Discover Muonio
sisältökonsepti
Sisältöstrategia ja sisältösuunnitelma

Sisältökonsepti

Sisältökonsepti
Sosiaalisen median sisältökonsepti
Discover Muonion sosiaalisen median sisältökonsepti pohjautuu kahdeksaan vuodenaikaan (huomioiden
kpi:t) ja alueen toimijoiden kanssa yhdessä määriteltyihin myyntivaltteihin, joiden jonka avulla rakennetaan
Discover Muonion brändiä some-kanavissa. Sosiaalisella medialla on vahva paikka Discover Muonion
viestintästrategiassa; some tukee ja täydentää organisaation viestinnän tavoitteita, toimintaa ja
markkinointia.

Sisältökonseptissa määritellään:
1) Sisältöstrategia, joka kattaa strategian, vastuualueet ja sisältötyypit, tonaliteetin, kanavat, tavoitteet ja
mittarit.
2) Sisältösuunnitelma, josta ilmenevät viikoittaiset julkaisut ja kunkin julkaisun tulokset. Lisäksi
sisältösuunnitelmassa määritellään, mitä julkaistaan ja milloin julkaistaan, sekä mitkä ovat kunkin julkaisun
tavoitteet (alueen markkinointi / yrittäjäesittelyt ja myynti).

Sisältökonsepti auttaa tavoittamaan
toivotut tavoitteet
1) Näkyvyyden kasvu kohderyhmän parissa
2) Keskustelun herättäminen organisaatiolle tärkeistä asioista
3) Julkaisuaikataulun mukainen tapahtumamarkkinointi ja tapahtuma-aikainen viestintä
4) Oman työn tekemisen näkyväksi tekeminen
5) Verkostoituminen alan asiantuntijoiden, päättäjien ja median kanssa

Sisältöstrategia

Sisältöstrategia

MIKSI?
kesä 2021-2022
Next stepit

EVALUOINTI

Discover Muonion sosiaalisen median
sisältökonsepti pohjautuu kahdeksaan
vuodenaikaan ja alueen toimijoiden kanssa
yhdessä määriteltyihin myyntivaltteihin, joiden
jonka avulla rakennetaan Discover Muonio
brändiä some-kanavissa.

Loppuraportissa; missä onnistuttiin,
mitä kehitettävää
KENELLE?
Luontoretkeilijät, perheet,
pariskunnat

MITTAUS
Seuraajien, kommenttien,
tallennusten, jakojen ja
reaktioiden määrä

Sisältöstrategia
OMA SOME

MISSÄ?
Facebook, Instagram,
verkkosivut, YouTube

RAPORTOINTI
Kuukausittain sekä
projektin lopuksi
MITÄ?

Luontokuvat, paikallistietämys,
perinteet, yritysesittelyt,
luvut, tapahtumat, kilpailut, haasteet

ANALYSOINTI JA REAGOINTI
Kommentteihin vastaaminen, jutustelu,
keskustelun herättäminen ja jatkaminen

MILLOIN?
TIIMI JA VASTUUT
Discover Muonio
HAVULAAVU

Sisältösuunnitelma /
julkaisukalenteri

Vastuualueet ja sisältötyypit

Vastuualueet ja sisältötyypit
1) Havulaavu: KPI:t huomioiden Muonion kahdeksaa vuodenaikaa esittelevät luontoaiheiset julkaisut
kohdevinkein ja tarinoin sekä sopivissa kohtaa palvelukuvauksin (esim. linkki aktiviteetti-sivulle) tai
muuhun verkkosivuston sisältöön.
2) Havulaavu: Kaksi teema-ideaa kullekin viikolle (Nina tuottaa sisällöt): yksi tuotekorttipohjainen nosto
ja yksi Discover Muonion verkkosivuille ohjaava nosto. Lisäksi repostaukset IG-tilille 2-4 kertaa viikossa.
3) Discover Muonio: Muonion alueen matkailun vastuullisuus kiinnostavien esimerkkien ja lukujen
kautta (esim. kuinka paljon puita istutettiin Harrinivassa, kuinka paljon vierailijoita, ym. muuta dataa).
4) Discover Muonio: Ajankohtaisiin teemoihin reagointi (esim. Unescon sauna-uutisointi)

Muut sisältötyypit
5) Havulaavu: Bloggaajien artikkelijulkaisut (muistetaan tägätä ko. blogi).
6) Discover Muonio ja yrittäjät: Some-kisat, kyselyt ja haasteet (ensilumi, jäidenlähtö), arvonnat,
pentujen/porojen nimikilpailut.
7) Discover Muonio: Muonion alueen yrittäjiä esiintuovat natiivivideot ja 360-videot, joiden kylkeen on
kirjoitettu esim. yritystarina (FB ja verkkosivut).

Tonaliteetti

Tonaliteetti
1. Ei se, mitä sanotaan, vaan miten sanotaan. Puhutaan luontokohteista aina innostuneesti, ihailevasti ja onnellisina
siitä, että Suomesta löytyy näin upea matkakohde kuin Muonion alue. Kotipaikkarakkaus ja -ylpeys saa kuulua.
2. Ihmiset muistavat tunteen, jonka sanat herättivät. Tämän vuoksi tunteita ei kannata piilotella, tunteet antavat
brändille syvyyttä. Käytetään julkaisuissa aina kuvailevia adjektiiveja. Hyödynnä tässä synonyymi.ﬁ-sanakirjaa.
3. Keskustellaan. Myös kysymysmuodolla aloitetut julkaisut toimivat Facebookissa, sillä ne avaavat keskustelua: Oletko
jo vieraillut.. Tunnistatko paikan? Millaisia muistoja sinulla on.. Olisitko valmis kokeilemaan tätä? Samaa voidaan
hyödyntää myös kommenttiboksin puolella.
4. Käytetään emojeja. Hyvän maun rajoissa käytetyt emojit piristävät julkaisuja ja erottavat tekstit massasta. Muonion
emojit: ✨/ 💙 / 🏂 / 🎿 / Suomen lippu / Tähti / Lumihiutale ja sesongin mukaan kuusi + ruskalehti. Lisäksi myös muita
emojeja voi käyttää, kunhan ne tukevat aihetta.
5. Jos on rohkeutta rikkoa vakiintuneita odotuksia, viestintä voi tuottaa elämyksiä – se voi olla hauskaa tai tunteita
herättävää. Tällöin omaleimaisesta puhetavasta, esimerkiksi Lapin murteesta, voi tulla käyttäjänsä tunnusmerkki.

Tonaliteetti
Discover Muonio on:
✅ Helposti lähestyttävä (yhteisöllisyys, kaikki ovat tervetulleita; jokaiselle jotain)
✅ Innostava (inspiroiva, kannustava)
✅ Kiinnostava (retkikohdevinkit, perinnetieto, ympärivuotisuus)
✅ Yhdessä tekevä (kylämäisyys, muoniolaiset, yrittäjät)
✅ Iloinen (luonnon monimuotoisuus, ulkoilun monet mahdollisuudet, kotipaikkarakkaus)
✅ Positiivisesti kantaaottava (luonto, ilmasto, roskaton retkeily)

Tonaliteetti näkyy myös julkaisujen rakenteessa. Selkeät
kappalejaot auttavat hahmottamaan ja lukemaan. Vältetään
pitkiä tekstiosuuksia ja jäsennetään sisällöt sieviksi
välilyönnein ja emojein.
(Huom. esimerkeissä ei näy kuvia tilan puutteen vuoksi.)

Lisäksi:
Facebookissa voidaan käyttää kokonaista
sähköpostiosoitetta: muoniokt@hotmail.com
puh. kannattaa korvata numeroon tai numerosta
Korvataan ranskalaiset viivat emojeilla

Tonaliteetti
Kuinka FB-ja IG-kommentteihin vastataan?
Viesteihin vastataan mieluiten seuraavan työpäivän
kuluessa.
1. Suositus: Hei xx! (muista aina tervehdys ja mainita
kommentoijan nimi)
2. Yleiset vastaukset: Discover Muonio vastaa
yleisesti itsenään, Discover Muoniona.
3. Palveluliitännäiset: Mikäli julkaisu koskee tietyn
yrityksen palveluita, yrityksen käyvät
kommentoimassa itsenään.

Tavoitteet

Some on pitkäjänteistä tekemistä
Sosiaalisen median menestys vaatii pitkäjänteistä tekemistä, malttia ja panostusta: ei riitä, että alamme yhtäkkiä
puheliaiksi ja jaamme paljon sisältöä, sillä menestys ottaa aikansa. Sisällön pitää myös olla laadultaan tasaista ja
kiinnostavaa, minkä lisäksi sisältöä tulee jakaa aktiivisesti.
★ Nykyisessä julkaisukalenterissa on sovittu kolme (3) Discover Muonion omaa julkaisua per viikko (IG & FB), minkä
lisäksi pyrimme nostamaan 3-4 #discovermuonio-repostausta omaan feediin ja storyihin muilta käyttäjiltä.
Hyvä huomioida: Instagramissa kasvavat vauhdikkaammin ne tilit, jotka ovat dedikoituneet tietyn aiheen jakamiseen,
esimerkiksi pelkästään luontokuviin tai auringonlaskukuviin (jotka ovat Instagramin suosituimpia aiheita). Discover
Muonion tili on kuitenkin monipuolinen ja siellä jaetaan niin luontokuvia kuin mm. paikallisten yrittäjien palveluita.
Kuvakavalkaadi on siis väistämättä monenkirjava, mikä ei haittaa, mutta sillä on oma vaikutuksensa siihen, kuinka
nopeasti visuaalisesti etukenossa toimiva Instagram mahdollistaa oman tilin kasvun.
Muista: Instagramissa, kuten myös verkkosivustoilla ja blogeissa, ei tule myynnillisesti koskaan tuijottaa pelkästään
seuraaja- tai kävijämäärää, vaikka tavoite olisikin kasvaa. Pienemmän tilin seuraajat voivat olla paljon
potentiaalisempia asiakkaita kuin kymmeniätuhansia silmäpareja tavoittavat kanavat, joiden kohderyhmä ei ole
itselle oikea. Tämä kannattaa huomioida etenkin vaikuttajayhteistyössä.

Näkyvyyden kasvu kohderyhmien parissa
some-mainonnan avulla
Tiettyjen kohderyhmien tavoittamiseksi tulee tehdä kohdennettua some-mainontaa. Kohdennetulla
some-mainonnalla pystytään tavoittamaan eri lokaatioissa asuvat, eri kieliset ja eri aiheista kiinnostuneet käyttäjät.
Mikäli esimerkiksi halutaan tavoittaa lisää potentiaalisia seuraajia Etelä-Suomesta tai vaikka Saksasta ja Ranskasta,
mainonta tulee kohdentaa heille. Tämä on mahdollista Facebookin mainoskeskuksen kautta, josta mainokset voidaan
jalkauttaa kohdennetusti myös Instagramiin.
★ Somen mainosbudjetissa tulee määrittää, mitkä ovat Discover Muonion tavoitellut kohderyhmät.
Nykyisellä julkaisumallilla tavoitetaan pääsääntöisesti suomalaisia käyttäjiä, jotka löytävät sisältöjen pariin niin
ystävien kuin some-kanavien tarjoamien suositusten perusteella. Silti: mitä suositumpia julkaisuja saamme aikaan,
sitä helpommin ne nousevat IG:n suositeltujen sisältöjen listalle (eli IG:n etusivulle, jossa käyttäjät näkevät
ehdotuksia muista julkaisuista perustuen siitä, mistä he voisivat tykätä) ja tätä kautta tavoitetaan uusia potentiaalisia
seuraajia.

Tavoitteiden saavuttamiseksi
Iskosta tavoitteet selkärankaan: 1) Viestimme, että Muonio on monipuolinen ja ympärivuotinen matkakohde,
jonne tullaan kylään ja viihtymään pidemmäksi aikaa. 2) Discover Muonio tarjoaa kohdevinkkejä ja inspiraatiota
sekä 3) kertoo paikallisista yrittäjistä ja kyläläisistä, mikä vahvistaa yhteisöllisyyden tunnetta.
Asiakkaan tarpeet kärjessä: 1) Tarjoamme hyödyllisiä ja innostavia retki/luontokohde- ja tapahtumavinkkejä.
2) Viestimme selkeästi ja asiantuntetavasti, mutta pilkkeellä silmäkulmassa.
Vuorovaikutus on supervoima: Vuoropuhelu ei synny siten, että ryhdymme yhtäkkiä puheliaiksi. Vuoropuhelua
kasvattaaksemme luomme sisältöjä, jotka kutsuvat osallistumaan. Lisäksi aloitamme/ylläpidämme keskustelua.
Luottamusta voi rakentaa vain positiivisen vuorovaikutuksen avulla.
Otetaan koppia ja jutustellaan: Tunnistetaan, millä asialla kysyjä tai kommentoija on. Reagoidaan ja jutustellaan:
Aina ei ole kysymystä mihin vastata, mutta keskustella voi lähes kaikesta. Kuulluksi tulemisen kokemus on
tärkeää. Niihinkin kysymyksiin voi vastata, joita ei kysytä.
Sitten testataan, kokeillaan ja mukautetaan: Kokeillaan erilaisia sisältöjä ja ruokitaan sitä, mikä resonoi.

Tavoitteiden saavuttamisen tuomat hyödyt
1) Hyödyt, jotka organisaatio saa itse: Tunnettuuden kasvu, monipuolisen ja ympärivuotisen
matkakohteen arvo, koko kotimaan matkailun kentän vahvistaminen
2) Hyödyt, mitä kohderyhmät julkaisuista saavat: Retkikohdevinkit, tapahtumavinkit, tietoiskut,
inspiraatio
3) Hyödyt, mitä oma henkilöstö saa: Arvostus Muoniota ja omaa työpaikkaa kohtaan, tunnettuus, uudet
asiakkaat, inspiroiva työilmapiiri, uudet projektit ja ideat, yhteisöllisyys

Kanavat

Sisällön jalkauttaminen: IG & FB
Discover Muonion Instagramissa ja Facebookissa julkaistavat sisällöt ja kuvat voivat olla keskenään samoja, sillä
tuloksista nähdään jo nyt, miten eri tavoin samat sisällöt toimivat kahdessa eri kanavassa. Discover Muoniolla on
myös eri seuraajia kahdessa eri kanavassa ja vielä toistaiseksi enemmän seuraajia Facebookissa kuin Instagramissa.
Facebookin käyttäjäryhmän ollessa vanhempaa kuin Instagramissa, voidaan lisäksi Facebookissa nostaa enemmän
esimerkiksi majoitusta ja mökkiaiheita käsittelevää sisältöä, myös hinnaltaan kalliimpia palveluita.
★ Kuukausiraporttiin lisätään lista suosituimmista aiheista per some-kanava, minkä pohjalta voidaan todentaa
seuraajia eniten kiinnostavat aiheet tulevaa sisällöntuotantoa silmällä pitäen.

Sisällön jakaminen: IG
Mitä tummempi violetti,
sitä aktiivisempia
Discover Muonion
seuraajat ovat
Instagramissa.
Suositaan näitä
julkaisuaikoja myös
jatkossa.

Lähde: Later.com

Sisällön jakaminen: FB
Facebookin analytiikan
mukaan seuraajat ovat
hieman aktiivisempia
keskiviikkoisin kuin
muina päivinä.
Lisäksi aamupäivät klo
9-11 ja myöhäisilta
toimivat parhaiten.
Muutamaa julkaisua
kannattaa testata
ajastettavaksi jopa
Lähde: Facebook.com

22:00 aikaan.

Sisällön jakaminen: YouTube
YouTube on kokonaan oma kanavansa, jossa menestyäkseen yrityksen tulee tuottaa aktiivisesti uutta
videomateriaalia. YouTube tarvitsee myös tuekseen oman julkaisukalenterin: millaisia videoita jaetaan ja millä
aikavälillä.
★ Määritetään nykyiseen julkaisukalenteriin jo valmistuneet YouTube-videot, jotka kuitenkin jaetaan natiivina (eli
suoraan) Facebookissa. Näin siksi, että Facebook suosii videoissa natiivijulkaisuja, ei linkkejä toiselle (eli kilpailevalle)
sosiaalisen median kanavalle. Kuitenkin kaikkien natiivi-videojakojen yhteyteen voidaan lisätä YouTube-kanavan
linkki ja kehotus seurata Discover Muoniota myös YouTubessa.
YouTuben kasvutavoite ehdotetaan siirrettäväksi seuraavalle vuodelle, sillä seuraajamäärän kasvu vaatii tuekseen
laajempaa, aktiivista videotuotantoa.

Mittarit

Mitattavat tavoitteet: IG
✅ Uusien seuraajien lisääntyminen; odote 80 uutta seuraajaa / kk
✅ Tavoittavuuden lisääntyminen; 2000+ tiliä / kk
✅ Sisällön vuorovaikutuksen lisääntyminen; 300-400 / kk
Sisällön vuorovaikutus koostuu: 1) tykkäämisistä, 2) kommenteista ja 3) tallennuksista.
Odotteet tarkennetaan helmikuun alussa 2021, kun ensimmäinen Later.comin raportti on saatu
ajettua. Muutoksia seurataan kuukausittain toimitettavassa raportissa, josta käyvät ilmi IG:n ja FB:n
statistiikka. Lisäksi luvut päivitetään viikkotasolla sisältökalenteriin.
Linkki sisältökalenteriin:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MxJk17itJqhCQly1JJUhgwhkOdBaEyNvcN5Juw2BhHA/edit#
gid=1022059761

Mitattavat tavoitteet: FB
✅ Uusien seuraajien lisääntyminen; odote 50 uutta seuraajaa / kk
✅ Julkaisun kattavuus; 2000+ tiliä / kk
✅ Julkaisuihin sitoutuminen; 300-400 / kk
Julkaisuihin sitoutuminen koostuu: 1) reaktiosta, 2) kommenteista, 3) jaoista ja 4) klikkauksista.
Odotteet voidaan tarkentaa helmikuun alussa 2021. Muutoksia seurataan kuukausittain
toimitettavassa raportissa, josta käyvät ilmi IG:n ja FB:n statistiikka. Lisäksi luvut päivitetään
viikkotasolla sisältökalenteriin.
Linkki sisältökalenteriin:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MxJk17itJqhCQly1JJUhgwhkOdBaEyNvcN5Juw2BhHA/edit#
gid=1022059761

Jatkuva analysointi
Somea analysointi tarkoittaa jatkuvaa seuraamista, jonka avulla todennetaan, mitkä sisällöt toimivat
ja resonoivat seuraajissa. Somen analysointi opettaa meitä myös tuottamaan koko ajan
laadukkaampaa sisältöä.
Kuukausiraportissa analysoidaan menneen kuukauden julkaisut ja se, mitkä julkaisut ovat
saavuttaneet eniten suosiota. Näiden huomioiden pohjalta myös sisältöjä voidaan kehittää entistä
paremmiksi.

SOME-sisältösuunnitelma
Some-sisältösuunnitelman ja julkaisukalenterin
luominen tavoitteineen ja mittareineen ajalle

Toimeksianto 2

11/2020–5/2021.
SOME-sisältösuunnitelman ja -julkaisukalenterin
löydätte täältä:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MxJk17itJq
hCQly1JJUhgwhkOdBaEyNvcN5Juw2BhHA/edit?usp=s
haring

SOME-sisällöntuotanto
Edellä mainittuihin pohjautuen sisällöntuotanto
kuvamateriaaleineen 1 krt/viikko ajalla

Toimeksianto 3

11/2020–5/2021 suomeksi ja englanniksi.
SOME-sisältösuunnitelman ja -julkaisukalenterin
sekä jo julkaistut sisällöt tuloksineen löydätte täältä:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MxJk17itJq
hCQly1JJUhgwhkOdBaEyNvcN5Juw2BhHA/edit?usp=s
haring

Raportointi
Kk-raportti toimitetaan pdf-muodossa seuraavan
alkavan kuun ensimmäisellä viikolla. Raportissa on

Toimeksianto 4

avattu FB:n ja IG:n tilastot, tilin kasvu ja kuvien
tavoittavuus sekä kaikki muut tärkeät luvut. Kaikki
luvut lisätään myös Discover Muonio
-julkaisukalenteriin (excel).

