseen ja katsomiseen kehitettyyn Instagramin sisällä oleva palveluun IGTV:hen
• Instagram Feed Videon pituus: 3 sekuntia – 1 minuutti
• Instagram Story Videon pituus: 15 sekuntia maksimissaan / tarina
• IGTV Videon pituus: 1 - 15 minuuttia
• Instagram Live Video n pituus: maksimissaan 60 minuuttia
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MITÄ OVAT #HASHTAGIT?
• Aihetunnisteita / avainsanoja
• Muodostuu # merkistä ja sitä seuraavista sanoista, jolloin muodostuu
sovelluksen sisäinen linkki
• Brändätty hashtag on organisaation, kampanjan tai yrityksen käyttämä
aihetunniste. Voi olla yrityksen nimi, slogan tai jokin muu brändiidentiteettiä ilmentävä sana/lause.
• Hashtageja voi myös seurata
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INSTAGRAM STORIES
•

Kuvia ja videoita, jotka näkyvät 24 h ja ovat pituudeltaan 15 s/yksi tarina (tarinoita voi olla peräjälkeen useita) ja joihin voi lisätä erilaisia ominaisuuksia kuten
äänestyksiä, kyselyitä, paikkatiedon, tekstiä, musiikkia, gif-animaatioita, filttereitä ja efektejä, grafiikkaa jnejne

•

400-500 miljoonaa ihmistä käyttää tarinoita joka päivä, 1/3 katsotuimmista tarinoista on yrityksien/bisnesten

•

70% Instagramin käyttäjistä katsoo päivittäin tarinoita

•

Suosittu ja jatkuvasti merkityksellisempi osa Instagramia

•

Voi lisätä linkin, kun on yli 10 000 seuraajaa ja yritystili

Instagram on visuaalinen alusta ja tarinat eivät ole poikkeus.
”Instagram is famous for striking visual content and your Stories should be treated no differently. Given that you only have a split second to grab your followers’ attention,
make sure your Stories compel people to keep watching by”
Luo leikkisiä ja vuorovaikutteisia tarinoita: https://business.instagram.com/blog/a-step-by-step-guide-create-playful-and-interactive-instagram-stories?locale=fi_FI

INSTAGRAM STORIES
Etusivulla yläpalkissa
seuraamiesi tilien tarinat

Linkin lisäys (kun
yritystili ja yli 10
tuhatta seuraajaa

Pääset luomaan tarinoita oman
profiilikuvan kautta tai etusivulla
pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle.

Piirtotyökalu

Tallenna tarina
puhelimesi
muistiin

Voit ladata tarinoihin
puhelimesi arkistosta kuvia ja
videota tai ottaa kuvan/videon
tarinassa

Tarroista saa lisättyä esim. paikkatagin,
musiikkia, kyselyn, äänestyksen jne.

Filtterit

Tarrat

Tekstin
lisäys

INSTAGRAM STORIES

Tarinat voi tallentaa kohokohtiin sen
jälkeen, kun ne katoavat.

Julkaisun voi lisätä myös tarinoihin,
jolloin tarinasta on linkki suoraan
julkausuun.

Jos sinut merkataan toisen käyttäjän
tarinaan, voit jakaa sen omiinkin
tarinoihin.

KUINKA JULKAISEN?

Täältä pääset julkaisemaan

Valitse kuva/video
puhelimestasi tai ota kuva.

Viimeisessä vaiheessa lisää
julkaisuun kuvateksti ja
hashtagit, paikkatieto ja
tarvittaessa muiden tilien
tagayksen.

Tässä vaiheessa voit tehdä
kuvalle/videolle muokkauksia

Julkaisemisen jälkeen pääset vielä
muokkaamaan kuvatekstiä, hashtagejä,
paikkatagia. Lisäksi voit poistaa
julkaisun tai mikäli haluat piilottaa
julkaisun seinältäsi, niin sen voi
arkistoida ja palauttaa myöhemmin
näkyville halutessaan.

Tehtävä: ESIMERKIT
Etsi kolme tiliä, jotka tekevät hyvää työtä ja joista voi ottaa mallia.
Kiinnitä huomiota sisällön laatuun, visuaalisuuteen, sisällön monipuolisuuteen, ensivaikutelmaan ja luotettavuuteen.
Ota mukaan ainakin yksi brändi ja vaikuttaja.

esimerkit
TOURISM IRELAND
https://www.facebook.com/Ireland/
https://www.instagram.com/tourismireland/
VISIT SCOTLAND
https://www.facebook.com/visitscotland/
https://www.instagram.com/visitscotland/
HARRINIVA
https://www.facebook.com/HarrinivaHotelsSafaris/
https://www.instagram.com/harriniva_official/
LEVIN IGLUT
https://www.instagram.com/leviniglut/
VARUSTELEKA
https://www.facebook.com/Varusteleka/
https://www.instagram.com/varusteleka/

Miksi mainontaa?
jotta arvokas sisältösi saisi sen ansaitseman yleisön.
Sosiaalisen median kanavien orgaaninen tavoittavuus on vuosien saatossa laskenut dramaattisesti. Brändit tavoittavat omista seuraajistaan
keskimäärin ainoastaan vain noin 5 -prosenttia. Lisäksi sosiaalisen median käyttäjiä on hyvinkin monenlaisia, mutta niin sanotun aktiivisen
ryhmän, jotka kommentoivat, tykkäävät ja jakavat muodostaa vain noin 15% kaikista sosiaalisen median käyttäjistä. Tämä yksistään
vähentää tai ainakin vaikuttaa sosiaalisen median sisältöjen tavoittavuuteen.
Lisäksi sisältöjen näkymistä ohjaavat sosiaalisen median kanavien algoritmit, jotka ohjaavat sitä mitä kenenkin meidän uutisvirroissa näkyy.
Arviot ovat, että kännykkäsi näytölle päätyy lopulta vain yksi kymmenestä siitä sisällöstä joita kaverisi ja seurattavat tahosi julkaisevat.
Sisällön päättää useilla eri kriteereillä sosiaalisen median koodi, joka käyttäjäkokemusta parantaakseen pyrkii ymmärtämään sen mikä sinua
kiinnostaa. Kanavat ovat kuitenkin monien miljardien liiketoimintaa, joten myös sillä on ilman muuta vaikutuksensa.
Ilman mainontaa tavoitat siis hyvin pienen osan koko potentiaalista, vain siis ryhmän joka on reagoinut sisältöösi lähiaikoina. Ilman
mainontaa päädyt pahimmassa tapauksessa kohtaamaan saman pienen ryhmän yhä uudelleen ja uudelleen. Heidät jotka ovat joko
kohteessasi juuri matkailleet, omat ystäväsi, sinusta kiinnostuneet kilpailijasi tai yrityskumppanisi.

MAINONNAN AVULLA
Tavoitat, ja saat mahdollisuuden vaikuttaa sinulle potentiaaliseen asiakasryhmään.
•
•
•
•

Saat kommunikointisi piiriin uusia ihmisiä.
Mainonnan keinoin saat sisältösi tarjoiltua juuri niille sosiaalisen median käyttäjille kun kulloinkin haluat.
Sinun on mahdollista kertoa tarinaa tai sitouttaa. Voit esimerkiksi uudelleen kohdentaa Fiiliskuvasta tykänneelle, sisältöä konkreettisesta
palvelustasi tai tuotteestasi.
Pystyt tunnistamaan sinulle arvokkaimpia kohderyhmiä.
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Tavoite ohjaa mainonnan ratkaisua
Tunnista ja valitse mitä ensisijassa haluat.

kattavuus

Brändin tunnettuus

liikenne

Sitoutuminen julkaisuun

Kun haluat tavoittaa kohderyhmästäsi
mahdollisimman monen

Kun haluat saada aikaan pysyvän
muisti jäljen.

Kun haluat saada ihmiset sivustollesi.

Kun haluat saada ihmiset reagoimaan
sisältöösi

Näyttää mainosta ainoastaan kerran.

Näyttää mainosta useamman kerran
kunnes uskoo muistijäljen syntyneen.

Näyttää mainosta niille jotka reagoivat
mainoksiin yleisesti tai oletuksella.

Näyttää mainosta niille jotka reagoivat
mainoksiin yleisesti tai oletuksella.

(Voi olla myös videon keskimääräistä pidempi
katselu)

Silloin kun uskot että mainoksen kerta
näkeminen saa aikaan halutun
tavoitteen.

Silloin kun haluat mahdollisimman
monen todella muistavan sinut.

Silloin kun haluat ihmisten tekevän
jotain, tutustumaan palveluihisi tai
tekemään varauksia.

Silloin kun haluat ihmisten esimerkiksi
kommentoivan.

Kun haluat rakentaa tunnettuutta.

Kun haluat rakentaa tunnettuutta ja
kiinnostusta.

Kun haluat luoda kauppaa, tai lisätä
ymmärrystä.

Kun haluat sitouttaa tai osallistaa.

Algoritmi optimoi kampanjaa puolestasi.

Valitse kohderyhmäsi
Sosiaalisen mediakanava tuntevat käyttäjänsä, ja sen johdosta mahdollistavat hyvän
kohdentamisen.
1. Valitse Alue/maa ikäkohderyhmä.
- Voit valita esimerkiksi Suomessa asuvat ja pois sulkea siitä Lapissa asuvat.
- Ole tarkkana ja valitse ko. sijainnissa asuvat. Voit myös valita ko. sijainnissa
vierailevat tai äskettäin vierailleet, mikäli tarjoat palveluita säännöllisesti Lapissa
vieraileville.
2. Tarkenna ikäryhmällä
- Mikä on potentiaalisin asiakasryhmäsi? Tämä on hyvä tapa tarvittaessa kaventaa
kohderyhmääsi.
3. Tarkenna kiinnostuksen kohteilla.
- Usein se yksi tärkeimmistä. Voit valita kiinnostuksen kohteita tai eri tunnistettuja
käyttäjä ryhmiä. Pyri tunnistamaan tärkein asiakasryhmäsi.
- Ensimmäinen valinta kasvattaa valittua ryhmää, kun seuraavat taas rajaavat sitä.
- Lisävalinnoissa on monia hyödyllisiä, kuten ”Ihmiset, jotka muistuttavat sivuusi
sitoutuneita. Käytä tätä mikäli tiedät sivuusi sitoutuneiden olevan varmasti myös
asiakasryhmääsi!
4. Budjetoi riittävästi.
- Pienelläkin budjetilla pääset alkuun, mutta oikeiden ihmisten tavoittaminen jää
tuuripeliksi. Pyri tavoittamaan vähintään 30% kohderyhmästäsi.
- Mikäli budjettisi jää alhaiseksi, pyri rajaamaan ryhmää pienemmäksi.
- Luo kohderyhmäsi ja kokeile eri päiväbudjetteja, seuraa muutoksia arvioiduissa
tuloksissa ja pyri riittävän tavoittavuuteen (>30%)

50€ Päiväbudjetilla
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Mainonta Facebook vs. instagram
FACEBOOK

INSTAGRAM

Laajempi käyttäjäryhmä. myös vanhempia ikäluokkia 55+.

Painottuu nuorempiin ikäryhmiin, alle 30v.

Alhaisempaa sitoutuneisuutta.

Käyttäjät sitoutuneempia, johtuu osittain nuoremmasta
käyttäjäryhmästä.

Sisällöltään ja käytöltään informatiivisempi.

Viihteellisempi, visuaalisempi.

Videoita, kuvia, linkkejä, stooreja

Kuvia, videoita ja stooreja.

Kanavat poikkeavat toisistaan niin paljon, että vaativat omat sisältöstrategiansa.
Mutta,
mainonnan voit aloittaa samankaltaisena molemmissa.
Parhaan lopputuloksen saat kun otat molempien ominaisuudet huomioon ja kampanjoit kanavissa kanavien tavoin.
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Kuinka aloittaa…
1. Tee ensimmäiset mainonnan harjoitukset sponsoroimalla muutamia normaaleja julkaisujasi. Valitse julkaisut jotka tukevat
liiketoimintaasi, esittelevät tuotetta tai palveluasi. Valitse kohderyhmäksi sivustasi tykkäävät henkilöt ja heidän kaverinsa. Valitse
sopiva testibudjetti, 50-300€ ja nauti tuloksista.
2. Ota käyttöön Business Manager ja liitä sekä FB että Insta –tilisi siihen.
3. Luo yksinkertainen kampanja, joka esittelee tuotetta tai palveluasi. Ajoita kampanja itsellesi tärkeään myyntisesonkiin ja valitse
kampanjan tavoitteeksi liikenne. Määrittele kohderyhmäksi merkittävin asiakasryhmäsi. Valitse mainokseen mieluusti laadukas
video ja kirjoita ytimekäs, houkutteleva ja aktivoiva otsikko sekä teksti. Aja kampanja sekä Facebookin että Instagramin
uutisvirrassa. Määritä riittävä budjetti ja kampanja-ajaksi 5-10 päivää.
4. Luo itsellesi sosiaalisen median strategia, joka koostuu kuukausitasolla muutamasta orgaanisesta postauksesta sekä 1-2
sponsoroidusta postauksesta. Lisää suunnitelmaan erilliset mainoskampanjat itsellesi merkittäviin myynti tai asiakkaan
päätöksen teon hetkiin. Luo ja tallenna ydinkohderyhmäsi, jonka määrittelet alueen, ikäryhmien sekä kiinnostuksen kohteiden
mukaan. Käytä samaa kohderyhmää kaikissa sponsoroiduissa julkaisuissa sekä kampanjoissasi. Laske tarvittava budjetti koko
vuodelle. Sponsoroidut kevyellä (30%) tavoittavuudella ja kampanjat isommalla (väh. 50%) tavoittavuudella.
5. Suunnittele itsellesi kohderyhmästrategia. Määrittele eri kiinnostuksen kohteiden ja markkinoiden pohjalta laaja potentiaalinen
kohderyhmä sekä tarkasti rajattu ja osittain tunnistettu ydinkohderyhmä mm. sisältöösi sitoutuneiden ja heidän kaltaistensa
avulla. Pilko kohderyhmät vielä haluttuihin maihin ja luo kustakin oma tallennettu kohderyhmä Business manageriin. Käytä
kampanjoissasi omia mainosryhmiä kullekin kohderyhmälle, optimoi budjetteja markkinoittain kohderyhmien koon mukaan.
Käytä eri kohderyhmille eri kampanja tavoitteita. Sitouta ja aktivoi ydinkohderyhmää Liikenne ja Sitoutumistavoitteilla ja kasvata
tunnettuuttasi Laajassa potentiaaliryhmässä Kattavuus ja Tunnettuus tavoitteita käyttäen.
6. Kokeile ja testaa aktiivisesti. Seuraa tuloksia, vertaile ja analysoi. Kehitä ja paranna… J

SISÄLLÖNTUOTANTO JA SOMESTRATEGIA
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KANAVA PUHALLETAAN HENKIIN SISÄLLÖN JA LÄSNÄOLON AVULLA
Pyrkimys tuottaa kuvia, videoita ja tekstejä, jotka sitouttavat halutun kohdeyleisön.
Mene kohderyhmäsi saappaisiin ja mieti mitä sekä miten paljon he haluavat nähdä sinulta.

Mitä tarvitset?
-

Puhelin

-

(Kamera) Nykyään puhelimen kamerat ovat niin hyviä, ettei välttämättä tarvitse kameraa erikseen.

-

Aikaa

-

Aktiivisuutta

-

Ideoita

-

Suunnitelma

Sosiaalisessa mediassa menestyy olemalla sosiaalinen
-

Reagoi ja vastaa yleisölle, pyri vuorovaikutukseen

-

Ole aktiivinen tykkäämään, seuraamaan ja kommentoimaan

-

Kommunikoi ja välitä aidosti, älä tyrkytä itseäsi

-

Kiitä ja toivota tervetulleeksi. Löydä oma äänensävy myös vastauksiin.

-

Älä säikähdä negatiivista palautetta, äläkä provosoidu

KUVAT JA VIDEOT
Sosiaaliset mediat ovat nykyään vahvasti visuaalisia alustoja.
On moninkertaisesti todennäköisempää, että sinut huomataan
somessa, tykätään ja jaetaan, jos julkaisussa on kuva tai video – ja
mielellään hyvä sellainen!
Kuinka me luemme kuvia
Ihmisen aivot prosessoivat kuvia moninkertaisella nopeudella
verrattuna muuhun informaatioon.
Sanotaan, että kun kuulemme uutta informaatiota, muistamme siitä
n. 10% kolmen päivän jälkeen. Mutta kun tietoon yhdistetään siihen
liittyvä kuva, niin muistamme n. 65%.
Elämme visuaalisuuden aikakautta.
Kuvia voidaan pitää myös universaalina kielenä.
Olemmeko takaisin hieroglyfien ajassa?
Mitä haastetta kuvatulva aiheuttaa?

Lähde: https://www.innowise.fi/fi/sosiaalisen-median-tilastot-suomessa-somekatsaus-022020/

KUVAT JA VIDEOT

•

Kuvien ja videoiden laatuun kannattaa panostaa

•

Löydä oma tyylisi ja visuaalinen linjasi

•

Mieti, mitä haluat kuvalla sanoa

•

Hyvä kuva ei tarkoita kiiltokuvaa. Mitä se tarkoittaa?

•

Mieti asiakkaan näkökulmaa–mikä motivoi ja kiinnostaa?

•

Kannusta yleisöä ja seuraajia jakamaan myös omia kuviaan ja kokemuksiaan

•

Kun pääset jyvälle, niin kokeile ja leikittele rohkeasti

•

Sosiaalista mediaa käytetään pääasiassa mobiililla > optimoi kuvat ja videot mobiiliystävällisiksi

Lähde: https://www.innowise.fi/fi/sosiaalisen-median-tilastot-suomessa-somekatsaus-022020/

TEKSTIT
• Ole aito, rehellinen ja lähestyttävä, kerro omaa tarinaasi
• Millä kielellä / kielillä jaat sisältöäsi?
• Miten kerrot asioista, kuka on kertoja? Esitteletkö henkilöt sisällön takana?
• Luo yhtenäinen ja johdonmukainen tyyli jäsennellä ja rakentaa tekstit. Esimerkiksi käytätkö emojeita rytmittämään ja
jakamaan tekstiä.
• Mieti mitä haluat julkaisullasi sanoa.

HASHTAGIT, TAGAYKSET JA MUUT MERKINNÄT
Visit Muonio @visitmuonio, #visitmuonio
Lapin matkailukanava @onlyinlapland #laplandfinland
Suomen matkailukanava @ourfinland #visitfinland
Voit tehdä listan hashtageista, joita käytät aina postauksissa, mutta lisää aina
mukaan sisältöön viittaavia hashtageja ja päivitä listaa ajoittain.
#omahashtag #visitmuonio #muonio #laplandfinland #lapland #finland
#visitfinland #winterwonderland #luontoonfi #pallasyllastunturinationalpark
#midnightsun #nightlessnight, #northernlights #auroraborealis +muu sisältöön
viittaavat hashtagit.
Vältä käyttämästä liian yleisiä hastageja kuten #love #nature #summer #life
#sunset jne
Merkkaa julkaisuihin paikkatagi!
Muista, että voit myös merkata julkaisuihin muita tilejä.

KUVIEN JAKAMINEN MUILTA KÄYTTÄJILTÄ
Yksi hyvä keino saada sisältöä omalle kanavalleen on jakaa muiden tuottamaa sisältöä. Voit
kirjoittaa omaan esittelyyn, esimerkiksi että käyttämällä hashtagiasi ja merkkaamalla sinut
julkaisuun voit päästä mukaan tms.
Ole varovainen, ettet loukkaa tekijänoikeuksia!
Suosittelen aina varmistamaan esimerkiksi yksityisviestillä, että kuva on lupa jakaa kanavassasi.
Myös omiin julkaisuihin kannattaa merkata tilejä, jotka saavat jakaa kuviasi ja
tarinoitasi.
Esimerkiksi Muonion alueen yrittäjien kannattaa käyttää ainakin alueen omia aihetunnisteita ja
merkata heidät mukaan julkaisuihin, näin alueorganisaatio saa hyvää sisältöä tililleen ja yritykset
saavat laajemmin näkyvyyttä sekä uusia seuraajia.

SOMEVAIKUTTAJAT JA VAIKUTTAJAMARKKINOINTI
Vaikuttaja on kiinnostava henkilö, jolla on tarina kerrottavanaan ja yleisö, joka haluaa
kuulla siitä. Vaikuttajia voivat olla näyttelijät, mallit, kuuluisuudet, taiteilijat, valokuvaajat,
urheilijat, kirjailijat, ystävä jne.
Vaikuttajamarkkinointi on mainonnan muoto, jossa kohderyhmä tavoitetaan sitä
koskettavan henkilöbrändin kautta. Vaikuttajamarkkinointi on yhteistyötä brändin ja
vaikuttajan välillä ja se yleisimmin tapahtuu vaikuttajan omalla sosiaalisen median
alustalla/alustoilla, jolloin vaikuttaja puhuu suoraan hänen omille seuraajilleen.
Vaikuttajamarkkinoinnin voima on vertaiskokemuksessa: seuraaja luottaa vaikuttajan
näkemyksiin ja mielipiteisiin, ja kokeilee sen ansiosta mielellään tuotteita tai palveluita
joita vaikuttaja suosittelee.
Vaikuttajamarkkinointi voi olla:
• Sosiaalisen median julkaisut tai blogipostauksia
• Vaikuttajan tuottamaa sisältöä brändin omiin kanaviin
• Brändilähettinä toimimista
• Kilpailun keulakuvana olemista
• Somevaikuttajat näkyvät myös perinteisen median kampanjoissa nykyään

Lähde: https://ajankohtaista.otavamedia.fi/blogi/vaikuttajamarkkinointi-10-trendia-2020

HYÖDYT JA MAHDOLLISUUDET
VAIKUTTAJAMARKKINOINNISSA
Ihmiset ostavat brändeiltä, joihin he uskovat, mutta mistä he saavat suositukset? Vaikuttajilta!
Tutkimusten mukaan 71% kuluttajista ostaa todennäköisemmin tuotteen, jos he ovat nähneet somessa suosituksen ja 92% luottaa enemmän vaikuttajan mielipiteeseen
kuin brändin viestiin ostopäätöstä tehtäessä. (Hubspot 2017)
-

Tuotelanseeraus

-

Brändin tietoisuuden kasvattaminen

-

Saada lisää liikennettä

-

Kasvattaa yleisöä

-

Muuttaa mielikuvia
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KUINKA PÄÄSTÄ ALKUUN VAIKUTTAJIEN KANSSA:
1. SUUNNITTELE
- Mikä on rooli isossa kuvassa? Mikä on yleisö? Minkä viestin haluat välittää ja mitä tehdä (kampanja, yksittäinen postaus,
brändilähettiläisyys)? Budjetti? Minkälaista sisältöä haluat ja minne?

2. ASETA TAVOITTEET
- Mitä haluat saavuttaa

3. VALITSE VAIKUTTAJA
- Vaikuttaja joka jakaa samat arvot ja kiinnostuksen kohteen, sekä tuntee toimialaa jo valmiiksi. Mega- macro-, micro-, vai nanovaikuttaja?
Kontaktoitko suoraan, vai toimiston kautta?

4. KAMPANJABRIIFFI JA SOPIMUS
5. KAMPANJAN AIKANA
- Luota vaikuttajan tekemiseen, tue ja vastaa toiveisiin. Kun alat vaikuttajan kanssa saamaan huomiota, ole aktiivinen omalla
kanavallasi ja jaa myös itse hyvää, vaikuttajan tekemistä tukevaa sisältöä. Kommentoi ja tykkää vaikuttajan julkaisuista.

6. TULOKSET
- Mittaa, analysoi ja tiedota

Vaikuttajamarkkinoinnin esimerkit
Tubettaja Inari Fernández muutti vuodeksi Sodankylään yhteistyönä Sodankylän kunnan kanssa ja on julkaissut viikoittain videon
elämästä Lapissa:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLV9QIOoDa5DnasbU5J8nA8aduvxG-vNay
http://www.sodankyla.fi/tietoa-sodankylasta/Pages/Vietä-vaihtovuosi-Sodankylässä!-.aspx
Somevaikuttaja Joonas Pesonen muutti hotelliin vuodeksi
https://www.marmai.fi/uutiset/somevaikuttaja-joonas-pesonen-kehittaa-clarionin-toimintaa-seuraajiensa-ideoilla-yrityksen-pitaaolla-valmis-ottamaan-kritiikkia-vastaan/054e0745-f9ae-3d73-8cca-8217c089d6f4
https://www.iltalehti.fi/matkajutut/a/c10d029c-b876-456a-9336-e2ff46cb30fb
https://www.pesojoonas.fi/teema/yearinclarion/
#yearinclarion

SOMESTRATEGIA JA
SISÄLTÖSUUNNITTELU
Sosiaalisen median strategian avulla selkeytät miksi, miten ja missä olet mukana sosiaalisessa mediassa. Strategian
laatiminen tekee työstä somessa tuloksellista ja säästää huomattavasti aikaa ja rahaa. Yksinkertaistettuna sosiaalisen median
strategia on yhteenveto niistä toimenpiteistä, joita yritys suunnittelee somessa tekevänsä ja saavuttavansa.
Mikä on somesi nykytila? Mitä olet tähän mennessä saavuttanut sen avulla? Kenelle luot sisältöä ja kenen vastuulla somesi on?

KYSY ITSELTÄSI NÄMÄ:
1.

Mitä tavoitteita sinulla on sosiaalisessa mediassa?

2.

Kuka on kohderyhmäsi? Kenelle puhut ja luot sisältöä?

3.

Miten mittaat onnistumista? Mikä on lähtötaso?

4.

Ketkä ovat kilpailijoitasi ja miten erotut heistä?

5.

Minkälaista on sisältösi nyt? Mitä haluaisit sen olevan ja minkälainen sisältö toimii?

6.

Kuka on vastuussa sisältöjen luomisesta, julkaisusta ja hallinnoimisesta? Ajankäytön ja resurssien
suunnittelu.

KUN TIEDÄT MITÄ TEET JA MIKSI TEET,
NIIN suunnittele sen jälkeen sisältösi ja LUO JULKAISUKALENTERI
Karkeasti:
1/3 sisällöstä edistää myyntiä ja markkinoi yrityksen tuotetta
1/3 inspiroi, opettaa ja tuo lisäarvoa asiakkaalle
1/3 edistää haluttua brändikuvaa

Suunnittele mahdollisimman tarkasti julkaisut ja resursoi, niin ajatuksia vapautuu myös spontaaneihin ideoihin.
Voit aluksi tehdä vaikka seuraavan kuukauden kalenterin.

•

Millaisia teemoja ja sisältöideoita käytät?
•

Kuinka usein julkaiset?
•

•

Vastuut

Luonnostele julkaisut mahdollisimman valmiiksi

Netistä löytyy paljon hyödyllisiä julkaisukalentereiden pohjia. Etsi itsellesi sopiva, tai kehitä oma.

KUN TIEDÄT MITÄ TEET JA MIKSI TEET,
NIIN suunnittele sen jälkeen sisältösi ja LUO JULKAISUKALENTERI
Suunnittele mahdollisimman tarkasti julkaisut ja resursoi, niin ajatuksia vapautuu myös spontaaneihin ideoihin.
Voit aluksi tehdä vaikka seuraavan kuukauden kalenterin.

•

Millaisia teemoja ja sisältöideoita käytät?
•

Kuinka usein julkaiset?
•

•

Vastuut

Luonnostele julkaisut mahdollisimman valmiiksi

SISÄLLÖNTUOTANNON JA SUUNNITTELUN TUEKSI
• https://nikucreative.fi/somekalenteri/
• https://uutta.otavamedia.fi/vaikuttajamarkkinointi_opas

• VSCO > Kuviin ja videoihin laaja valikoima filttereitä
• Unfold > Voi rakentaa visuaalisia Storyja erilaisille pohjille
• UNUM > Suunnittelutyökalu
• Linktree > Instagram-profiiliin saa useamman linkin

KIITOS!

#laplandfinland @onlyinlapland

