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1.	
Inspiraa+o	ja	

tarve	
Referenssit	

2.	
Tietoisuus	
ja	vertailu	
monikana
vaises+	

3.	
Harkinta	ja	
budje=	

4.	Päätös	–	
OSTOHETKI	

5.	Aloitus,	
käyKämine

n	ja	
lisäostot	

6.	Asiakas-
uskollisuus	

ja	
suositukset	

Mitä sisältöä eri vaiheisiin? 



Tehtävä 

Millä hakusanoilla / hakulausekkeilla teidän 
palveluitanne haetaan? 
 
Huomioi ostamisen eri vaiheet 
 
Listaa 5 kappaletta 



Mistä sisältöä? 

Kaikista niistä kysymyksistä, joita sähköpostilla 
asiakkaillemme lähetämme, voi luoda sisältöä. 
 
Sillä joku muukin miettii niitä. 
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Mitä sisältöä eri vaiheisiin? 



Sisältö 



69%  
Tutkittu data, 

joka on 
relevanttia 

businekselle 

67%  
Kuvaukset 
toimittajan 

osaamisesta 
 

67%  
Sisältö, joka 

100% kustomoitu 
ostajan 

tilanteeseen 

65%  
Parhaat käytännöt 

pohjautuen 
toimittajan 
osaamiseen 

66%  
Oivallukset tuotteen tai 
palvelun käytöstä, jotka 
auttavat ratkaisemaan 
busineksen ongelmia 



Lähde: Tovari Oy 



Lähde: Tovari Oy 



Sisällön monistaminen 

Puhe esim.tapahtumassa 

Some-päivitykset 
läsnäolosta 

taphatumassa 

Videointi 
tapahtumasta 

Puheen materiaalit 
Slideshareen Blogi puheestasi 

Some jaot 
materiaalista 

Blogiin 
Slideshare 

upotus 

Some jaot 
blogista 

Blogi, jossa 
video upotettu 

Some jaot 
videosta 

LinkedIn 
päivitys, jossa 

promoat 
puhetta 

Twiittauksia 
valokuvien 

kera 
tapahtumasta 

Instagram 
kuva, jossa 

lainaus 
puheesta 



Mitä voit hyödyntää ja jakaa 
edelleen? 
Toimialasi mielipidejohtajien blogit, some ja 
youtube 
 
Uutissivustot ja portaalit 
 
Yhteismarkkinointisivustot 
 
Kumppaneidesi blogit 
 
Kiinnostusryhmät Facebook:ssa ja LinkedIn:ssä 
 
Googlen yms. trendiraportit 



Sosiaalisen median strategia 





Mitä kyseisistä sisällöistä sinun 
olisi helpointa tuottaa? 

 
Mitä sisältöä asiakkaasi 

haluavat? 
 

Mitä olemassa olevia kanavia 
on, joista saisit valmista 

sisältöä? 



Viraalihitit 

• Haastavia, mutta mahdollisia 

• Usein eivät synnyt mielettömän pohdinnan 
tuloksena vaan itsestään 

• Tuovat parhaillaan huikeaa näkyvyyttä 
 





Youtube 

Instagram 

Miten sisältö 
jaetaan 

Blogi 

Face 

LinkedIn 

Twitter 

Google My 
Business 

Tällä	ei	yleisöjä	Suomessa	eikä	oikein	kv,	muKa	hakukone	tykkää	J	

Uutiskirje / 
Sähköposti 

Pinterest 
Pinteres+llä	pieni	
yleisö	Suomessa,	
muKa	naiset	ovat	
siellä.	



Instagram & 
Pinterest 
esimerkki 





Youtube 

Instagram 

Upota 
blogiin 

Face LinkedIn 

Twitter Google My 
Business 

Uutiskirje / 
Sähköposti 

Pinterest 

Video	

Facebook 
oma versio 

LInkedIn 
oma versio 

Instagram 
oma versio 
(max 60s) 

Alkuperäiset 
pilveen / 

kovalevylle 



Videotuotannon kaksi tapaa 

Täysi palvelu 
- Suunnittelu 
- Kuvaus 
- Editointi 
- Tekstitys 

 
500 e / pv -> 

Osittainen palvelu 
- Editointi 
- Tekstitys 
 
500 e / pv -> 





Mitkä 3 kehitysideaa viet 
syksyllä käytäntöön? 


