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Keitä me olemme?



LEO – Lapin elämysteollisuuden 
osaamiskeskus

Elämyksistä kilpailukykyä



LEO - Suomen johtava elämystalouden 
kehittäjäorganisaatio

• Ideasta tuotteeksi: työkaluja elämysten suunnitteluun, 
arviointiin ja kehittämiseen kulmakivenä Elämyskolmio-
malli

• Sisältöihin sykettä: uutta liiketoimintaa sisältötuotannon 
ja matkailun osaamista yhdistämällä

- Lapin Elokuvakomissio, Arctic Circle Entertainment, 
ELMA - elokuvamatkailu

• Strateginen sparraus: yhteistyötä yli toimialarajojen, 
parhaat osaajat tuote- ja yrityskehitykseen

• Koordinoi lisäksi Matkailun ja elämystuotannon 
klusteriohjelmaa.



Päivän ohjelma
Klo 9-10 Internet-markkinoinnin perusteet

Klo 10-10:15 Tauko

Klo 10:15-12:00 Internet-markkinoinnin työvälineet osa 1

Klo 12-12:45 Lounas

Klo 12:45-14:15 Internet-markkinoinnin työvälineet osa 2

Klo 14.15-14:30 Tauko

14:30-16:30 Internet-markkinoinnin työvälineet



www.leofinland.fi/leo/imk



Internet-markkinointi on turhaa!



1. Case - hääjuhlat

www.kuninkaanlohet.fi



Alussa

• Joulukuussa tutkittiin Snoobin
avulla kävijäprofiilia ja 
huomasimme että hääsivuilla on 
paljon kävijöitä, mutta tarjouksia ei 
tule suhteessa yhtä paljon.

• Käytiin läpi Suomi24.fi ja 
naimisiin.info keskustelupalstat. 
Palstoja analysoitaessa huomattiin, 
että paikkaa ja ruokaa pidettiin 
hyvänä mutta hinta oli liian kallis. 



Tavoite

• Kampanjan tavoitteena oli myydä
kesän / syksyn hääviikonloput 
täyteen molemmissa 
toimipaikoissa.

© www.kuninkaanlohet.fi



Toimenpiteet

• Päätettiin markkinoida kahden 
viikon ajan, 80 – 100 hengen 
hääpakettia 65 € / hlö(ovh.83 €) 
tammikuussa häämessujen aikaan.

• Kävijäseurannan perusteella tehtiin 
kohdennettu AdWords-kampanja
Googleen ja sisältöverkkoihin.

• Omat www-sivut päivitettiin niin, 
että häiden varaustilanteen 
seuraaminen ja varaaminen olisi 
mahdollisimman helppoa.

© www.kuninkaanlohet.fi



Kuluneet resurssit

• Aikaa suunnitteluun ja 
toteutukseen meni muutama päivä.

© www.kuninkaanlohet.fi



Eurot

• Rahaa kului suunnitteluun ja 
kampanjaan n. 1000 €.

© www.kuninkaanlohet.fi



Tuotot

• Kampanjan aikana varattiin 20 
häälauantaita, 100 vierasta / häät 
ja hinta 65 €/ henkilö = 130 000 €

• + tilaisuuksissa tehty lisämyynti

© www.kuninkaanlohet.fi



2. Case - pikkujoulut

www.kuninkaanlohet.fi



Alussa

• Marraskuun alussa päätettiin 
myydä 2000 kpl 
joululounaspaikkoja ennen 
joulusesongin alkua. 

© www.kuninkaanlohet.fi



Kohderyhmä

• Asiakasrekisterin yritysasiakkaat n. 
3000 kpl.

© www.kuninkaanlohet.fi



Tavoite

• 2000 pöytävarausta joululounaalle.

© www.kuninkaanlohet.fi



Toimenpiteet

• Laadittiin sähköpostikirje, jonka ykkösuutinen oli 
joululounaat. Asiakaskirje tehtiin niin, että yhdellä
klikkauksella pääsi webbisivuille näkemään 
menun, vapaat tilat ja vapaat päivät. Toisella 
klikkauksella pystyi varaamaan tuotteen. 

• Sähköpostikirje lähetettiin postitusohjelmalla, 
jotta kirje ei joutuisi SPAM-listalle. Omat www-
sivut päivitettiin niin, että varaaminen olisi 
mahdollisimman helppoa.

• Joululounaat myytiin loppuun marraskuun aikana 
yhdellä asiakaskirjeellä.

© www.kuninkaanlohet.fi



Kuluneet resurssit

• Päivitystyötä 1 päivä

• 2 tuntia kirjeen lähettämiseen

© www.kuninkaanlohet.fi



Eurot

• 150 €

© www.kuninkaanlohet.fi



Tuotot

• 2000 x 49 € = 98 000 €

© www.kuninkaanlohet.fi



Tie onnistuneeseen markkinointiin

1. Suunnitelmallisuus

2. Tilanteen kartoitus

3. Kohderyhmän valinta

4. Tavoitteellisuus

5. Hyvä asiakaspalvelu

6. Tulosten seuranta

7. Sitouttaminen ja muut 
jatkotoimenpiteet



Mitä on internet-markkinointi?



Internet-markkinointi

Helppoa Kustannus-

tehokasta

Markkinointia
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Elias St. Elmo Lewis, (1911) 



Koko matkaprosessin ajan



Matkaprosessi

• Palvelun 
valinta 

• Matkan motiivi 
usein jo selvillä

• Ostopäätöksen 
vahvistaminen

• Kokemuksen 
onnistuminen

•Uusintaostos

•Kanta-asiakkaaksi

•Suosittelu

• Kokemuksen 
vahvistaminen

Matkavalinta Ennen matkaa Matka Kotimatka Matkan jälkeen

Lisämyynti

Mobiilipalvelu

Verkkopalvelu

Markkinointi

Ilkka Kauppinen, (2007)



Yhdessä tuotetut sisällöt ja 
ohjelmat

Web 2.0?



Segmentointi

• Markkinoinnin kohde määritettävä mahdollisimman tarkasti

• Suurin virhe markkinoinnissa on unohtaa segmentoinnin 
merkitys. Mitä paremmin tunnet asiakkaasi, sitä helpompi 
hänet on houkutella asiakkaaksesi.

• Internet-markkinoinnissa tämä on unohdetaan vielä
useammin

• Benefit- eli motivaatiosegmentointi (Haley 1968) osoitettu 
tehokkaimmaksi matkailussa (Frochot 2005).

• Motivaatiosegmentoinnissa asiakkaat jaotellaan ryhmiin 
sen mukaan, miksi he ovat lähdössä matkalle.





Tavoite

• Ainoa keino onnistua on määritellä omalla toiminnalleen 
tavoitteet.

• Markkinointi ilman tavoitteita ja tavoitteiden täyttymisen 
seuraamista on turhaa.

• Internet-markkinoinnissa pyrittävä numeerisiin 
tavoitteisiin.



Internet-markkinoinnin tehokkuus



Seuranta

• Netissä mahdollista seurata toimenpiteiden onnistumista 
erittäin tehokkaasti

• Omien toimenpiteiden tulosten ja verkkosivujen 
kävijätilastojen seuraaminen on ainoa tapa kehittää omaa 
internet-markkinointiaan.

• www.google.com/analytics on ilmainen ja samalla yksi 
markkinoiden parhaimpia verkkosivujen 
kävijäseurantaohjelmia.

• www.analytics.fi sivuilta löytyy hyödyllistä tietoa 
ohjelman tehokkaammasta käytöstä suomeksi.



Konversio

• Konversio on tunnusluku, mikä kertoo www-sivun 
tehokkuuden eli se kertoo kuinka monta prosenttia teki 
haluamanne toimenpiteen.

• Konversioarvot yleensä erittäin alhaisia, jos ne ylipäätään 
on edes laskettu laskettu.

• On yleensä helpompi kasvattaa konversiota kuin kasvattaa 
sivujen kävijämääriä.

• Sivun konversio eli tavoite voi olla esim. varaus, 
varaustiedustelulomakkeen lähettäminen, uutiskirjeen 
tilaus tai vaikka vain yhteystietosivulle siirtyminen.

• Jokaisella www-sivulla voi olla oma tavoitteensa.



Konversio

Konversio

_________________ x 100 = Konversioarvo

Sivulataukset



Konversio

100 varausta

_________________ x 100 = 0,2 %

50 000 sivulatausta



Konversio

? varausta

_________________ x 100 = 3 %

50 000 sivulatausta



Konversio

1500 varausta

_________________ x 100 = 0,2 %

? sivulatausta



Konversio

• Sivuilla hyvä pyrkiä vähintään 3 % konversioon. 10 % jos 
olet guru.

• Hyvä esimerkki tehokkaasta myyntisivusta 
www.booking.com

• Hyvä esimerkki tuotteiden esittämisestä sekä
konversion kasvattamisesta http://bit.ly/3NcHJN



Konversion kasvattaminen

• Tavoitteiden määrittely

• Oikeiden kävijöiden löytäminen

• Luotettavuuden kasvattaminen

• Käytettävyyden parantaminen



Konversion kasvattaminen

• Sivujen toimiminen (myös eri selaimilla)

• Tee asia helpoksi käyttäjälle

• Myyntihenkisyyden lisääminen

• A/B -testaus

• Laskeutumissivu (landing page)



Laskeutumissivu (landing page)

• Ohjaa kävijät suoraan heitä kiinnostavaan sisältöön

• Poista kaikki ylimääräinen kuten navigaatio

• Pyri heti tapahtuvaan toimintaan

• Vain yksi tavoite

• Kehota heti toimintaan







Internet-markkinoinnin työkalut



Internet-markkinoinnin työkalut

• Sähköpostit ja syötteet

• Hakukonemarkkinointi

• Linkitys

• Verkkomainonta

• Affiliate- eli kumppanuusmarkkinointi



Internet-markkinoinnin työkalut

• Yhteisömarkkinointi

• Blogit

• Kuva- ja videogalleriat

• Virtuaalimaailmat ja pelit

• Mobiilimarkkinointi

• Karttapalvelut ja GPS



+ kotisivut



WWW-sivu



www-sivu Kuvagalleria

Mobiili
Yhteisö

Blogi

Video

Karttapalvelu

Yhteisö www-sivu

Verkkokauppa

wwwwww--sivusivu



Sähköposti ja syötteet



Sähköposti ja syötteet

• Normaalien sähköpostien lähettäminen

• Uutiskirjeiden lähettäminen

• Sähköpostikampanjat

• Automaattiset sähköpostit

• RSS-syötteiden jakaminen

• RSS-syötteiden muu hyödyntäminen



Hanki kunnon työkalut sähköpostin 
lähettämiseen

• Kunnon ohjelmilla viestien läpimenolle suuremmat 
mahdollisuudet.

• Verkossa runsaasti edullisia tai ilmaisia työkaluja.

• Myös ulkoistaminen mahdollista. Ota silloin selvää
lähettämisen kaikista kustannuksista.

• Tarkan seurannan oltava mahdollista. 

• Testaa, testaa ja testaa

• www.aweber.com on erittäin edullinen ja samalla yksi 
markkinoiden parhaimpia sähköisen suoramarkkinoinnin 
työkalu.



RSS-syötteet

• Keino tiedon siirtämiseen paikasta x paikkaan y.

• RSS-syötteiden käyttö tulee tulevaisuudessa kasvamaan 
entisestään.

• Soveltuu sitouttamiseen.

• Useasti muuttuvan tiedon kuten uutisten tai 
äkkilähtötarjousten julkaisemiseen.

• Blogikirjoitusten tilaamiseen.

• www.google.com/reader on ilmainen ja samalla yksi 
markkinoiden parhaimpia RSS-lukijoita.



www.yritys.fi

RSS
www.yritys.fi

RSS

www.yritys.fi

RSS

www.alue.fi RSS



Hakukonemarkkinointi





Hakukoneoptimointi - keinot

• Linkitys

• Laadukas, ainutlaatuinen, muuttuva, runsas ja 
kiinnostava sisältö

• Teknisten ongelmien poistaminen

• Runsaasti muita vähemmän tärkeitä keinoja



Hakukoneystävällinen sisällöntuotanto

• Otsikoi hyvin

• Väliotsikoi

• Kirjoita luonnollista kieltä

• Riittävän pitkä teksti

• Toista tärkeitä sanoja muutaman kerran (älä liioittele)

• Artikkeleita voi olla useampia samasta aiheesta

• Tämä kalvo näytettävä kaikille www-sivujen sisällöntuottajille!



Yleisimmät ongelmat

• Liian vähän linkkejä sivuille muilta sivuilta

• Liian vähän tekstisisältöä sivuilla

• Samassa osoitteessa olevista erikielisistä sivuista tehokkaasti 
hakukoneista löytyy vain pääkieli.

• Erilaiset etusivut, joissa ei mitään sisältöä. (esim. flash-animaatiot
tai kielivalinta sivut)



Hakukonemainonta

1.Klikkipohjaisten mainostusohjelmien (CPC) hyödyntämisestä

2.Parhaimmillaan hakukoneoptimoinnin yhdessä käytettynä

3. Mahdollistaa nopean toiminnan

4. Jokaisella maalla omansa

Maailma: Google ja Youtube

Venäjä: Yandex.ru, Rambler.ru ja Mail.ru

Norja: Sesam.no

USA, Japani, Englanti: Yahoo ja Bing

Kiina: Baidu.com



Google Adwords

• Vaatii syvällistä perehtymistä.

• Ulkoistaminen suositeltavaa, ellei ole valmis käyttämään 
runsaasti omaa aikaa.

• Mainokset leviävät myös muille sivuille sisältöverkoston 
kautta.

• Hyvä opas www.perrymarshall.com/adwords/

• Käytännössä oppii kuitenkin vain tekemällä.



Linkitykset



Näin saat linkkejä

• Sisällön kehittäminen

• Hakemistot

• Sisäiset linkitykset

• Linkinvaihdot ja pyynnöt

• Linkbaits eli linkkiankkurit

• Linkitykset sosiaalisissa medioissa



Bannerit



Bannerit

• Bannereiden keskimääräinen klikkiprosentti on vain 0,05 % - 0,08%

• Kaikenlainen ilmainen ja arvonnat nostavat klikkiprosenttia

• Hinnoitellaan CPM (hinta tuhannelta) tai CPC (hinta klikiltä)

• Keskimääräinen CPM Suomessa on noin 4 EUR ja CPC 50 senttiä



Bannerit

• Jos sivujen konversio on pieni, on bannerimainonta melko tehotonta ja 
kallista.

• Jos sivusi konversio on suuri ja myymiesi tuotteiden keskihinta korkea, 
kannattaa panostaa klikkipohjaisesti (CPC) hinnoiteltuihin bannereihin
ja muuhun markkinointiin. 

• Sopii imagomarkkinointiin



Affiliate- eli 
kumppanuusmarkkinointi



Affiliate- eli kumppanuusmarkkinointi 

• Suomessa useita toimijoita, joista suurin 
www.tradedoubler.fi

• Hinnoittelu perustuu tulokseen (CPA)

• Aloittamiskustannukset melko suuret

• Soveltuu parhaiten sivuille joilta voi myös ostaa tai 
varata jotain

• Erittäin vähän hyödynnetty työväline Suomessa (pl. 
matkatoimistot ja lentoliput)



Yhteisömarkkinointi



© 2009 EGAN, H.
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Yhteisömarkkinointi

1.Olemassa olevien yhteisöjen hyödyntäminen

2.Omien yhteisöjen perustaminen

3.Sosiaalisten ominaisuuksien lisääminen omille 
verkkosivuille



Yhteisömarkkinoinnin aloittaminen

1. Opettele käyttämään työkaluja

2. Monitoroi

3. Tavoite

4. Kohderyhmä

5. Tee suunnitelma

6. Toteuta hyväksi havaittuja malleja



Perustyökalut

1. Facebook -pages

2. Wikit

3. Twitter

4. Kuva- ja videogalleriat

5. Blogit

6. Tripadvisor



Dear XXX

Greeting from Royal President Bangkok!

This is my personal email writing to you as random guest satisfaction survey. I have 
noted from my staff that during you stayed with us, you were a beloved guest of 
staffs. May I take this opportunity to express my gratitude for supporting us by 
selecting our hotel as preferred accommodation. 

If there is anything inconvenience occur during your stay, Please accent my sincere 
apologies. In deep, I do hope you would have an enjoyable experience, if by then, 
you can give us a few time to write a review in popular website as link below for 
encourage staffs and share experience to other traveler 

http://www.tripadvisor.com/hotel_review-g293916-d305461-reviews-
royal_president_executive_serviced_apartments-bangkok.htm

I wish you would give us another occasion to welcoming you back again in soon future

Best regards,

Navin K.  Front Office Manager

Royal President
Executive Serviced Apartments



Blogit



Mikä on blogi?



Blogit

• Hakukoneet rakastavat blogimuotoista julkaisua

• Blogeihin on helppo hankkia linkkejä

• Mahdollistavat monia muita tehokkaita markkinointitoimenpiteitä



Blogit

• Sitouttaa lukijansa. 

• Huolehdi, että blogin kirjoitukset voi tilata RSS -syötteenä ja 
sähköpostina.

• Tavoitteena saada lukijat myös kommentoimaan.



Blogit

• Mahdollisuus myös ryhmäblogeihin ja vieraileviin kirjoituksiin.

• Pitkäjänteistä toimintaa.

• Tärkeintä on kirjoittaa aiheista, jotka kiinnostavat mahdollisia 
asiakkaita.

• Tutustu blogeihin www.blogilista.fi



Miten aloitan blogin

1. Tutustu blogittamiseen huolellisesti

2.Kohderyhmä

3. Tavoite

4.Sisältö

5.Mieti miksi lukija seuraisi juuri sinun blogiasi

6.Avaa blogi

7.Markkinoi sitä

8.Osallistu muiden blogeihin (kommentoi, linkitä ja kirjoita vierailevia 
kirjoituksia)



Ilmaiset blogialustat

• Blogger.com

• Wordpress.org

• Livejournal.ru

• Joidenkin avoimien lähdekoodien 

• Joomlan K2

• Varo teknologiatalojen itse tekemiä ”blogimoduuleita”



Blogien osoitteet

• www.yritys.fi

• www.yritys.fi/blogi

• www.blogi.com

• blogi.yritys.fi



Mikroblogit kuten Twitter

• Asiakaspalvelu, tarjoukset, tiedotteet ja kuuntelu

• Mahdollistaa asiakkaan sitouttamisen

• Tehtävänä Twitata asiakkaalle tavalla tai toisella 
hyödyllistä/mielenkiintoista

• Käyttö tulee luultavasti kasvamaan Suomessakin 
tulevaisuudessa

• Kannattaa käydä rekisteröimässä itselleen parhaat 
tunnukset mahdollisimman nopeasti.



Kuva- ja videopalvelut



Kuvapalvelut
• Erilaisten palveluiden kautta kuvagallerioiden kuvat 

leviävät erittäin laajasti

• Eri galleriat levittävät kuvia eri palveluihin

• Toimivat myös myynnin apuvälineenä

• http://picasaweb.google.com/Taigakoru

• http://www.flickr.com/groups/jacksonville/

• www.panoramio.com



Videopalvelut
• Viraalivideo vai myynti- ja markkinointivideo

• Videoiden merkitys tulevaisuudessa 
matkailumarkkinoinnissa tulee kasvamaan entisestään

• Keskeiseen asemaan nousee tehokkaat uudet 
jakelukanavat

• Toimivat myös myynnin apuvälineenä

• http://www.youtube.com/user/RRTeamRallyEvents

• http://search.creativecommons.org



Pelit ja virtuaalimaailmat

• Verkkopelien ja virtuaalimaailmoiden merkitys tulee 
olemaan tulevaisuudessa erittäin suuri.

• Myös näissä tapahtuva markkinointi on erittäin suuressa 
kasvussa. 

• www.youtube.com/watch?v=uWN6_PaUpAg



Mobiili



Mobiili

• Kännykkä taskussa lähes jokaisella matkailijalla.

• Internetin käyttö kännykällä on nopeassa kasvussa.

• Ensimmäinen tehtävä on lisätä yrityksesi Google Mapsiin.



Mobiili

• www-sivuista olisi hyvä olla myös mobiiliversio tai ainakin 
olemassa olevat sivut pitäisi olla kännykkäystävälliset.

• Huomioi, että mobiilikäyttäjällä on erilainen tietotarve kuin 
kotikäyttäjällä.

• Myös monet sosiaalisen median palveluista tukee kännykkää.



mobile.google.fi



Karttapalvelut ja GPS



Karttapalvelut ja GPS

• Merkitys kasvaa jatkuvasti

• Kaikkien yrittäjien tiedot oltava Google Mapsissa
www.google.com/local/add

• GPS:iä hyödyntävien laitteiden määrä ja niissä tapahtuvan 
markkinoinnin merkitys kasvamassa nopeasti.



Budjetti?



80/20



Älkää vaan 

tehkö yhdessä



Tehokas Internet-markkinointi -
koulutus 

• 4 päiväinen kurssi missä jatketaan siitä mihin tänään 
jäätiin.

• Kurssin aikana luodaan jokaiselle osallistujalle oma 
internet-markkinoinnin kehittämissuunnitelma.

• Kurssi sisältää runsaasti ATK-luokassa tehtäviä ohjattuja 
harjoituksia.

• Vetäjänä Ilkka Kauppinen, www.matkailumarkkinointi.com

• Lisätietoa www.experiencebusiness.fi/internetmarkkinointi



Palautetta tehokas Internet-
markkinointi -koulutuksesta 

• Koulutuksen aikana online-myyntimme nousi 37 %.

• Verkkosivujemme kävijämäärä kasvoi 454 %

• Oikeisiin tarpeisiin tarvittavia ratkaisuja.

• Paljon uutta tietoa, ideaa ja työkaluja Internet-
markkinointiin. Avasi aivan uuden maailman.

• Pitkästä aikaa koulutus, josta on todella hyötyä.



Maaportaali ja sosiaalinen media 
• 1-päiväinen kurssi, jossa keskitytään maaportaalin sisällön 

tuottamiseen, sosiaalisen median perusteisiin ja niiden 
tehokkaampaan hyödyntämiseen.

• Koulutus pidetään ATK-luokassa, jolloin osallistujat oppivat 
tekemällä, eikä pelkästään kuuntelemalla.

• Päivä sisältää runsaasti konkreettisia keinoja, joilla maa-
portaalista ja sosiaalisesta mediasta saa enemmän tehoja irti.

• Facebook, Twitter, Tripadvisor, Our Finland, wikit, blogit jne.

• Kurssin vetäjinä toimivat LEOn sertifioidut internet-
markkinoinnin kouluttajat.

• Hinta 1000 EUR + alv 22%



Muut LEOn palvelut

• Sähköisen liiketoiminnan kehittämispäivä
alueorganisaatioille

• Näy netissä -kampanja

• Sosiaalisen median ABC 

• Tuotekehitystyöpajat ja -seminaarit

• Tuotetestaus

• Elämyskoulutus



Kiitos!



Käy ihmeessä katsomassa:

www.leofinland.fi/leo/imk

Koulutuksen pitäjän nimi

www-sivu

email

gsm



Lisätietoja LEOsta

LEO Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus

www.leofinland.fi

www.experiencebusiness.fi

Osaamiskeskusjohtaja

Sanna Tarssanen

sanna.tarssanen@leofinland.fi

gsm 040 861 1149 



Määrittelyt
• Sähköinen liiketoiminta tarkoittaa kaikkea 

tietoverkkojen välityksellä hoidettua liiketoimintaa.

• Sähköinen kaupankäynti tarkoittaa sähköisen 
liiketoiminnan osa-aluetta, joka keskittyy vaihdantaan.

• Sähköinen markkinointi tarkoittaa 
informaatioteknologian käyttöä markkinoinnissa.

• Internet-markkinointi tarkoittaa internetin 
hyödyntämistä markkinoinnissa.


