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Projektin kuvaus
Projektin aikana (marraskuu 2020 - kesäkuu 2021) luotiin Discover Muonion sisältökonsepti, joka pitää
sisällään sisältöstrategian ja sisältösuunnitelman. 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.

Sisältökonseptin projektikuvaus avattuna:
● Discover Muonion some-strategia
● Discover Muonion tonateliteetti sosiaalisen median kanavissa
● Sisältökalenteri sisällöntuotannon tueksi
● Yritysten tuotekortit (joista sisältönostot sisältökalenteriin)

Instagramin kasvu: Seuraajamäärä
Discover Muonion IG-tilin seuraajat kasvoivat projektin aikana 698 seuraajalla. Tämä tekee noin 88 seuraajaa
kuussa, mikä ylittää kokonaisuudessaan ja kuukausille jaettuna projektille asetetun tavoitteen: 80 uutta
seuraajaa per kk.
Alla oleva graaﬁ näyttää luvut 11.1.2021 alkaen, jolloin sosiaalisen median analytiikkatyökalu Later.com otettiin
käyttöön. Projekti alkoi kuitenkin jo 2.11.2020, minkä vuoksi luvut puuttuvat tältä väliltä alla olevasta graaﬁsta.
Luvut on kuitenkin tunnistettu, ja näette kuukausittaisen kävijämäärän kasvun seuraavalta slidelta.

Todellinen luku: 698

Instagramin seuraajamäärän kasvu kuukausittain
Seuraajamäärä 2.11.2020: 668 (lähtötilanne)
Seuraajamäärä 5.12.2020: 808 (+140 seuraajaa)
Seuraajamäärä 31.12.2020: 897 (+89 seuraajaa)
Seuraajamäärä 31.1.2021: 1053 (+156 seuraajaa)
Seuraajamäärä 28.2.2021: 1180 (+120 seuraajaa)
Seuraajamäärä 31.3.2021: 1276 (+85 seuraajaa)
Seuraajamäärä 30.4.2021: 1306 (+31 seuraajaa)
Seuraajamäärä 31.5.2021: 1336 (+30 seuraajaa)
Seuraajamäärä 26.6.2021: 1366 (+30 seuraajaa)

Koko some-projektin ajan suosituimmat kuvat ovat olleet
muutamaa poikkeusta (mm. Gordon Ramsay) lukuun
ottamatta kauniita maisemakuvia.
Myös aktiviteetit ovat pärjänneet aiheissa hyvin.

INSTAGRAM
yhteenveto:
marras-kesäkuu
2020-2021

Mikäli tilin seuraajamäärää halutaan kasvattaa
tavoitteellisesti myös jatkossa, on perusteltua lisätä
näyttävien luonto-ja maisemakuvien määrää yhdestä
julkaisusta 2-3 julkaisuun per viikko.

Meltwaterin teettämästä State of Social Media -raportista eli
sosiaalisen median tutkimuksesta käy ilmi, että vaikka vain
neljänneksessä organisaatioista työskentelee yksi
some-ammattilainen, puolessa organisaatioista sosiaalisen
median tiimin koko vaihtelee jo 2-5 ammattilaisen välillä.

INSTAGRAM
kehitysehdotukset:
some-tiimin
kasvattaminen

Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että sosiaalisen median
parissa työskentelevien in-house -ammattilaisten määrä
kasvaa tulevaisuudessa ja yritysten sosiaaliseen median
markkinointiin ja sisältöihin panostetaan entistä enemmän
vuonna 2021.
Myös Discover Muonion tulee kehittää some-tekemistä ja
palkata kokopäiväinen some-osaaja, jotta somella voidaan
saavuttaa entistä parempia tuloksia.

Some-projektin suurin haaste oli tiimin pienuus:
Wilder Mind Median tuottamalla some-sisältösuunnitelmalla ja
Nina Vesterisen avulla projektista saatiin irti paras mahdollinen,
mitä kaksi tekijää voi yhdessä saavuttaa. Wilder Mind Median

INSTAGRAM
kehitysehdotukset:
some-tiimin
kasvattaminen

vastuulla oli yksi some-jako IG/FB-kanaviin per viikko,
Vesterisellä kaikki muu.
Some on itsenäinen työnkuva, jota ei tulisi tehdä muun työn
ohella. Discover Muoniolla tulisi olla yksi pelkästään somea
tekevä työntekijä sekä varahenkilö esimerkiksi lomien ajaksi.
Lisäksi alueen yrittäjien tulisi huolehtia sisällön tuottamisesta
take-overeiden muodossa yhteisten pelisääntöjen ja strategian
mukaisesti.
Lisäksi tarvitaan paljon uutta visuaalista kuvamateriaalia, jota
tulee jakaa aktiivisesti viikoittain Instagram-tilillä.

On suositeltavaa, että Discover Muonio ottaa käyttöönsä
esimerkiksi tässä projektissa käytetyn Later.comin
työkalun.
Later.com on Instagramin virallinen partneri. Työkalun
avulla julkaisut pystytään ajastamaan etukäteen, mikä

INSTAGRAM
kehitysehdotukset:
seuranta- ja
julkaisutyökalu

helpottaa some-tiimin työtä: tällöin kenenkään ei tarvitse
tehdä some-työtä (ilman erillistä sopimusta) työajan
ulkopuolella, sillä parhaat julkaisuajat sijoittuvat projektin
aikana kerätyn analytiikan mukaan ilta-aikaan.
Lisäksi työkalulla voidaan seurata tilin kasvua ja analytiikkaa
sekä tunnistaa parhaiten kohderyhmässä toimivat sisällöt,
minkä avulla tilin seuraajamäärää voidaan kasvattaa
tehokkaasti ja suunnitelmallisesti.
Myös mahdollisen päällekkäiskäytön (kaksi some-tekijää
tilillä samana aikaan) aiheuttamat ongelmat voidaan taklata
Laterin avulla. Voitte tutustua työkaluun Later.comin omilla
verkkosivuilla.

Niin Instagramin kuin Facebookin orgaanisen
julkaisumallin lisäksi Discover Muonion kannattaa panostaa
jatkossa entistä enemmän myös maksettuun mainontaan.

INSTAGRAM
kehitysehdotukset:
maksettu mainonta

Tätä varten Discover Muonion kannattaa määritellä erillinen
maksetun mainonnan budjetti ja toteuttaa mainontaa
osaavan kumppanin kanssa. Maksettu mainonta on oma
työnkuvansa samoin kuin some-sisältöjen julkaiseminen.
Maksetulla mainonnalla voidaan kohdentaa julkaisuja
tietyille alueille ja tavoittaa näin uusia potentiaalisia
seuraajia ja asiakkaita eri puolilta Suomea sekä muista
maista.

Facebookin kasvu: Seuraajamäärä
Discover Muonion Facebook-tilin seuraajat kasvoivat projektin aikana 351 seuraajalla. Facebookin
seuraajamäärälle ei asetettu tavoitteita toisin kuin Instagram-tilin kasvulle.
Vaikka kävijämäärän kasvu on varsin maltillinen, tilin reach on ollut hyvä ja osalla kuukausista
erinomainen (kts. aiemmat kk-raportit).
Kaikki sivun seuraajat 2020: 4 672
Seuraajat joulukuussa 2020: 4 755
Tykkääjät kesäkuussa 2020: 4 824 (+152)
Tykkääjät kesäkuussa 2021: 4 954 (+199)

Facebookin kasvu: Seuraajamäärän kasvattaminen
Hyvän sisällön ja laadukkaiden luontokuvien lisäksi Facebookin seuraajamäärää voidaan kasvattaa seuraavin
toimenpitein:
Kutsu tykkäämään. Discover Muonio promoaa FB-tilillään alueen yrittäjiä. Tämän puolesta Discover Muonio
voi pyytää alueen yrittäjiä uudelleen jakamaan Discover Muonion julkaisuja sekä kutsumaan omia seuraajiaan
ja fanejaan tykkäämään Discover Muonion FB-sivusta. Tätä mahdollisuutta ei kannata aliarvioida, sillä
suositus on aina parempi kuin “kylmien” kontaktien tavoittelu.
Jaa sisältöjä sopivissa ryhmissä. Facebookissa on lukematon määrä erilaisia ryhmiä, joilla on erilaisia
kiinnostuksen kohteita. Mieti, missä ryhmissä oma kohderyhmäsi voisi olla, liity ryhmiin ja jaa niissä
tärkeimmät postauksesi (kunhan varmistat ylläpitäjältä, että tämä on ok). Näin voit saada paljonkin omasta
aiheesta kiinnostuneita uusia seuraajia. Tätä tapaa on hyödyntänyt polkunsa alkutaipaleella (ja vielä tänäkin
päivänä) esimerkiksi Suomen suosituin retkeilysivusto Retkipaikka.

Facebookin kasvu: Seuraajamäärän kasvattaminen
Valjasta alueen yrittäjät jakamaan julkaisuja. Ystävän suositus on aina kaikista arvokkain, ja oman alueen
yrittäjät ovat yksi tärkeimmistä sivuston markkinoijista. Pyydä heitä jakamaan Discover Muonion julkaisuja, ja
tarvittaessa kirjoita heille valmiiksi erilaisia jakotekstejä, joita he voivat hyödyntää omissa
some-julkaisuissaan (kaikki eivät ole synnynnäisiä kirjoittajia).
Tee sivullasi selväksi, kenelle se on tarkoitettu. Tämä voi tuntua ilmiselvältä ja juuri sen vuoksi myös omaa
tekemistä on hyvä evaluoida aika ajoin: Facebook-sivun täytyy olla brändin mukainen ja ammattimainen,
inspiroiva, ja sivun tietojen on oltava ajan tasalla sekä tietoa tarjolla riittävästi. Ajankohtaisiin asioihin
kannattaa tarttua aina, kun se on omalle brändille mahdollista. (Some-tekijällä on vastuu myös myös nopeista
ja ajankohtaisista ad-hock-julkaisuista.)
Kun FB-sivun visuaalisuus sekä sivun tiedot ja sisältö ovat linjassa, sivulle tulijalle selviää helposti, tarjoaako
sivu hänelle jotakin ja kannattaako sitä tykätä.

Facebookin kasvu: Seuraajamäärän kasvattaminen
Optimoi mainoskohdentaminen sivun kävijätietojen avulla. Sivun kävijätiedot ovat tehokas työkalu, jonka
avulla opit ymmärtämään paremmin ihmisiä, jotka tykkäävät sivustasi, sekä julkaisuja, jotka parantavat
sitoutumista. Sivun Kävijätiedot -välilehdestä näet esimerkiksi sivusi yleisön kiinnostuksen kohteet ja iän.
Näet kävijätietoja myös toiminnoista, joita ihmiset tekevät sivulla (esimerkiksi toimintokutsupainikkeiden
klikkausmäärät) sekä julkaisujen sitoutumistietoja. Näiden tietojen avulla saat paremman kuvan yleisöstäsi ja
sisällöstä, joka kiinnostaa heitä eniten.
Julkaise silloin, kun yleisö on paikalla. Korkeamman sivuun sitoutumisen saamiseksi on tärkeää jakaa sisältöä
silloin, kun yleisö on paikalla. Katso nämä tiedot sivun Kävijätiedot-välilehdessä. Voit verrata tietoja kunkin
näytetyn kampanjan tuloksiin. Kun ymmärrät paremmin sen, milloin kohderyhmäsi on aktiivisimmillaan, voit
luoda julkaisuaikataulun. Voit myös ajastaa julkaisusi, jos et voi tai halua julkaista niitä manuaalisesti (monet
ovat aktiivisimmillaan ilta-aikaan, mikä taas on some-tekijän normaalin työajan ulkopuolella).

Facebookin kasvu: Seuraajamäärän kasvattaminen
Hyödynnä maksettua mainontaa. Maksetulla mainonnalla voit tavoittaa juuri tietyt henkilöt tietyltä alueelta.
Maksetun mainonnan julkaisut voi jakaa myös Instagramiin, mikä laajentaa mainonnan näkyvyyttä.
Ota haltuun YouTube ja Facebookin natiivi-videot. YouTube-kanavalla tulee julkaista uusia videoita aina, kun
niitä valmistuu. Huomioi kuitenkin, ettei YouTubesta tule koskaan jakaa videoita suoraan Facebookiin, vaan
Facebookissa videot tulee aina julkaista natiiveina eli ladata suoraan Facebook-sivulle.

Suositeltavat julkaisuajat: Instagram
Later.com on Instagramin virallinen kumppani. Later.comin analytiikan pohjalta voidaan todeta, että parhaat
julkaisuajat Instagram-julkaisuille sijoittuvat myöhään iltaan (kts. tummimmat värialueet). Tämän vuoksi on
suositeltavaa, että Discover Muonio ottaa käyttöönsä ajastustyökalun (esim. Later.com), jolla julkaisut voidaan
ajastaa ilta-aikoihin.

Suositeltavat julkaisuajat: Facebook
Facebookin analytiikan pohjalta voidaan todeta, että parhaat julkaisuajat Facebook-julkaisuille sijoittuvat
aikaiseen aamuun ja myöhään iltaan. Näinä aikoina fanit ovat paikalla. Lisäksi näkyvyyteen vaikuttaa suoraan
se, kuinka hyvin yksittäinen julkaisu kerää tykkäyksiä ja reaktioita, jolloin se nousee agressiivisemmin fanien
nähtäville.

