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Digitalisaation myötä sosiaalinen media on muodostunut yhä tärkeämmäksi markkinointiväyläksi. Yritysten on pysyttävä muutoskykyisinä jatkuvasti kehittyvässä maailmassa, jossa
kuluttajat asettavat säännöt. Johdonmukaisella ja ajankohtaisella sosiaalisen median
markkinoinnilla yritys voi saavuttaa etulyöntiaseman kilpailijoihin nähden, korostaa yrityksen identiteettiä ja tehostaa vuorovaikutusta asiakkaidensa kanssa.
Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee sosiaalisen median markkinointisuunnitelmaa
ja sen toteuttamista toimeksiantajalle nimeltä Oak House – Tammitalo. Toimeksiantaja on
majoitusalan yritys, joka sijaitsee Naantalin idyllisessä vanhassakaupungissa. Tarve opinnäytetyölle tuli toimeksiantajalta, jolla ei ollut aikaisemmin käytössä mitään sosiaalisen median kanavia. Opinnäytetyö on toteutettu lokakuun 2018 ja tammikuun 2019 välillä.
Opinnäytetyö on rajattu kahdessa sosiaalisen median kanavassa toteutettavaan markkinointiin ja mainontaan. Työn päätavoitteena oli lisätä yritykselle näkyvyyttä luomalla uudet
markkinointikanavat ja tuottamalla yritykselle tarkoituksenmukaista, brändiä tukevaa sisältöä. Alatavoitteena oli luoda kattava perusta sekä tarvittavat työkalut sosiaalisen median
markkinoinnin onnistumiselle. Tarkoituksena on, että toimeksiantajayritys voi hyödyntää
opinnäytetyötä tulevaisuudessa markkinoinnin tukena.
Opinnäytetyön alussa esitellään toimeksiantaja. Tämän jälkeen työ etenee teoriaosuuteen,
jossa avataan lyhyesti brändin- ja markkinoinnin käsitteitä. Seuraavana esitellään sosiaalista mediaa markkinoinnin välineenä ja käydään läpi tarvittavia työkaluja, kuten SOSTACmarkkinointimalli. Markkinointimallin jälkeen pohditaan sosiaalisen median markkinoinnin
aloittamiseen liittyviä haasteita. Sitten tutustutaan opinnäytetyön kannalta merkittäviin sosiaalisen median kanaviin, Facebookiin ja Instagramiin, minkä jälkeen tarkastellaan sosiaalisen median trendejä. Viimeisenä käsitellään ilmaisen ja maksetun sosiaalisen median mainonnan eroavaisuuksia asiantuntijahaastatteluiden avulla.
Empiirinen osa pohjautuu SOSTAC-markkinointimalliin, jonka avulla toteutetaan nykytila-,
kilpailija- sekä kohderyhmäanalyysi. Markkinointimallin avulla asetetaan markkinointitavoitteet ja -strategia sekä määritellään tarvittavat toimenpiteet ja toimintasuunnitelma. Empiirisen osan päättää kappale prosessinhallinta ja -seuranta.
Viimeisenä opinnäytetyössä esitellään produkti toteutettujen julkaisujen avulla. Lisäksi verrataan saavutettuja tuloksia asetettuihin markkinointitavoitteisiin. Johtopäätöksenä voidaan
todeta, että markkinointitavoitteet saavutettiin pääosin ja toimeksiantaja koki hyötyvänsä
opinnäytetyöstä huomattavasti.
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Johdanto

Digitalisaation myötä sosiaalinen media on muodostunut yhä tärkeämmäksi markkinointiväyläksi yrityksille (Agrawal 2016). Erityisesti matkailualan toimijoiden on tärkeää hyödyntää sosiaalista mediaa markkinoinnin tukena, sillä nykypäivänä matkailijat haaveilevat,
suunnittelevat ja etsivät tietoa eri kanavien, kuten Instagramin ja Facebookin kautta.
(Nuottimäki 2015.)

Työn aihe on sosiaalisen median markkinointisuunnitelma ja sen laatiminen matkailualan
yritykselle. Aihe valikoitui molempien opinnäytetyöntekijöiden henkilökohtaisen kiinnostuksen ansiosta sosiaalista mediaa kohtaan. Tekijöitä kiinnostaa lisäksi sosiaalisen median
hyödyt markkinoinnin tukena. Opinnäytetyön päätavoitteena on lisätä yritykselle näkyvyyttä
luomalla uudet markkinointikanavat sosiaaliseen mediaan. Alatavoitteena on luoda kattava
perusta sekä tarvittavat työkalut sosiaalisen median markkinoinnin onnistumiselle. Tämä
opinnäytetyö toimii opaskirjana toimeksiantajalle tulevaisuutta varten. Sosiaalisesta mediasta käytetään työn edetessä lyhennettä some. Aihe on rajattu tiukasti ainoastaan sosiaalisen median markkinointiin ja kahteen sosiaalisen median kanavaan Facebookiin ja Instagramiin.

Opinnäytetyössä keskeisiä käsitteitä ovat

Brändi: Will Kenton määrittää brändin uniikkina muotoiluna, logona, symbolina tai näiden
kaikkien yhdistelmänä (Kenton 2018a). Logolla ja symbolilla tarkoitetaan graafista merkkiä,
tunnuskuvaa tai tyyliteltyä nimeä, joka identifioi yritystä, brändiä, tuotetta tai organisaatiota
(Kenton 2018b). Vahvan ja tunnistettavan brändin avulla asiakkaat luovat mielikuvan yrityksen tuotteista tai palveluista sekä onnistunut brändi erottaa yrityksen kilpailijoistaan (Kenton
2018a).

Markkinointi: Markkinointi puolestaan tarkoittaa toimintoja, instituutioita, sekä prosesseja,
jotka mahdollistavat kommunikaation ja tarjonnan yrityksen, asiakkaiden, yhteistyökumppanien sekä koko yhteiskunnan välillä, niin että kaikki osapuolet hyötyvät prosessista (AMA
2017).

Sosiaalinen media: Sosiaalinen media on yhteisnimitys internetissä toimiville alustoille,
joissa useat käyttäjät voivat kommunikoida keskenään samanaikaisesti (Heinze, Fletcher,
Rashid & Cruz 2017, 23.)

1

Facebook: Facebook on yksi suurimmista sosiaalisen median kanavista, jolla on noin kaksi
miljardia aktiivista käyttäjää ympäri maailman. Facebookia käytetään niin perheen ja ystävien väliseen kommunikointiin kuin yritysten markkinointitarkoituksiin. (Facebook 2018; Business Dictionary 2019.)

Instagram: Instagram on tämän hetken ylivoimaisesti suosituin kuvanjakopalvelu, jolla on
yli 800 miljoonaa aktiivista käyttäjää maailmanlaajuisesti (Patel 2018a). Kuten muissakin
sosiaalisen median kanavissa käyttäjät voivat kommunikoida toisten käyttäjien kanssa seuraamalla, kommentoimalla, tykkäämällä, merkitsemällä julkaisuun ja yksityisviestien avulla
(Moreau 2018).

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii majoituspalvelua tarjoava yritys nimeltä Oak House
– Tammitalo. Tammitalo sijaitsee Naantalin vanhassakaupungissa ja on aloittanut toimintansa vuonna 2010. Tarkemmin katsottuna Oak House – Tammitalo on niin sanottu pihatalo, joka sijaitsee päärakennuksen pihapiirissä. Majoitus tarjoaa turvallisen ja rauhallisen
ympäristön niin lapsiperheille, matkailijoille, ystäväpariskunnille kuin työporukoille. Opinnäytetyön edetessä yrityksestä tullaan käyttämään myös pelkästään nimitystä ”Tammitalo”.
Majoitusta voi varata Booking.com:sta, joka on suosittu varaussivusto sekä ottamalla suoraan yhteyttä joko sähköpostitse tai soittamalla (Oak House – Tammitalo 2018.)

Opinnäytetyö on tyyliltään toiminnallinen työ, jossa tietoperustan lisäksi esitellään konkreettinen sosiaalisen median markkinointisuunnitelma eli tuotos. Toimeksiantajalla ei ole aikaisemmin ollut käytössä mitään sosiaalisen median kanavia, joten opinnäytetyöstä on paljon
hyötyä niin yritykselle kuin sen tekijöille. Yritys saa lisää näkyvyyttä ja markkinoinnin tehostaminen valituissa kanavissa edesauttaa toivottujen kohderyhmien tavoittamista. Opinnäytetyön tekijät puolestaan pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan sosiaalisen median
markkinointisuunnitelman alusta alkaen itse.

Teoriaosuuden alussa on esitelty lyhyesti brändi, jonka merkitys on jokaiselle yritykselle
tärkeä. Brändiin kiteytyy yrityksen missio, joka heijastuu yrityksen asiakkaille. Brändiä seuraa lyhyesti avattuna markkinointi, joka puolestaan toimii pääkäsitteenä sosiaalisen median
markkinoinnille. Sen jälkeen teoriaosuudessa siirrytään pääaiheeseen eli sosiaalisen median markkinointiin. Tätä seuraa SOSTAC-markkinointimallin esittely sekä pohdintaa haasteista, joita sosiaalisen median markkinointia aloittava yritys voi kohdata. Lisäksi esitellään
somemarkkinointiin tarvittavia työkaluja ja mittareja sekä esitellään peruspiirteet valituista
somekanavista. Teoriaosuuden lopussa käsitellään sosiaalisen median tämänhetkisiä trendejä sekä maksettua ja ilmaista somemainontaa.
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Teoriaosuutta seuraa varsinainen tuotos, joka on rakennettu SOSTAC-markkinointimallin
pohjalta. Tuotos esitellään markkinointimallin avulla, jossa käydään läpi nykytila-analyysi,
kilpailija-analyysi, kohderyhmäanalyysi, markkinointitavoitteet, markkinointistrategia, toimenpiteet ja toimintasuunnitelma sekä prosessinhallinta ja – seuranta.

Viimeinen kappale, pohdinta, pitää sisällään esimerkkijulkaisuja molemmista sosiaalisen
median kanavista Facebookista ja Instagramista. Markkinoinnin onnistumista mitataan asetettujen markkinointitavoitteiden avulla. Viimeisessä kappaleessa pohditaan niin toimeksiantajan kuin työn tekijöiden saavuttamia hyötyjä, oppeja ja onnistumisia sekä esitellään jatkoehdotuksia yritykselle markkinoinnin jatkamiseksi.
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Brändi ja sen merkitys

Brändi on käsitteenä erittäin laaja ja pitää sisällään monta eri osa-aluetta, joten tässä kappaleessa on pyritty esittämään brändi ainoastaan tiivistetysti. Sana brändi voidaan määrittää usealla eri tavalla. Will Kenton määrittää brändin uniikkina muotoiluna, logona, symbolina tai näiden kaikkien yhdistelmänä (Kenton 2018a). Logolla ja symbolilla tarkoitetaan
graafista merkkiä, tunnuskuvaa tai tyyliteltyä nimeä, joka identifioi yritystä, brändiä, tuotetta
tai organisaatiota (Kenton 2018b). Vahvan ja tunnistettavan brändin avulla asiakkaat luovat
mielikuvan yrityksen tuotteista tai palveluista. Onnistunut brändi erottaa yrityksen kilpailijoistaan. (Kenton 2018a.) Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK esittää brändin olevan yrityksen ympärille muodostunutta positiivista mainetta, jonka arvo määräytyy brändin
tunnettuuden mukaisesti (SAK 2018).

Aiemmin esitettyjä brändin määritelmiä tukevat Armstrong, Kotler ja Opresnik, jotka toteavat
brändin olevan yksi keskeisimmistä elementeistä yrityksen ja kuluttajien välisessä vuorovaikutussuhteessa. Brändi edustaa kuluttajan käsityksiä ja tunteita yrityksen tuotteista ja
palveluista eli kaikkea sitä, mitä nämä asiat merkitsevät asiakkaalle. Loppupäätelmänä voidaan todeta, että brändi on olemassa kuluttajan mielessä. (Armstrong, Kotler & Opresnik
2017, 250.)

Vahvalla brändillä on korkea brändipääoma. Brändipääomalla mitataan sitä, miten hyvin
yritys saa asiakkaan valitsemaan ensisijaisesti oman tuotteensa tai palvelunsa muiden
brändien joukosta. Brändipääoma kuvastaa asiakkaan uskollisuutta yritystä kohtaan. (Armstrong ym. 2017, 250.)

Yrityksen on valittava huolellisesti omat arvonsa, jotka ohjaavat yrityksen toimintaa ja kertovat kuluttajille, mitkä asiat ovat yritykselle tärkeitä. Yritykselle on ensiarvoista ymmärtää
omaa asiakaskuntaansa, sillä sen avulla pystytään muodostamaan arvolupaus asiakkaille.
Arvolupaus perustuu asiakkaiden tarpeisiin, joita yritys sitoutuu toteuttamaan. Arvolupauksen pitäisi näkyä kaikissa yrityksen toiminnoissa, jonka pohjalta asiakkaat voivat luottaa,
että saavat kaipaamaansa lisäarvoa käyttäessään näitä palveluita tai tuotteita. (Heinze
ym. 2017, 139.)

4

3

Mitä on markkinointi?

Markkinointi tarkoittaa toimintoja, instituutioita, sekä prosesseja, jotka mahdollistavat kommunikaation ja tarjonnan yrityksen, asiakkaiden, yhteistyökumppanien sekä koko yhteiskunnan välillä, niin että kaikki osapuolet hyötyvät prosessista (AMA 2017). Markkinointia
ovat ne tavat, joilla yritys tai organisaatio kommunikoi, sitouttaa ja vakuuttaa kohdeyleisönsä tuotteidensa tai palveluidensa hyödyistä, ja tätä kautta ohjaa heitä ostopäätökseen
(Business Dictionary 2018). Markgrad toteaa, että onnistuneessa markkinoinnissa palveluntarjoaja toimii ohjaajana asiakkailleen luoden luottamussuhteen sekä onnistuu tyydyttämään asiakkaan tarpeet. Hyvin toteutettu markkinointi tavoittaa oikean kohdeyleisön, ymmärtää kohderyhmän toiveet ja toteuttaa ne. (Markgraf 2018.)

Armstrong ym. kertovat, että yritysten on mahdotonta vedota kaikkiin asiakasryhmiin samanaikaisesti. Asiakkaiden moninaisuus, erot ostokäyttäytymisessä, tarpeissa sekä asenteissa vaihtelevat suuresti eri asiakasryhmissä. Onnistunut markkinointi lähteekin markkinointistrategian suunnittelulla, minkä päämäärä on tunnistaa, kenelle markkinointia kohdennetaan ja millä keinoin. (Armstrong ym. 2017, 198.)

Heaton lisää, että asiakasryhmien identifioimisen lisäksi markkinointistrategiassa oleellista
on määrittää, mitkä asiat ovat asiakkaille tärkeitä, ja miten yritys pystyy sisällyttämään ja
yhdistämään nämä seikat tuotteisiinsa ja palveluihinsa. Olennaista on pohtia, minkälaisia
viestejä voidaan välittää niin, että ne ovat todenperäisiä ja vastaavat samalla asiakkaiden
tarpeisiin. (Heaton 2013.)

Meriläinen esittää, että markkinoinnin suunnittelussa tärkeimpiä työkaluja ovat segmentointi, targetointi ja positiointi. Ratkaisevaa on toteuttaa nämä suunnittelun vaiheet juuri
tässä järjestyksessä. Segmentoinnin tarkoitus on muodostaa kokonaisvaltainen ja kattava
katsaus vallitsevista markkinoista, kuten esimerkiksi nousevista trendeistä omalla toimialalla ja tätä kautta identifioida yritykselle sopivat asiakassegmentit. Kun segmentointivaihe on suoritettu, siirrytään targetointiin eli kohdentamiseen. Targetoinnissa oleellista on
arvioida valittujen asiakassegmenttien houkuttelevuus ja sopivuus yritykselle ja valita
niistä yksi tai useampi lopulliseksi kohderyhmäksi. Päämääränä on löytää ne ryhmät, joita
pystytään parhaiten palvelemaan niin, että toiminta on yritykselle kannattavaa. (Meriläinen
2017a.) Kolmas vaihe eli positiointi viittaa siihen, miten asiakas havainnoi ja näkee yrityksen tuotteen tai palvelun muihin kilpailijoihin nähden. Positioinnin tarkoituksena on luoda
tuotteesta tietynlainen kuva niin, että kuluttaja näkee tuotteen yrityksen toivomalla tavalla
(Wilkinson 2013.) Positioinnissa keskeistä on pohtia, mikä tekee brändistä ainutkertaisen
(Meriläinen 2017b).
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3.1

Markkinointi sosiaalisessa mediassa

Edellisessä kappaleessa esiteltiin markkinoinnin käsite lyhyesti sekä siihen liittyvät markkinoinnin suunnitteluun hyödynnettävät apuvälineet. Tässä kappaleessa tutustutaan sosiaaliseen mediaan käsitteenä ja markkinointivälineenä sekä pohditaan sen hyötyjä ja mahdollisia riskejä.

Sosiaalinen media on yhteisnimitys internetissä toimiville alustoille, joissa useat käyttäjät
voivat kommunikoida keskenään samanaikaisesti (Heinze ym. 2017, 23). Dollarhide yhtyy
tähän mainiten lisäksi sisällön, kuten kuvien ja videoiden jakamisen, olevan olennainen
kommunikoinnin tapa sosiaalisessa mediassa (Dollarhide 2019).

Heinze ym. mukaan sosiaalisen median markkinointi on markkinointia, joka toteutetaan sosiaalisen median kanavissa. Pyrkimyksenä on aktiivisella läsnäololla sekä kommunikoinnilla löytää ja sitouttaa yritykselle keskeisimmät asiakassegmentit sekä ohjata tätä kautta
liikennettä yrityksen nettisivuille. (Heinze ym. 2017, 25.) Stamoulis korostaa, että juuri yritykselle tärkeiden potentiaalisten asiakkaiden löytäminen ja heille markkinoinnin kohdentaminen on somemarkkinoinnissa tärkeintä. Resursseja on turha kohdentaa asiakkaisiin,
jotka eivät loppupeleissä ole kiinnostuneita yrityksen tuotteesta tai palvelusta. (Stamoulis
2018.)

Dollarhiden mukaan somemarkkinointi helpottaa uusien asiakkaiden tavoittamista ja olemassa olevien asiakassuhteiden ylläpitämistä. Somemarkkinoinnin avulla yritys voi tuoda
esiin yrityskulttuuriaan ja arvojaan sekä mainostaa tuotteitaan ja palveluitaan tehokkaasti.
(Dollarhide 2018.) Heinze ym. sekä Dollarhide toteavat, että sosiaalisen median markkinointia voidaan toteuttaa niin orgaanisesti kuin maksullisesti (Dollarhide 2018; Heinze ym.
2017, 25). Orgaanisella näkyvyydellä tarkoitetaan näkyvyyttä, joka on saavutettu ilman
maksullisia keinoja. Maksullisessa mainonnassa taas apuna käytetään maksullisia ominaisuuksia näkyvyyden saavuttamiseksi. (Craig 2018.) Maksullisen mainonnan avulla voidaan
määrittää tarkat kohderyhmät ja tavoittaa suuria määriä potentiaalisia asiakkaita. Dollarhide
toteaa maksullisen mainonnan olevan usein tehokkaampaa, sillä sen avulla yritys voi saada
tuloksia lyhyellä aikavälillä nopeasti. (Dollarhide 2018.)

Tällä hetkellä maailmassa on noin 4 miljardia internetin käyttäjää. Heistä yli 3 miljardia käyttää sosiaalista mediaa aktiivisesti. Viimeisin data (Global Web Index 2018) kertoo ihmisten
käyttävän aikaa verkossa noin 6 tuntia päivässä. (Kemp, 30.1.2018.)
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90% markkinoijista sanoo sosiaalisessa mediassa läsnäolon nostaneen yrityksen näkyvyyttä. Some markkinointikeinona voi auttaa yritystä kasvattamaan brändiään sekä lisäämään liikevaihtoaan. Dephillipsin mukaan yrityksen oma aktiivinen käyttäytyminen sosiaalisessa mediassa mahdollistaa oikean asiakaskunnan tavoittamisen sekä asiakkaan ja yrityksen välisen dialogin. Sosiaalisen median avulla asiakkaiden käyttäytymistä on helppo
havainnoida ja tätä kautta ymmärtää heitä paremmin. Tämä on oleellista kestävien asiakassuhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä. (Dephillips 2018.) Patel lisää yrityksen oman
aktiivisen käyttäytymisen auttavan lisäksi kilpailijoiden arvioinnissa. Sosiaalisessa mediassa kilpailijoiden analysointi on vaivatonta, sillä yritysten profiilit ja niiden sisältö ovat kaikkien nähtävillä. (Patel 18.9.2018.)

Näkyvyyden tavoittaminen on somemarkkinoinnissa tärkeää. Parhaimman tuloksen tavoittamiseksi ja markkinoinnin onnistumiseksi julkaisuajankohtia kannattaa suunnitella. Yritykselle oikeat julkaisuajankohdat riippuvat kohderyhmästä. Ajankohtia tulisi siis analysoida
pääasiassa kohderyhmän mukaan. Globaalisti tutkitut parhaimmat julkaisuajankohdat antavat kuitenkin jo jonkin verran osviittaa hyvistä julkaisuajankohdista. (Carbone 19.2.2018.)
Carter ja Sailer toteavat sosiaalisessa mediassa parhaimpia julkaisuajankohtia olevan ajat,
jolloin suurin osa ihmisistä viettää vapaa-aikaansa. Tämä tarkoittaa teoriassa sitä, että julkaisut kannattaa painottaa aamu- ja lounasaikaan, iltaan sekä viikonlopuille. (Carter
15.1.2019; Sailer 2018.) York kuitenkin korostaa, että julkaisuajankohdat voivat loppujen
lopuksi olla vain suuntaa antavia, eikä niiden perusteella ole kannattavaa tehdä lopullisia
suunnitelmia. Tarpeellisempaa on tutkia omaa asiakaskuntaa ja heidän käyttäytymistään ja
määritellä julkaisuajankohdat tämän perusteella. (York 2018.)

Jos yritys haluaa pysyä nykypäivänä kilpailukykyisenä, sosiaalisen median hyödyntäminen
markkinoinnissa on lähes välttämätöntä. Ennen markkinointistrategian laatimista on kuitenkin kriittistä tiedostaa sosiaalisen median mahdolliset negatiiviset vaikutukset. Kaikkea verkossa julkaistua voidaan vapaasti kommentoida ja jakaa, mikä antaa vähän tilaa virheille.
Aktiivinen markkinointi sosiaalisessa mediassa on aikaa vievää ja konkreettisia tuloksia
saadaan hitaasti. Verkossa on lisäksi liikkeellä hakkereita sekä identiteettivarkaita, jotka
saattavat päästä käsiksi asiakastietoihin ja väärinkäyttää niitä yrityksen nimissä. (Gaille
2015.) Asiakastietojen joutuminen vääriin käsiin voi aiheuttaa suuria haittavaikutuksia nopeasti, mikä taas vaikuttaa peruuttamattomasti asiakkaan ja yrityksen väliseen luottamussuhteeseen (Wolfe 6.7.2016).
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Gaille toteaa, että sosiaalisen median kautta asiakkaat voivat olla helposti suorassa yhteydessä yritykseen ja esittää kysymyksiä. Vaarana on kuitenkin, että kaikkiin asiakkaiden esittämiin kysymyksiin ei ehditä vastaamaan tai, että ne hukkuvat muiden lukuisten viestin alle.
Tämä saattaa aiheuttaa turhautumista asiakkaan puolelta ja luoda yrityksestä välinpitämätöntä kuvaa. (Gaille 2015.) Pönkä korostaa sosiaalisen median olevan ihmisten välistä vuorovaikutusta, mikä tapahtuu tavallisesti tekstimuodossa. Kommunikointi on pelkistetympää
kuin tilanteissa, missä osallistujat kuulevat ja näkevät toisensa. Tämän takia väärinymmärryksiä saattaa syntyä. Viestit ja keskustelut voidaan ymmärtää suoraviivaisemmin ja vakavammin kuin kasvokkain kommunikoidessa. (Pönkä 2014, 49.)

Sosiaalisen median peruspiirteisiin liittyy lisäksi herkkyys nopeisiin muutoksiin. Joka vuosi
uusia sosiaalisen median kanavia sekä palveluja muodostuu lisää. Tyypillistä on, että uudet
kiinnostavat palvelut ja kanavat saattavat hetkessä kerätä jopa miljoonien käyttäjien suosion. Alati muuttuvan sosiaalisen median takia onkin haastavaa pitää käyttäjät sitoutuneina
jo olemassa olevaan palveluun. Luonteenomaista on kuitenkin, että nämä nopeasti suosiota
kasvattaneet palvelut pysyvät suosittuina vain lyhyen aikaa. Tämän vuoksi hitaammalla aikavälillä käyttäjämääräänsä kasvattavilla verkkopalveluilla onkin pidemmällä aikavälillä paremmat edellytykset suosion ylläpitämiseen. (Pönkä 2014, 212.)

3.1.1

SOSTAC-markkinointimalli suunnittelun tukena

Tässä opinnäytetyössä käytetään SOSTAC-markkinointimallia sosiaalisen median markkinointisuunnitelman laatimisessa. SOSTAC-markkinointimallin on kehittänyt PR Smith
1990-luvulla helpottamaan markkinointisuunnitelmien laatimisessa (Chaffey 2016). SOSTAC muodostuu kuudesta eri vaiheesta, jotka esitellään seuraavaksi. Malli pitää sisällään
niin nykytila-analyysin, markkinointitavoitteiden määrittelemisen, markkinointistrategian,
toimenpiteet, toimintasuunnitelman kuin prosessin hallinnan ja -seurannan. SOSTAC-malli
on kehitetty erityisesti digitaalisen markkinoinnin suunnittelun apuvälineeksi. (Myllymäki
2018.) Alla oleva kuva 1 esittää SOSTAC-mallin etenemisprosessin.
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Kuva 1. Sostac-malli (Myllymäki 2018)

Nykytila-analyysillä tarkoitetaan nykyhetken kartoittamista. Sen avulla on tarkoitus vastata
ainakin seuraaviin kysymyksiin: ”Keitä olemme? Ketkä ovat asiakkaitamme, ja millaisia he
ovat?”. (Myllymäki 2018.) Kohderyhmän määrittämisen helpottamiseksi tulisi yrityksen
luoda ostajapersoonat ihanneasiakkaistaan. Ostajapersoonien konkretisoinnissa on tärkeää määritellä ainakin demografiset perustiedot, joiden avulla pystytään luomaan mielikuva potentiaalisesta ostajasta. Näitä perustietoja ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli ja sijainti.
On oleellista ymmärtää, missä sosiaalisen median kanavissa ihanneasiakas on aktiivinen
ja millaista vapaa-aikaa asiakas viettää. (Heinze ym. 2017, 71.) Myllymäki lisää vielä, että
oleellista on määrittää, mitä palveluita ja tuotteita yritys tarjoaa eli mikä yrityksen missiona
toimii (Myllymäki 2018). Missiolla tarkoitetaan syitä, miksi yritys on olemassa ja sitä, mitä
yritys haluaa toiminnallaan saavuttaa. (Yrityksen perustaminen 2018.) Nykytila-analyysissa
arvioidaan lisäksi kilpailijat ja heidän toimintansa. Jos yrityksellä on olemassa olevia digitaalisia markkinointikanavia, niiden toimivuus on hyvä tarkistaa samalla. (Myllymäki 2018.)

Markkinointitavoitteiden asettaminen vastaa pääasiallisesti kysymykseen siitä, missä haluaisimme olla yrityksenä. Yritykselle asetettujen tavoitteiden on oltava konkreettisia sekä mitattavissa olevia. Tarkan seuraajamäärän asettaminen tai prosentuaaliset tavoitteet ovat
selkeämmin mitattavissa ja onnistumista on vaivattomampaa seurata. Yrityksen on järkevää asettaa pienempiä välitavoitteita niin sanottujen päätavoitteiden oheen. (Myllymäki
2018.)
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Markkinointistrategia tukee yrityksen arvoja, missiota ja visiota. Kuten nykytila-analyysissä
todettiin, missio viittaa siihen, miksi yritys on olemassa. Visio puolestaan tarkoittaa tavoiteltua tulevaisuuden tilaa, jossa yritys haluaa olla tietyn ajanjakson kuluessa. (Yrityksen Perustaminen 2018.) Markkinointistrategia toimii pohjana koko markkinoinnin suunnittelulle ja
sen avulla pyritään määrittämään, miten potentiaaliset ostajat tavoitetaan parhaiten. Strategia suunnitellaan yleensä pidemmälle aikavälille kuin yksittäinen markkinointisuunnitelma. (Chen 2018). Markkinointistrategiassa on oleellista pohtia, miten ja millä keinoin asetetut tavoitteet saavutetaan. Tärkeää on kartoittaa, mikä on yritykselle oleellisin markkinointisegmentti, eli kenelle markkinointi kohdennetaan. Kun segmentointivaihe on toteutettu
huolellisesti, valitaan keskeisimmät markkinointikanavat ja sisältö suunnitellaan kohderyhmälle sopivaksi. (Chaffey 2016.)

Markkinointistrategian luomisessa apuna voidaan käyttää erilaisia markkinointimalleja. Yksi
tunnetuimmista on AIDA-malli, jonka avulla voidaan hahmottaa kognitiivisia tasoja, joita yksilö käy läpi tutustuessaan uuteen tuotteeseen tai palveluun. Tämän avulla voidaan suunnitella mielekästä sisältöä, jonka päämääränä on kannustaa asiakas ostopäätökseen.
AIDA-malli muodostuu neljästä tasosta, jotka ovat esitelty seuraavaksi. Alla oleva kuva 2
havainnollistaa AIDA-mallin neljää eri tasoa.

Kuva 2. Aida-malli (Hanlon 2013)
Ensimmäinen taso eli “awareness” viittaa huomion herättämiseen ja tietoisuuden lisäämiseen. Seuraava taso “interest” puolestaan kuvaa mielenkiinnon herättämistä yrityksen tuotetta tai palvelua kohtaan pyrkimyksenä kannustaa lisätiedon etsimiseen. “Desire” taso pyrkii luomaan emotionaalisen yhteyden asiakkaan ja yrityksen välille. Yhteys luodaan esimerkiksi korostamalla brändi-identiteettiä, yrityksen arvoja sekä tuotteen tai palvelun hyötyjä
asiakkaalle. Viimeinen taso “action”, on asiakkaan ohjaamista päätöksen tekemiseen.
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Tässä yhteydessä on ratkaisevaa määrittää, mitkä ovat yrityksen tavoitteet markkinoinnin
suhteen. (Hanlon 7.10.2013.) Tavoitteiden perusteella voidaan määritellä sopiva call to action. Call to action, eli toimintaan kehottaminen on markkinoijan keino ohjata asiakkaita haluamaansa suuntaan. Näitä keinoja ovat esimerkiksi kehottaminen uutiskirjeen tilaamiseen,
internetsivuilla vierailuun tai ostopäätöksen tekemiseen. (Kenton 2018.)

Kun edellä mainitut vaiheet on toteutettu, yrityksen tulisi täsmentää suunnitelma ja konkretisoida toimenpiteet, joilla tavoitteet saavutetaan. Tässä vaiheessa oleellista on sisältösuunnitelman laatiminen. Sisällön suunnittelussa keskeistä on muodostaa selkeä ja tarkka kokonaisuus julkaisujen sisällöstä ja niiden toteutustavasta sekä julkaisuaikatauluista. Tärkeää on määritellä ketkä ovat vastuussa eri toimenpiteistä sekä millä aikataululla. (Chaffey
2016.)

Selkeän sisältösuunnitelman luomisessa apuna toimii sosiaalisen median sisältökalenteri,
jonka avulla aikatauluja on helpompi tarkastella ja monitoroida. Sisältökalenteri selkeyttää
sisällön suunnittelua etenkin silloin, kun sosiaalisen median markkinointikanavia on useampia. Sosiaalisessa mediassa luonteenomaisia ovat lukuisat eri merkkipäivät, kuten kansainvälinen eläinten päivä, maan päivä, halauspäivä, aprillipäivä sekä erilaiset juhla- ja pyhäpäivät. Näiden merkkipäivien teemat voivat vaihdella kantaaottavista ja globaaleista aiheista piristäviin, hauskoihin ja yhteisöllisyyttä tai persoonallisuutta korostaviin teemoihin.
Merkkipäivät antavat yrityksille mahdollisuuden lisätä näkyvyyttään, ottaa kantaa eri tavoin
sekä korostaa lisäksi inhimillistä puoltaan. Kun sisältö on suunniteltu ja aikataulutettu jokaiselle eri kanavalle etukäteen, on yrityksen helpompi pysyä ajan tasalla muun muassa näistä
tärkeistä julkaisupäivistä. (Tien 24.9.2018.)

Tavoitteiden saavuttamiseksi markkinointiprosessin jatkuva hallinta ja seuranta ovat ensisijaisessa roolissa. Yrityksen on pitää määrittää, millä keinoin ja miten prosessia voidaan
analysoida tehokkaimmalla tavalla. Tuloksia täytyy mitata jatkuvasti, jotta mahdolliset muutosta vaativat seikat havaittaisiin ja niihin voitaisiin puuttua ajoissa. On kannattavaa tietää,
mikä toimii hyvin ja missä olisi parantamisen varaa. (Myllymäki 2018.)

3.1.2

Sosiaalisen median markkinoinnin aloittaminen ja sen haasteet

Edellisessä tietoperustan kappaleessa esiteltiin markkinoinnin suunnittelun avuksi markkinointimalli SOSTAC. Tässä kappaleessa pohditaan, millaisia haasteita somemarkkinoinnin aloittamiseen liittyy.
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Sosiaalisessa mediassa aloittavalle yritykselle kaikki on uutta. Asikainen toteaa, että jos
yritys ei ole aikaisemmin tehnyt sosiaalisen median markkinointia, voi sen aloittaminen
olla haaste esimerkiksi resurssien, ajankäytön sekä tietotaidon kannalta (Asikainen
10.1.2017).

Sosiaalisen median kanavia on lukuisia. Suuri valikoima voi tuntua ylivoimaiselta, ja on
hankala tietää, mistä pitäisi aloittaa. Sosiaalinen media kehittyy ja muuttuu jatkuvasti, joten ajan hermolla pysyminen on haastavaa. Sosiaalisen median markkinoinnissa ei ole
riittävää, että yritys tuntee somen pääpiirteet. Komulainen kertoo, että erilaisia somekanavia on useita ja markkinointitavat poikkeavat kanavan mukaan. Aloittavan yrityksen onkin osattava erottaa tavoitteiden kannalta olennaisimmat kanavat ja niiden erilaiset piirteet. (Komulainen 24.1.2018.)

Jones toteaa markkinointikanavien valinnassa asiakassegmenttien huomioon ottamisen
olevan ensisijaisen tärkeää. Asiakasryhmien määritteleminen ei itsessään riitä, vaan potentiaalisten asiakkaiden käyttäytymistä sosiaalisessa mediassa on analysoitava kattavasti. Yrityksen pitäisi siis osata kartoittaa, miten ja missä jo valmiit sekä potentiaaliset uudet asiakkaat liikkuvat sosiaalisessa mediassa. Tämän lisäksi on hyödyllistä tutkia, mihin
aikaan asiakkaat käyttävät valittuja kanavia, jotta julkaisut tavoittaisivat mahdollisimman
paljon potentiaalisia asiakkaita. (Jones 2018.)

Komulainen muistuttaa, että yritysten olisi tärkeää aloittaa pienin askelin, eikä pyrkiä valloittamaan kaikkia kanavia samaan aikaan (Komulainen 24.1.2018). Kärsimättömyys ja
liiallinen innokkuus saada kaikki ja heti voi koitua haasteeksi. Niin Asikainen kuin Joneskin
toteavat, että sosiaalisen median markkinointiprosessin aloittamista varten tulisi huolehtia,
että töissä on osaavia ihmisiä, jotka hallitsevat sosiaalisen median käytön sekä pystyvät
tuottamaan yritykselle soveltuvaa sisältöä (Asikainen 10.1.2017; Jones 2018). Haasteeksi
voikin muodostua tarpeeksi monipuolisen tiimin löytäminen. Jones lisää vielä, että somemarkkinointia varten tarvitaan niin visuaalisia, sanallisesti taitavia kuin analytiikasta kiinnostuneita ihmisiä. Jos osaavia työntekijöitä ei löydy, on mahdollista kouluttautua itse.
(Jones 2018.) Kouluttautuminen vaatii kuitenkin resursseja ja aikaa. Asikainen, Komulainen ja Jones jokainen toteavat tahoillaan, että yrityksen pitää muistaa uskoa itseensä ja
omaan sanomaansa. On äärimmäisen tärkeää määrittää, millaista lisäarvoa yritys pystyy
asiakkailleen tuottamaan somekanaviensa kautta. Hyvän ja mielenkiintoisen sisällön
avulla asiakkaat saadaan sitoutumaan yrityksen somekanaviin todennäköisemmin. (Asikainen 10.1.2017; Komulainen 24.1.2018; Jones 2018.)
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3.1.3

Sosiaalisen median markkinointiin hyödynnettävät työkalut ja mittarit

Sosiaalisen median markkinointi pitää sisällään useita vaiheita sisällönsuunnittelusta, julkaisemisesta, raportointiin ja tulosten analysointiin. Tämän takia sosiaalisen median hallintatyökalut ovat jokaiselle somessa markkinoijalle kätevä apuväline. Erilaisia maksullisia ja
ilmaisia työkaluja on lukuisia, eikä niitä kaikkia olekaan tarkoitus hyödyntää. Ratkaisevaa
onkin tunnistaa tärkeimmät työkalut, jotka koetaan tavoitteiden saavuttamisen kannalta kaikista olennaisimmiksi. Työkaluja löytyy eri tarkoituksiin, kuten sisällön suunnitteluun, julkaisuihin ja niiden aikataulutukseen sekä raportoimiseen ja analytiikkaan. (Lua 2018.) Sosiaalisessa mediassa markkinointi voi olla erittäin haastavaa, erityisesti jos markkinointi tapahtuu useassa eri kanavassa. Tämän vuoksi keskittyminen yritykselle olennaisimpiin työkaluihin on ratkaisevaa menestyksen kannalta. (Forbes Agency Council 2018.)

Hootsuite on sosiaalisen median julkaisutyökalu, joka mahdollistaa yrityksen kaikkien kanavien hallinnoinnin samassa paikassa. Hootsuiten avulla julkaisut voidaan suunnitella valmiiksi ja ajoittaa ne toivottuun ajankohtaan. Työkalu julkaisee sisällön suoraan valituille kanaville toteutetun aikataulun mukaisesti. (Hootsuite 2018a; Hootsuite 2018b.) Canva on internetissä toimiva kuvien muokkaukseen sekä erilaisten grafiikoiden ja presentaatioiden
luomiseen tarkoitettu työkalu. Canvasta löytyy useita sosiaalisen median formaatteihin tarkoitettuja valmiita malleja ja pohjia, mitkä helpottavat kuvien julkaisua. (Canva 2018.)

Jotta sosiaalisessa mediassa markkinointi olisi mahdollisimman tehokasta eivätkä käytetyt
resurssit valuisi hukkaan, on yrityksen havainnoitava tuloksia ja onnistumisia erilaisten mittareiden avulla. Merkittävimpiä seikkoja, joita tulisi mitata, ovat yrityksen saavuttama näkyvyys, asiakkaisiin vaikuttaminen, yrityksen osakseen saama kannatus sekä asiakkaiden sitoutuminen yrityksen julkaisuihin. Näkyvyyden mittaamisessa oleellista on havainnoida esimerkiksi yksittäisten verkkosivuvierailujen määrää sekä sitä, kuinka monta ihmistä julkaisulla on tavoitettu. Vaikuttaminen taas viittaa muun muassa siihen, onko yritys onnistunut
tavoittamaan uusia asiakkaita, taikka johtanut heitä ostopäätökseen. Kannatuksen arvioinnin mittareina voivat toimia esimerkiksi asiakkaiden tekemät arvostelut sekä mahdolliset
suositukset. Asiakkaiden sitoutumista mitataan havainnoimalla, kuinka monta asiakasta palaa yrityksen profiiliin sekä profiilin seuraajien, kommentoinnin, klikkausten ja tykkäysten
määrällä. Sitoutumista voidaan analysoida konkreettisesti esimerkiksi sitouttamis- ja klikkausprosenttien avulla. (Barker, Barker, Bormann, Roberts & Zahay 2017, 235.) Chacon
täydentää, että sitouttamisen analysointiin käytettäviä laskutoimituksia on monia, eikä yhtä
oikeaa tapaa ole (Chacon 19.12.2018). Ohessa esimerkit kaavoista, joiden avulla sitouttamis- ja klikkausprosentti voidaan laskea. Kaava 1 kuvastaa sitouttamisprosentin laskukaavaa, kun taas kaava 2 puolestaan klikkausprosentin laskukaavaa.
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Kaava 1. Sitouttamisprosentin laskukaava (Komok 19.6.2018 mukaillen)

Kaava 2. Klikkausprosentin laskukaava (Lincoln 2018 mukaillen)

Komok ja Paul toteavat Instagramissa keskimääräisen sitouttamisprosentin olevan noin yhdestä prosentista viiteen prosenttiin. Kuudesta prosentista ylöspäin saavutettu sitouttamisprosentti määritellään korkeaksi. (Komok 19.6.2018; Paul 2019.) Facebookissa puolestaan
keskimääräinen sitouttamisprosentti on usein matalampi. Feehanin mukaan Facebookissa
keskiarvo alaa katsomatta on noin 0,16% (Feehan 2.4.2018). Day ja Weng toteavat hyvän
sitouttamisprosentin olevan 1% (Day 20.4.2017; Weng 2017). Lincoln toteaa keskimääräisen klikkausprosentin matkailualalla olevan 0,47%. Instagramissa yleinen klikkausprosentti
alaa koskematta on 0,94% kun taas Facebookissa keskiarvollinen klikkausprosentti on
0,92%. (Lincoln 2018.)

3.2

Facebook sosiaalisen median markkinointivälineenä

Aikaisemmissa kappaleissa esiteltiin sosiaalisen median markkinoinnissa hyödynnettäviä
työkaluja ja mittareita. Seuraavaksi tutustutaan kahteen työn kannalta merkitykselliseen
sosiaalisen median kanavaan sekä niiden hyödyntämiseen markkinointivälineinä.

Vuonna 2004 perustetulla Facebookilla on tällä hetkellä 1.49 miljardia päivittäistä sekä 2.27
miljardia kuukausittaista käyttäjää ympäri maailman. Yksityishenkilöt käyttävät Facebookia
pääasiassa perheen ja ystävien kanssa kommunikointiin, maailman tapahtumien seuraamiseen sekä käyttäjille tärkeiden asioiden jakamiseen ja mielipiteiden ilmaisuun. (Facebook
2018.) Facebook on suurin ja suosituin sosiaalisen median tietoverkko markkinoijien keskuudessa. Noin 62 prosenttia markkinoijista kokevat Facebookin tärkeimmäksi tietolähteekseen. (Marketing News 2017.)
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Viime vuosina Facebook oli erityisesti nuorten aikuisten ja teini-ikäisten suosima sosiaalisen median kanava (Wyher 2017). Lähivuosina, kuitenkin keskimääräinen käyttäjäikä on
ollut nousussa ja nuoret käyttäjät ovat vähentyneet. Ennusteissa on, että yli 55-vuotiaiden
ikäryhmä muodostuisi tulevaisuudessa toiseksi suurimmaksi käyttäjäryhmäksi (Sweney
2018.) Markkinoijille tämä on pääasiassa positiivinen asia, sillä työssäkäyvillä aikuisilla on
huomattavasti enemmän ostovoimaa (Wyher 2017).

Gregoryn mukaan Facebookista on muodostunut merkittävä markkinointikanava niin yrityksille kuin organisaatioille. Yrityksen läsnäolo Facebookissa mahdollistaa suoran kommunikoinnin kohdeyleisön kanssa sekä antaa hyödyllistä informaatiota asiakaskunnasta. Lisäksi yrityksellä on käytössään konkreettinen data, jonka avulla asiakkaita voidaan analysoida ja tarkastella. Gregoryn mukaan Facebookissa oleellista on vuorovaikutus ja kommentoiminen. (Gregory 2018). Scott Oldford kuitenkin korostaa, ettei johtopäätöksiä onnistuneesta markkinoinnista voi tehdä pelkästään interaktion, kuten tykkäyksien ja kommenttien perusteella. Oldfordin mukaan Facebookissa luonteenomaista onkin, etteivät monet
asiakkaat sitoudu julkaisuihin kommentoimalla ja tykkäämällä. Oleellisempaa on siis tarkkailla julkaisujen tavoittamaa näkyvyyttä ja sitä, kuinka moni asiakas lopulta päätyy ostopäätökseen. (Oldford 2018.) Rouhiainen puoltaa Oldfordin näkemystä toteamalla, että on
tyypillistä nähdä Facebook-yrityssivuja runsailla julkaisumäärillä, mutta vähäisillä reaktioilla
(Rouhiainen 2016, 51).

Facebookin avulla yritys voi luoda brändilleen kasvot, nimen ja persoonallisuuden. Samalla
kun Facebook-tili edustaa yritystä, mahdollistaa se lisäksi luomaan inhimillisempää kuvaa
yrityksestä kommentoinnin ja sisällön jakamisen kautta. Suurin osa Facebookin käyttäjistä
viettää sivustolla aikaa joka päivä, mikä antaa yritykselle mahdollisuuden jatkuvaan kommunikointiin. (Gregory 2018.) Hämäläinen korostaa Facebookin olevan erinomainen yhteydenpitokanava yrityksen ja asiakkaan välillä (Hämäläinen 2016). Gregoryn mukaan yhä
useammat ihmiset käyttävät Facebookia informatiivisena kanavana etsiäkseen tietoa tuotteista ja palveluista (Gregory 2018). Hämäläinen toteaa lisäksi, että Facebookissa yritys
pystyy tiedottamaan asiakkaita tapahtumista ja tarjouksista sekä omista ajankohtaisista aiheista (Hämäläinen 2016). Facebookin kautta asiakkaiden on helppo löytää yritys, kirjoittaa
arvosteluja ja suositella sitä muille (Gregory 2018).

Etsiessään tietoa yrityksistä ja palveluista, Facebook-käyttäjille arvokasta on muiden käyttäjien kokemukset, arvostelut ja suositukset. Shaw toteaa suuren osan kuluttajista perustavan ostopäätöksensä näiden arvosteluiden pohjalta. Tämän takia onkin olennaista, että yritys tarkkailee saamiansa arvosteluja sekä reagoi tilanteen mukaisesti niihin. Tämä luo potentiaalisille asiakkaille luotettavaa ja välittävää kuvaa. (Shaw 2018.) Rusidovic korostaa
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vielä, että huonoja Facebook-arvosteluja ei kannata pelätä. Näiden arvostelujen kautta yritys pystyy esimerkiksi kartoittamaan mahdollisia kehittämiskohteita sekä parantamaan palvelujaan. (Rusidovic, 14.2.2018.)

Facebookissa ihmiset voivat tykätä yrityksen sivustoista sekä seurata niitä. Tykkäämällä
Facebook-sivusta käyttäjä seuraa sivua automaattisesti. Seuratessaan sivustoa, käyttäjä
saa yrityksen julkaisut omalle etusivulleen. Sivuston seuraamisen voi halutessaan lopettaa
tai tykkäyksen poistaa. (Facebook 2018.) Usein tykkääminen tarkoittaa sitä, että käyttäjä
haluaa kannattaa yritystä ja seuraaminen sitä, että asiakas on aidosti kiinnostunut yrityksen
tuottamasta sisällöstä. Niin tykkäykset kuin seuraajat ovat molemmat tärkeitä. Vaikka tykkäysten määrä ei suoraan korreloi sitä, että yrityksen tuottama sisältö olisi mielekästä, vaikuttaa se siihen, miten uudet potentiaaliset asiakkaat yrityksen kokevat. Mitä enemmän tykkäyksiä, sitä uskottavampi kuva yrityksestä syntyy. (Sensis 2017.) Patel ja Guinn toteavat
kuitenkin, että seuraajat ovat ne, jotka loppupeleissä merkitsevät eniten (Patel 2019; Guinn
2019).

Facebookissa näkyvyyteen vaikuttavat algoritmit. Algoritmi merkitsee tiettyä järjestystä, tapaa ja erottelua, millä yksittäisten julkaisujen näkyvyys määräytyy. Peters toteaa Facebookin algoritmien muuttuvan niin, että vastedes julkaisut, jotka luovat interaktiota ystävien ja
perheenjäsenten välillä ovat ensisijaisessa asemassa (Peters 25.10.2018). Schäfenhoff
puoltaa tätä ja lisää, että käyttäjät näkevät tulevaisuudessa vähemmän markkinointiin pohjautuvaa yritysten tuottamaa sisältöä (Schäfenhoff 2018.) Yrityksille, brändeille ja sivustojen
ylläpitäjille tämä merkitsee sitä, että kohdeyleisöä voi olla yhä vaikeampi tavoittaa. Algoritmi
suosii lisäksi julkaisuja, jotka saavuttavat niin sanottua aktiivista vuorovaikutusta. Aktiivinen
vuorovaikutus tarkoittaa kommentoimista, jakamista ja reagointia, kun taas passiivinen vuorovaikutus on julkaisujen silmäilemistä, klikkaamista tai esimerkiksi videoiden katsomista.
(Peters 25.10.2018.)

Gearyn ja Patelin mukaan algoritmeihin vaikuttaa vielä se, onko julkaisut luotu suoraan Facebookista, vai onko apuna käytetty kolmansia osapuolia. Kolmannet osapuolet tarkoittavat
tässä tapauksessa erilaisia julkaisutyökaluja ja -sovelluksia. Algoritmi suosii siis Facebookissa orgaanisesti tehtyjä julkaisuja. Tämän takia julkaisut, jotka ovat tehty kolmansia osapuolia hyödyntäen, saattavat tavoittaa vähemmän näkyvyyttä. (Geary 2017; Patel 2018b.)
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3.3

Instagram sosiaalisen median markkinointivälineenä

Patelin mukaan Instagram on tämän hetken ylivoimaisesti suosituin kuvanjakopalvelu, jolla
on yli 800 miljoonaa aktiivista käyttäjää maailmanlaajuisesti. Kuvajulkaisuja tehdään päivittäin yli 60 miljoonaa ja ”tykkäyksiä” annetaan keskivertaisesti 1.6 miljardia. (Patel 2018a.)
”Instagram on kuin yksinkertaistettu versio Facebookista, jossa painotteena on mobiililaitteen käyttö, sekä visuaalisen sisällön jakaminen” (Moreau 2018). Moreau toteaa, että Instagramissa, kuten muissakin sosiaalisen median kanavissa käyttäjät voivat kommunikoida
toisten käyttäjien kanssa seuraamalla, kommentoimalla, tykkäämällä, merkitsemällä julkaisuun ja yksityisviestien avulla (Moreau 2018). Statistan mukaan keskimääräinen käyttäjäikä
tässä kuvanjakopalvelussa on viimeisimpien tilastojen mukaan 25-34 vuotta (Statista 2018).

Instagram toimii tärkeänä tiedonlähteenä matkailusta kiinnostuneille ihmisille. Ihmiset käyttävät yhä useammin tätä visuaaliseen sisältöön painottuvaa sosiaalisen median kanavaa
inspiraation-, ja tiedonlähteenä matkaa suunnitellessaan. (Vimarc 2018.) Matkailualan
markkinoinnissa visuaalisuus, kuten kauniit ja näyttävät kuvat, videot ja grafiikat, ovat olennaisia tapoja asiakkaan mielenkiinnon herättämisessä sekä mielikuvien luomisessa. Tämän
takia Instagram onkin matkailualan yrittäjille ja yrityksille hyvin merkityksellinen kanava
markkinoinnin kannalta. (Social Draft 2016.)

Keskeinen tapa jäsentää aiheita ja keskusteluita Instagramissa on hashtagien eli aihetunnisteiden käyttö. Aihetunnisteet kokoavat yhtä teemaa koskevat keskustelut samaan paikkaan. Merkitsemällä julkaisut aihetunnisteilla yritys voi johtaa samasta aiheesta kiinnostuneet käyttäjät luokseen. (Valtari 2017.) Evan LePage toteaa aihetunnisteiden käytön olevan
erittäin keskeistä sosiaalisen median markkinoinnin onnistumisen kannalta. LePage havaitsee aihetunnisteiden auttavan lisäksi kilpailijoiden kartoittamisessa ja analysoimisessa. (LePage 10.3.2017.)

Hashtagien käyttöön ja määrään on kuitenkin hyvä kiinnittää tarkkaa huomiota. Oleellinen
on osattava erottaa epäolennaisesta ja liiallista sanojen korostamista kannattaa välttää.
(Valtari 2017.) LePage yhtyy tähän mielipiteeseen painottamalla ainoastaan tavoitteille tarkoituksenmukaisten aihetunnisteiden käyttöä (LePage 10.3.2017). Ideana on johtaa kohdeyleisö yrityksen luo korostamalla merkityksellistä sisältöä, ei ärsyttää heitä pois ylenpalttisella hashtagien käyttämisellä. Esimerkiksi lyhyet tiivistelmät ja niiden korostaminen voi kiteyttää sanoman onnistuneesti ja tuoda lyhyeen tekstipätkään uutta ulottuvuutta. Ennen aihetunnisteiden käyttöönottoa on hyvä tutustua saman aihetunnisteen aikaisempiin keskusteluihin ja julkaisuihin. Joidenkin tunnisteiden alla käytävä keskustelu saattaa olla hyvinkin
strukturoitua ja on hyvä tietää, mihin on lähdössä mukaan. (Valtari 2017.)
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Kuten Facebookissa, Instagramissa näkyvyyden tavoittaminen ei ole yhtä yksinkertaista
kuin ennen. Tämä johtuu kanavassa toimivista algoritmeista. Carbonen mukaan Instagramin algoritmi suosii julkaisuja, jotka tavoittavat suurimman määrän sitoutumista ja interaktiota, kuten kommentteja, tykkäyksiä, viestejä ja julkaisun saavuttaman näkyvyyden sekä
tallentamisen määrää. (Carbone 19.2.2018.) Chacon puoltaa tätä mielipidettä ja toteaa, että
jos yritys haluaa toteuttaa onnistunutta markkinointia tässä sosiaalisen median kanavassa,
algoritmien huomioon ottaminen on lähes välttämätöntä. Instagram algoritmi priorisoi julkaisuja, jotka ovat saavuttaneet eniten näkyvyyttä ensimmäisen tunnin sisällä julkaisemisesta.
Tämän takia onkin ratkaisevaa julkaista sisältöä silloin, kun ihmiset ovat aktiivisimmillaan
sosiaalisessa mediassa. Algoritmi tarkkailee myös aikaa, jota ihmiset käyttävät yksittäisten
julkaisujen parissa. Tämän takia julkaisujen kuvailuun ja mielekkään kuvatekstin suunnitteluun kannattaa kiinnittää huomiota. (Chacon 16.7.2017.) Tämän toteaa lisäksi Carbone ja
enentää vielä, että jopa yksi sekunti lisää postauksen parissa vaikuttaa algoritmiin ja tätä
kautta nostaa julkaisun näkyvyyttä (Carbone 19.2.2018).

3.4

Sosiaalisen median trendit markkinoinnin näkökulmasta

Sosiaalinen media on jatkuvassa muutostilassa ja niin Facebook kuin Instagramkin kehittävät uusia piirteitä ja toimintoja nopeasti. Markkinoijille on kriittistä pysyä aina askelta edellä
ja ennustaa tulevia trendejä pysyäkseen kilpailukykyisenä. Tällä hetkellä yksi suosituimmista trendeistä sosiaalisessa mediassa on videosisällön tuottaminen ja tämän trendin onkin ennustettu kasvattavan suosiotaan yhä enemmän. Erityisesti live-videoiden suosio on
nousussa. (Suojalehto 29.12.2017.) Tätä mielipidettä puoltaa Sanna Räsänen. Räsänen
ennakoi lisäksi lyhyiden videomainosten yleistyvän lähitulevaisuudessa. Hänen mukaansa
mainostajien täytyy pystyä tiivistämään viestinsä entistä paremmin kilpaillakseen kuluttajien
huomiosta. (Räsänen 2018.)

Instagramissa tärkeimmäksi trendiksi on muodostumassa tarinoiden julkaiseminen. Tällä
hetkellä yli 200 miljoonaa ihmistä ympäri maailman käyttää Instagramin tarinatoimintoa kuukausittain, mikä tarkoittaa sitä, että yritysten kannattaa suunnata resurssinsa tämän toiminnon hallitsemiseen. (Patel 2017.)

Nykypäivänä erottuminen muista persoonallisella, autenttisella ja yksilölle kohdistetulla sisällöllä on oleellista onnistuneen markkinoinnin kannalta. Juuri asiakaskokemus on se, mikä
tekee yrityksestä menestyneen. Asiakkaat toivovat yrityksen näkevän itsensä yksilöinä,
jotka omaavat omat mieltymyksensä ja vaatimuksensa. Personalisoitu markkinointi ohjaa
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potentiaalisia asiakkaita ostopäätökseen todennäköisemmin. (Buryan 2018.) 74% kuluttajista tuntee olonsa tyytymättömäksi, kun yritys tai brändi ei tarjoa heille personoitua sisältöä,
ja 63 % ärsyyntyy kohdatessaan toistuvaa geneeristä eli yleisluonteista mainontaa (Infosys
Report 2013, 2). Persoonallinen sisältö innostaa käyttäjiä vuorovaikutukseen ja kommentointiin, mikä taas vastaavasti antaa yritykselle tilaisuuden kommunikoida potentiaalisten
asiakkaidensa kanssa ja vakuuttaa heidät palveluistaan. Yritykset, jotka epäonnistuvat luomaan yksilöityä ja persoonallista sisältöä saattavat menettää osan asiakaskunnastaan. (Buryan 2018.)

Monet yritykset hyödyntävät sosiaalisessa mediassa markkinoidessaan yhteistyötä vaikutusvaltaisten henkilöiden, kuten erilaisten bloggaajien tai julkisuuden henkilöiden kanssa.
Näillä henkilöillä on usein uskollinen ja laaja seuraajakunta, minkä takia yhteistyö onkin
kannattavaa. Yhteistyö voi tarkoittaa esimerkiksi yrityksen tuotteen tai palvelun promootiota
palkkiota vastaan. Tämä yhteistyö saattaa kuitenkin tulla hyvin kalliiksi, jonka takia monella
yrityksellä ei valitettavasti ole varaa lähteä tähän mukaan. Suosituiksi ovatkin nousemassa
mikrovaikuttajat. Mikrovaikuttajat ovat jokapäiväisiä sosiaalisen median käyttäjiä, joilla on
noin 1000-100 000 aktiivista seuraajaa. Nämä vaikuttajat eivät peri yhteistyöstä niin suuria
palkkioita, mutta voivat silti auttaa yritystä parantamaan näkyvyyttä ja saamaan lisää asiakkaita. Mikrovaikuttajat ovat usein kannattavampi keino pienemmälle yritykselle, jolla resurssit ovat rajoitetummat. (Barker 1.3.2017.)

3.5

Ilmainen ja maksettu sosiaalisen median mainonta

Tässä tietoperustan kappaleessa on käsitelty ilmaista ja maksullista sosiaalisen median
mainontaa. Aihetta on käsitelty kahden asiantuntijahaastattelun avulla. Haastattelut on suoritettu sähköpostitse. Sähköpostihaastattelut toteutettiin joulukuussa 2018. Molemmat
haastateltavista työskentelevät sosiaalisen median markkinoinnin parissa päivittäin. Yksi
haastateltavista, Ida Timonen, työskentelee yksityisyrittäjänä omalla toiminimellään ja on
kirjoittanut omaa blogiaan vuodesta 2011. Tämän lisäksi hän tekee Asennemedialle graafisen suunnittelun ja vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijatöitä. Toinen haastateltavista, Kata
Kaski, työskentelee Vapa Medialla nimikkeellä ”insight specialist”. Hänen työnkuvaansa
kuuluu puolestaan sisältömarkkinoinnin jakelun suunnittelua sekä valittujen markkinointikanavien tulosten mittaamista.

Haastattelun myötä pyrittiin selvittämään, onko maksullisen mainonnan tekeminen sosiaalisessa mediassa kannattavaa. Sen lisäksi kartoitettiin mainonnan hyödyt, mahdolliset riskit
ja haitat. Viimeisenä asiantuntijoilta kysyttiin, miten maksullinen mainonta eroaa Facebookin ja Instagramin välillä. Tämä aihe ja nämä kysymykset koettiin oleelliseksi opinnäytetyön
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aiheen kannalta, sillä toimeksiantaja on uusi sosiaalisen median parissa. Jokainen yritys
voi olla näkyvillä sosiaalisessa mediassa ilmaiseksi, mutta pienellä budjetoinnilla voi saada
helposti ja lyhyellä aikavälillä lisää näkyvyyttä.

Ensimmäisenä haluttiin selvittää, onko asiantuntijoiden mielestä pienen yrityksen kannattavaa harkita maksullista mainontaa some-kanavissa. Timonen toteaa, että varsinkin aloittavan yrityksen voi olla vaikeaa saada näkyvyyttä, sillä tarjontaa sosiaalisessa mediassa on
niin laajasti. Jos yrityksen markkinointibudjetti on pieni, voi sosiaalisen median maksettu
mainonta olla helpoin tapa lisätä näkyvyyttä. (Timonen 7.12.2018.) Kaski puolestaan painottaa kannattavuuden määräytyvän sen perusteella, miten hyvin yritys on asettanut omat
tavoitteensa. Kasken mielestä oman kohderyhmänsä mediakäyttäytymisen tunteminen on
äärimmäisen olennaista, jotta mainonta saadaan kohdistettua oikeisiin kanaviin ja oikeille
ihmisille. (Kaski 5.12.2018.)

Seuraavana kartoitettiin, milloin maksullisen mainonnan aloittaminen olisi järkevintä. Timonen totesi sen olevan viisainta silloin, kun sosiaalisen median profiiliin on luotu sisältöä hetken aikaa ja tämän avulla saavutettu orgaanisia seuraajia ja reaktioita. Hän toteaa orgaanisen näkyvyyden tarkoittavan sitä näkyvyyttä, josta ei ole maksettu. (Timonen 7.12.2018.)
Kaski puolestaan painottaa jälleen kerran selkeiden tavoitteiden sekä budjetin tärkeyttä.
”Mainonta tarvitsee tarpeeksi tehoja ollakseen vaikuttavaa, ja tehot valitettavasti vaativat
myös rahallista panostusta”, ynnää Kaski. (Kaski 5.12.2018.) Timonen summaa vielä lopuksi, että tyhjää sosiaalisen median profiilia on turhaa markkinoida, sillä käyttäjä ei pysty
muodostamaan selkeää käsitystä siitä, millaista lisäarvoa yritys voisi hänelle antaa. (Timonen 7.12.2018.)

Opinnäytetyöntekijät kokivat tarpeelliseksi kartoittaa maksullisen somemainonnan hyötyjä
sekä haittoja. Asiantuntijat kokivat maksullisen mainonnan hyödylliseksi kokonaisuudessaan. Timonen mainitsi yhdeksi hyödyksi sen helppouden tavoittaa uusia, potentiaalisia
seuraajia, sillä mainonnan kohdentaminen on tehty helpoksi. (Timonen 7.12.2018.) Niin Timonen kuin Kaski nostivat esille maksullisen somemainonnan kustannustehokkuuden.
Markkinointibudjetin ollessa pieni, sosiaalisen median maksullinen mainonta tarjoaa edullisen mahdollisuuden suureen näkyvyyteen. Mainonnan kohdentamista täytyy vain harkita ja
suunnitella tarkasti. (Kaski 5.12.2018; Timonen 7.12.2018.)
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Maksullisen somemainonnan riskeiksi Kaski mainitsee ensimmäisenä sen, että yleisö voi
reagoida sisältöön negatiivisesti tai yrityksen asettamat tavoitteet eivät vain täyty. Hän kuitenkin kokee pienten yritysten suurimmaksi ongelmaksi osaamisen puutteellisuuden. Maksullisen mainonnan aloittaminen on tehty helpoksi, ja se saatetaan aloittaa ilman tarvittavaa
tietämystä, jolloin rahaa saattaa valua suoraan hukkaan. (Kaski 5.12.2018.) Timonen puolestaan kertoo Facebookin algoritmien monimutkaisuudesta. Hänen kokemuksensa perusteella orgaaninen tavoitettavuus voi pudota, jos yritys on pitkään käyttänyt maksullista mainontaa ja lopettaa sen yhtäkkiä. Algoritmit siis ikään kuin rankaisevat yritystä mainonnan
lopettamisesta ja yrittävät saada asiakkaan ostamaan näkyvyyttä yhä uudestaan. (Timonen
7.12.2018.)

Viimeisenä haluttiin selvittää, miten maksullinen mainonta eroaa Facebookin ja Instagramin
välillä asiantuntijoiden mielestä. Molemmat asiantuntijat mainitsivat käyttäjien eroavaisuuden. Facebookin koetaan olevan nykypäivänä vanhemman ikäryhmän suosiossa, kun taas
Instagram nuorempien. Instagram liitetään lisäksi enemmän naisten käyttämäksi mediaksi.
Kummankin mielestä Instagram-mainonnassa tärkeintä on visuaalinen puoli ja Facebookissa puolestaan informatiivisuus. (Kaski 5.12.2018; Timonen 7.12.2018.)

Timonen painottaa vastauksessaan alustojen teknisiä eroavaisuuksia. Hän kertoo, että olisi
hyvä muistaa suunnitella mainonta aina tarkasti jommallekummalle kanavalle, vaikka mainonta luodaan samalla työkalulla Facebookin mainonnanhallinnan kautta. Facebookin ja
Instagramin alustat ovat erilaiset ulkoasultaan sekä kuvakooltaan. On siis tärkeää luoda
sisältöä, joka soveltuu itse kanavan ilmeeseen. Esimerkkinä hän käyttää Instagramin tarinatoimintoon luotuja mainoksia suoraan Facebookista. Nämä kyseiset mainokset ovat siirretty suoraan toisesta kanavasta toiseen ilman sen sovittamista käytettyyn kanavaan. Timonen toteaa, että nämä eivät näytä asiakkaalle houkuttelevilta eivätkä kannusta tutustumaan lisää yritykseen. Alla oleva kuva numero kolme toimii esimerkkinä mainoksista, jotka
ovat jaettu suoraan Facebook-mainonnanhallintatyökalulla Instagram-tarinoihin. Näissä
esimerkeissä kuvan ja tekstien asettelut eivät asetu Instagramiin soveltuvasti. (Timonen
7.12.2018.)
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Kuva 3. Kuvakaappauksia Instagram-mainoksista (Ida Timonen 2018)
Seuraava kuva numero neljä puolestaan havainnollistaa mainoksia, jotka ovat suunniteltu
yksinomaan Instagramin tarinoihin. Nämä ovat ulkoasultaan selkeämpiä ja soveltuvat kanavan ilmeeseen paremmin. (Timonen 7.12.2018.)

Kuva 4. Kuvakaappauksia Instagram-mainoksista (Ida Timonen 2018)
Asiantuntijahaastatteluiden pohjalta yhteenvetona voidaan todeta, että pienenkin yrityksen
on kannattavaa harkita maksullisen somemainonnan hyödyntämistä. Asiantuntijoiden mukaan mainontaa täytyy kuitenkin suunnitella tarkasti, jotta resurssit käytetään järkevästi.
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Ennen maksullisen mainonnan aloittamista on hyvä selkeyttää yrityksen markkinointitavoitteet ja tutustua oman kohderyhmän mediakäyttäytymiseen. Tärkeää on pitää mielessä
se, millaista sisältöä julkaisee somessa. Sisällön tulisi olla omalle kohderyhmälleen soveltuvaa ja merkityksellistä. On hyvä erotella, mille somekanavalle on julkaisemassa, sillä
Facebookin ja Instagramin tekniset ominaisuudet eroavat toisistaan huomattavasti. Asiantuntijat muistuttivat myös, kuinka oleellista on luoda ensin jonkin aikaa sisältöä omalle kanavalleen ennen maksullisten toimintojen lisäämistä. Näin potentiaaliset asiakkaat ja seuraajat tietävät millaista sisältöä yritys tuottaa somessa, ja tuottaako tämä sisältö asiakkaalle toivottua lisäarvoa.
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4

Sosiaalisen median markkinointisuunnitelman laatiminen

Tässä opinnäytetyössä käytettiin SOSTAC-markkinointimallia sosiaalisen median markkinointisuunnitelman laatimisessa. Seuraavissa kappaleissa käydään läpi SOSTAC-osiot
Tammitalon kohdalla. Ensimmäisenä arvioidaan Tammitalon nykytilannetta, johon kuuluu
tuotteiden ja palveluiden määrittelyn lisäksi kilpailija-analyysi ja kohderyhmäanalyysin pohjalta muodostetut ostajapersoonat. Tämän jälkeen edetään markkinointitavoitteiden kautta
markkinointistrategiaan ja paneudutaan tarvittaviin toimenpiteisiin toimintasuunnitelman
pohjalta. Lopuksi käsitellään koko prosessinhallintaa ja -seurantaa.

4.1

Nykytila-analyysi

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii majoituspalvelua tarjoava yritys nimeltä Oak House
– Tammitalo. Tammitalo sijaitsee Naantalin vanhassakaupungissa. Kyseessä on pihatalomainen majoitus, ja varattava kiinteistö on hyvin varusteltu. Tammitalo koostuu kolmesta
huoneesta, joista yksi on keittiö ja loput makuuhuoneita. Asunnosta löytyy sen lisäksi sauna,
kuisti ja terassi. Astiastoa on kahdeksalle henkilölle. Tammitalo soveltuu erilaisille ja erikokoisille perheille, ystäväpariskunnille, matkailijoille ja työporukoille.

Tammitalo on perheomisteinen yritys, joka on saanut alkunsa perustajiensa intohimosta
luoda elämyksiä ja tarjota asiakkailleen miellyttävä palvelukokemus Naantalissa. Yritykselle
tärkeitä arvoja ovat asiakkaan kokonaisvaltainen hyvinvointi, joka saavutetaan personoidun
asiakaspalvelun ja asiakkaan toiveiden huomioimisella. Korkealaatuisen asiakaskokemuksen takaa tasainen laatu kaikessa siinä, mitä yrityksessä tehdään. Seuraavana tärkeänä
arvona yritys pitää kestävää kehitystä, joka on vahvasti läsnä itse kohteessa. Asiakkailla on
mahdollisuus jätteiden kierrättämiseen. Sen lisäksi suuri osa kalusteista ja tekstiileistä ovat
kierrätysmateriaaleista. Omistajat arvostavat käytännöllisyyttä, kauneutta, viihtyisyyttä ja
siisteyttä ja näiden arvojen toivotaan heijastuvan asiakkaan kokonaisvaltaiseen kokemukseen Tammitalossa.

Tammitalon arvolupaus asiakkailleen on varmistaa, että jokainen kohtaaminen on ainutlaatuinen ja arvokas. Tammitalo huolehtii siitä, että palvelun laatu pysyy korkealla, asiakkaiden
odotukset täyttyvät ja mahdollisesti jopa ylittyvät. Tammitalon brändipääomaa on vaikea
mitata, sillä asiakkaista ei ole kerätty kattavaa dataa vuosien varrella. Booking.com arvosteluiden perusteella voidaan kuitenkin todeta, että asiakkailla on positiivisia assosiaatioita
yritystä kohtaan. Alla olevasta kuvasta viisi näkyy Booking.com arvosteluiden keskiarvo,
joka on tällä hetkellä 9,5.
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Kuva 5. Kuvakaappaus Oak House – Tammitalon Booking.com arvosteluista (Booking.com)

Selkeitä kohderyhmiä on neljä erilaista, joista jokaisella ryhmällä on omat tarpeet ja toiveet
matkansa suhteen. Kohderyhmistä on luotu ostajapersoonat, joiden avulla on helpompaa
löytää parhaimmat keinot juuri näiden asiakkaiden tavoittamiseen. Ostajapersoonat on eroteltu kohderyhmäanalyysi kohdassa kappaleessa 4.1.2.

Tammitalolla ei ole aikaisemmin ollut käytössä mitään sosiaalisen median kanavia. Yrityksellä on internetsivut, jonka lisäksi he ovat olleet näkyvillä Naantalin matkailun sivustolla.
Majoitusta voi varata suoraan soittamalla, sähköpostilla tai varauspalvelu Booking.com:in
kautta. Voidaan siis todeta, että markkinointi on ollut lähes olematonta tähän asti, sillä olemassa olevia digitaalisia markkinoinnin kanavia ei ole ollut.

4.1.1

Kilpailija-analyysi

Kilpailija-analyysia varten on hyvä kartoittaa, millaisia kilpailijoita yrityksellä on. Tätä opinnäytetyötä varten valittiin kolme kilpailijaa, jotka tarjoavat samantyylistä majoituspalvelua
kuin Tammitalo. Kilpailijat valittiin tämän lisäksi sen perusteella, ketkä ovat näkyvillä samoissa sosiaalisen median kanavissa. Tätä varten tarkasteltiin Bridget Inn Oy:ta, Naantalin Kapteenia sekä Asuntohotelli Kaivo Oy:ta. Kaikki näistä yrityksistä, lukuun ottamatta
Asuntohotellia käyttävät molempia kanavia. Asuntohotelli on aktiivinen ainoastaan Facebookissa. Alla olevissa taulukoissa on tarkasteltu kilpailijoiden toimia valituissa sosiaalisen
median kanavissa. Taulukko yksi kertoo Instagramin tilastoja, ja taulukko kaksi puolestaan
Facebookin tilastoja. Tilastot on koottu 3.12.2018.
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Taulukko 1. Kilpailija-analyysi Instagramissa (Sara Kansi & Taarna Väänänen 2018)

Instagramissa molemmilla kilpailijoilla on reilu 300 seuraajaa ja he seuraavat itse useampaa käyttäjää. Usein yritykset hakevat näkyvyyttä ja analysoivat omaa asiakaskuntaansa
olemalla itse aktiivisia sosiaalisessa mediassa, kuten tietoperustan kohdassa 3.1. markkinointi sosiaalisessa mediassa todettiin. Aktiivisuus on kannattavaa siksi, että yrityksen on
hyvä seurata muita alan toimijoita ja heidän tapaansa toimia sosiaalisessa mediassa. Julkaisumäärät ovat kokonaisuudessaan suhteellisen pieniä ottaen huomioon, että Bridget
Inn on ollut Instagramissa neljä vuotta ja Naantalin Kapteeni kaksi vuotta. Bridget Inn Oy
on siis julkaissut keskimäärin 22 julkaisua vuodessa ja Naantalin Kapteeni 23 julkaisua.
(Bridget Inn Oy 2018; Naantalin Kapteeni 2018.) Naantalin Kapteeni on siis aloittanut aktiivisesti, kun tarkastellaan vuositasolla, mutta todellisuudessa yritys päivittää kanaviaan ainoastaan kesäsesongin aikana.

Bridget Inn Oy:n tuottama sisältö Instagramissa on pääosin tunnelmakuvien jakamista lukuisten aihetunnisteiden avulla. Heidän julkaisunsa keräsivät marraskuun aikana keskimäärin 59 tykkäystä per postaus, kuten taulukosta yksi voidaan todeta. Naantalin Kapteeni taas puolestaan julkaisee paljon humoristisia kuvia sekä tunnelmia kesäsesongin
ajalta. (Bridget Inn Oy 2018; Naantalin Kapteeni 2018.) Luultavasti molemmilla yrityksillä
sosiaalisen median päivittäminen tapahtuu tunnepohjalta, eli silloin kun se tuntuu oikealta.
Emme kuitenkaan tiedä, ovatko yritykset käyttäneet maksullisia Instagram-mainoksia.

Taulukko 2. Kilpailija-analyysi Facebookissa (Sara Kansi & Taarna Väänänen 2018)

Yllä olevassa taulukossa kaksi on arvioitu kilpailijoiden suoriutumista Facebookissa. Bridget Inn Oy:llä on viiden vuoden aikana kertynyt yli 2000 tykkääjää, joista 1984 edelleen
seuraa heidän julkaisujaan (Bridget Inn Oy 2018). Facebookissa käyttäjät pystyvät valitsemaan haluavatko saada tykkäämiensä sivujen päivitykset omalle aikajanalleen, kuten tie-
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toperustan kappaleessa 3.2. ”Facebook sosiaalisen median markkinointivälineenä” todetaan. Samassa tietoperustan kappaleessa kerrottiin lisäksi arvosteluiden ja niistä muodostuvan arvosanan merkityksestä. Kaikilla kilpailijoilla on erittäin hyvä arvosana Facebookissa. Tämä tarkoittaa sitä, että heidän asiakkaansa ovat antaneet hyviä palautteita kokemuksestaan.

Naantalin Kapteeni on kerännyt tällekin sosiaalisen median kanavalle reilu 300 tykkääjää,
joista lähes jokainen haluaa nähdä heidän julkaisunsa etusivulleen (Naantalin Kapteeni
2018). Arvosteluja antaneet asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä majoitukseen, sillä
yleisarvosana on paras mahdollinen. Asuntohotelli Kaivo Oy on ollut Facebookissa jo melkein 8 vuotta. Tänä aikana he ovat keränneet 158 tykkääjää, joista 153 seuraa yrityksen
julkaisuja. Arvosteluita yritys on kerännyt 26, joista arvosanaksi on muodostunut 4,7.
(Asuntohotelli Kaivo Oy 2018.) Johtopäätöksenä voidaan todeta, että jokaisella näistä yrityksestä on sitoutuneita asiakkaita.

Kaikilla valituilla kilpailijoilla on olemassa internetsivut, joiden kautta asiakkaat voivat varata majoitusta. Tämän lisäksi Bridget Inn Oy ja Asuntohotelli Kaivo Oy ovat varattavissa
Booking.com:in kautta, kuten Tammitalo. Booking.com:issa asiakkaat pystyvät antamaan
arvosanan majoituksesta, joten sekin voi ratkaista paljon. Nämä arvosanat ovat Bridget
Inn:illä ja Asuntohotellilla 8,6. Tammitalon arvosana on 9,5, mutta arvosteluja on vasta
kahdeksan kappaletta. Naantalin Kapteenia voi puolestaan varata Airbnb-sivuston kautta.
Kilpailijoiden seuraaja – ja tykkääjämääriä käytettiin hyödyksi omien markkinointitavoitteiden asettamiseen, sillä ne antavat suuntaa siitä, millaisia seuraajamääriä on realistista tavoittaa. Tavoitteissa on otettu huomioon se, että kaikki kilpailijat ovat olleet sosiaalisen
median kanavissa vähintään kaksi vuotta. Tammitalon tarkat sosiaalisen median markkinointitavoitteet on esitelty kappaleessa 4.2.

Aktiivista ja johdonmukaista päivittämistä ei kuitenkaan ole havaittavissa, jolloin Tammitalon on helppoa erottua aktiivisella ja suunnitelmallisella käyttäytymisellä sosiaalisen median kanavissa. On ratkaisevaa huomata, että esimerkiksi Bridget Inn Oy, jonka seuraajamäärät olivat yhteenlaskettuna suurimpia, tarjoaa majoituksen lisäksi ravintola - ja hyvinvointipalveluita. Tämä vaikuttaa vahvasti heidän suosioonsa Naantalilaisten keskuudessa.
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4.1.2

Kohderyhmäanalyysi

Kohderyhmäanalyysia varten on luotu Tammitalon neljän asiakassegmentin avulla neljä
ostajapersoonaa. Ostajapersoonat ovat yrityksen ihanneasiakkaita, joita pyritään tavoittamaan toteutetun markkinoinnin avulla. Ostajapersoonat on lisäksi luotu perustuen aikaisempaan kokemukseen Tammitalossa käyneistä asiakkaista. Varsinaista asiakasdataa tai
-rekisteriä ei yrityksellä ollut, mutta yrittäjien kertoman tiedon perusteella pystyttiin muodostamaan alla esitellyt ostajapersoonat.

Jokaisesta ostajapersoonasta on määritelty demografiset tiedot, kuten sukupuoli, ikä, vuositulot, koulutus, perhe ja maantieteellinen sijainti. Tämän lisäksi ostajapersoonien mielenkiinnonkohteet sekä harrastukset ovat määriteltyinä. Yrityksen puolelta on asetettu tavoitteet ja haasteet jokaisen asiakasryhmän kohdalta. Ostajapersoonien profiloinnissa on
pohdittu, mitä Tammitalo pystyy tarjoamaan asiakkaille, jotta asiakkaiden toiveet ja odotukset täyttyisivät. Tämän lisäksi on määritelty, missä kanavissa juuri nämä asiakkaat ovat
aktiivisia.

Perhe Virtanen on Tammitalon yleisin asiakas, sillä Naantali matkakohteena soveltuu parhaiten lapsiperheille. Naantalissa on suurena vetovoimatekijänä Muumimaailma ja seikkailusaari Väski. Perhe Virtanen koostuu kahdesta tai kolmesta lapsesta, jotka ovat iältään 0-13 vuotiaita. Vanhemmat ovat iältään 25-40 vuotiaita ja korkeakoulutettuja. Yleisesti ottaen perhe Virtanen matkustaa muutaman tunnin ajomatkan päästä pääkaupunkiseudulta. Perheen vuositulot ovat vuodessa noin 25 000 – 40 000 euroa per aikuinen.
Perheen äiti on aktiivinen Instagramissa ja on sitä kautta löytänyt Tammitalon. Perhe Virtasta viehättää Instagramissa kauniit kuvat sekä erityisesti Tammitalon erityisominaisuuksien esitteleminen. Perheelle muodostuu Tammitalosta luotettava kuva, sillä Tammitalosta
löytyy paljon tietoa niin sosiaalisen median kautta kuin internetsivuilta. Perhe arvostaa selkeää, tiedottavaa, mutta rentoa ja lämminhenkistä kommunikointia somekanavissa. Perhe
Virtanen on kiinnostunut Naantalin aktiviteeteista, joihin lukeutuu Muumimaailman lisäksi
kylpylämahdollisuus Naantali Spa:ssa. Ostajapersoona Perhe Virtanen esittäytyy alla olevassa kuvassa 6.
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Kuva 6. Ostajapersoona Perhe Virtanen (Sara Kansi & Taarna Väänänen 2018)

Sen lisäksi perhe haluaa viettää aikaa yhdessä ulkoilun, rentoutumisen ja ruuanlaiton parissa. Pieni irtiotto arjesta on perheelle yksi kesän kohokohdista, jonka takia Tammitalon
tavoitteena on tarjota viihtyisää majoitusta, jossa lasten ja aikuisten tarpeet on huomioitu
parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteena on saada perhe palaamaan uudestaan, mieluiten pidemmäksi aikaa. Tammitalo voi pyrkiä tavoitteeseen esimerkiksi ottamalla selvää perheen toiveista ja tarpeista etukäteen. Esimerkiksi lasten iät ovat äärimmäisen arvokasta
tietoa. Varausprosessi pyritään pitämään yksinkertaisena, helppona ja mutkattomana, jolloin asiakas säästyy turhalta murehtimiselta. Lapsiperheiden kohdalla on hyvä varautua riittävällä varastolla esimerkiksi liinavaatteiden suhteen.

Seuraava ostajapersoona on ulkomaanmatkaaja Emma Müller perheineen Saksasta. Tämä
ostajapersoona löytyy kuvasta 7. Perhe Müller koostuu yleisesti ottaen 30-45 vuotiaista aikuisista, joiden lapset ovat iältään 7-20 vuotiaita. Tammitalon ulkomaalaiset vieraat ovat
korkeasti koulutettuja ja keskiarvollisesti paremmin toimeentulevia. Müllerit ovat aktiivisia
Instagramin käyttäjiä. Müllereitä kiinnostaa Instagramissa erityisesti visuaalisesti viehättävät kuvat, joissa näkyy vehreyttä sekä majoitusta ympäröiviä alueita. Perhe kokee hyvänä
asiana kestävän kehityksen korostamisen somessa. Tämän lisäksi he lukevat mielellään
englanninkielisiä julkaisuja.
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Kuva 7. Ostajapersoona Emma Müller perheineen (Sara Kansi & Taarna Väänänen 2018)

Emma ja hänen perheensä nauttivat matkailusta ja erilaisista kulttuuriaktiviteeteista. Suomessa lomaillessaan Müllereitä viehättää erityisesti Suomen luonto ja sen puhtaus. Ekologisuus on perheelle tärkeä arvo, ja he arvostavat Tammitalon käytäntöjä tässä suhteessa.

Tammitalon tavoitteena on tarjota aito ja viihtyisä kokemus Suomesta sekä suomalaisuudesta. Haasteena on erilaiset kulttuurierot, joita pyritään ottamaan huomioon tutustumalla
etukäteen kyseiseen kulttuuriin sekä puolestaan informoimaan suomalaisesta kulttuurista
matkailijoille. Omalla toiminnalla ja esimerkillä on helppo auttaa ja ohjeistaa vieraita. Toivottavaa olisi, että vierailu Tammitaloon toistuisi kokemuksen myötä.

Ystäväpariskunnat ovat yksi Tammitalon neljästä asiakasryhmästä. Tästä kohderyhmästä
luotiin ostajapersoonaksi pariskunnat Salmi ja Aalto, jotka näkyvät alla olevasta kuvasta 8.
He ovat iältään 40-65 vuotiaita miehiä ja naisia, jotka tulevat Naantaliin isoista kaupungeista, kuten pääkaupunkiseudulta tai esimerkiksi Tampereelta. He ovat korkeakoulutettuja
sekä matkustavat yleensä puolisonsa kanssa, sillä lapset ovat kasvaneet jo aikuisiksi.

Ystäväpariskunnat matkustavat yhdessä yhteisen mielenkiinnonkohteen taikka harrastuksen vuoksi. Pariskunnat Salmi ja Aalto harrastavat golfia ja tekevätkin joka kesä pelireissuja
ympäri Suomea. Naantali on siis oiva kohde, sillä se tarjoaa hyvät puitteet golfin harrastajille. Golfin ja urheilun lisäksi tätä asiakasryhmää kiinnostaa rentoutuminen, hyvä ruoka ja
viini. Tavoitteena on saada näistä asiakkaista kanta-asiakkaita, jotka tulevat kerta toisensa
jälkeen uudestaan ja mahdollisesti viipyvät pidempiä aikoja kerrallaan. Tammitalon on ensisijaista pitää huolta näistä asiakassuhteista huomioimalla uskolliset asiakkaat esimerkiksi
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tarjouksilla tai pienillä tervetuliaisyllätyksillä, kuten kuohuviinipullolla. Tämä asiakasryhmä
on aktiivinen Facebookissa. Facebookin kautta Tammitalo on löytynyt ja kiinnostus kohteesta on herännyt. Pariskunnat Salmi ja Aalto pitävät letkeästä ja hyväntuulisesta markkinointiviestinnästä somessa. Tämän lisäksi heitä kiinnostaa viehättävä ja miellyttävä miljöö,
jonka tulisi näkyä julkaistavissa kuvissa.

Kuva 8. Ostajapersoona Ystäväpariskunnat Salmi ja Aalto (Sara Kansi & Taarna Väänänen 2018)

Kesäsesongin ulkopuolella kohderyhmänä toimii työporukat, jotka muodostavat viimeisen
ostajapersoonan. Tämä ostajapersoona on esitelty kuvassa 9. Esimerkkinä toimii työporukka Seinäjoen Putkihuolto Oy, joka koostuu kolmesta miehestä, iältään 35-55v. Seinäjoen
Putkihuolto Oy tekee keikkaluontoista työtä Naantalissa muutaman kuukauden, jolloin miehet tarvitsevat ja kaipaavat kodinomaista majoitusta. Tammitalo tarjoaa täydellisen vaihtoehdon perinteiselle hotellille muun muassa hyvin varustellun keittiön sekä rentouttavan saunamahdollisuuden takia. Jokaiselle löytyy oma huone sekä yleistä oleskelutilaa on riittämiin.
Tammitalon haasteeksi voi muodostua pidempiaikaisen majoituksen taloudellinen kannattavuus. Yrityksen täytyy suunnitella tarkasti, millä tavalla tämän asiakasryhmän kohdalla
kannattaa hinnoitella. Tammitalo on kuitenkin valmis huolehtimaan asiakkaiden viihtyvyydestä sekä arjen helpottamisesta esimerkiksi tarjoamalla välisiivouksia majoituksen aikana.
Tämä asiakasryhmä on löytänyt tiensä Tammitaloon Facebookin välityksellä. Tälle asiakasryhmälle ei ole oikeastaan niin väliä, millaista viestintä somessa on, kunhan se on ytimekästä ja ymmärrettävää. He ovat enemmän kiinnostuneita faktoista ja toivovat saavansa
vastaukset kysymyksiinsä mahdollisimman nopeasti. Kyse on kuitenkin yleensä työmatkasta.
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Kuva 9. Ostajapersoona Seinäjoen Putkihuolto Oy (Sara Kansi & Taarna Väänänen 2018)

4.2

Markkinointitavoitteet

Tässä opinnäytetyössä on asetettu tavoitteet kuuden viikon päähän, joka on se aika, kun
opinnäytetyöntekijät seuraavat sosiaalisen median kanavien kehitystä. Seuraavat tavoitteet
on asetettu kuuden kuukauden päähän, joka taas tukee markkinointistrategiaa.

Asetetuissa tavoitteissa on otettu huomioon yrityksen koko, Varsinais-Suomen matkailun
kokonaistilanne ja kilpailijoiden toiminta. Tammitalolla ei ole aikaisemmin ollut mitään sosiaalisen median kanavia, joten näkyvyyden kasvattaminen on aloitettu nollasta.

Kuva 10. Varsinais-Suomen yöpymiset majoitusliikkeissä, lokakuu 2018 (Visiittori 2018.)
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Varsinais-Suomessa kirjattiin lokakuussa 2018 89 414 yöpymistä majoitusliikkeissä (Visiittori 2018a). Kuvassa 10 siniset palkit kuvastavat viime vuoden lukuja kuukausittain. Varsinais-Suomen yöpymisistä 62 100 kirjattiin Turkuun (Visiittori 2018b), joka on vain 15 kilometrin päässä Naantalista. Turku on selkeästi isompi kaupunki kuin Naantali, ja se saatetaan kokea rikkaampana tapahtumien ja ravintoloiden osalta. Turussa kirjattiin eniten ulkomaalaisia yöpymisiä saksalaisilta, yhteensä 2200 yöpymistä (Visiittori 2018b). Näiden lukujen pohjalta voidaan todeta, että Varsinais-Suomi nähdään potentiaalisena matkakohteena
niin ulkomaalaisten kuin suomalaisten matkailijoiden puolesta.

Markkinointitavoitteeksi asetettiin neljä eri mittaria. Molemmissa kanavissa seurataan samoja mittareita. Näitä ovat seuraajien määrä, tykkäykset ja näkyvyys per julkaisu, asiakkaiden sitoutuminen profiiliin sekä internetsivuille johtaneiden klikkausten määrä. Sitouttamisella mitataan sitä, kuinka sitoutunut asiakas on yrityksen tuottamaan sisältöön eli esimerkiksi palaako asiakas uudelleen yrityksen profiiliin pariin. Tässä työssä sitouttamisprosentti
on asetettu koko profiilille eikä yksittäiselle julkaisulle. Klikkausten avulla mitataan sitä,
kuinka moni asiakkaista on halunnut saada lisää tietoa yrityksen internetsivuilta näkemänsä
perusteella.

Alla olevasta taulukosta kolme, löytyvät kuuden viikon tavoitteet Facebookin osalta. Facebookissa käyttäjät voivat tykkäyksen lisäksi määrittää haluavatko saada sivun julkaisut etusivulleen. Tämän takia markkinointitavoitteissa on erikseen määritelty tykkäyksien lisäksi
seuraajien määrä. Seuraajien määrä on asetettu pienemmäksi kuin tykkäyksien, sillä vähenevissä määrin ihmiset haluavat saada julkaisuja jatkuvasti etusivulleen. Tykkäyksien kohdalle on asetettu erikseen näkyvyys. Näkyvyydellä tarkoitetaan sitä, kuinka monta ihmistä
julkaisu on tavoittanut kokonaisuudessaan. Kohdassa tykkäykset ja näkyvyys luvut 10/50
kuvastavat asetettuja tavoitteita kuuden viikon ajanjakson lopussa. Sitouttamisen ja klikkausten määrä on tarkoituksella jätetty pienemmäksi. Sitouttamisprosentin tavoitteeksi asetettiin 1%, joka vastaa alaa katsomatta Facebookin keskimääräistä sitouttamisprosenttia
(Day, 20.4.2017; Weng 2017). Klikkausprosentiksi asetettiin 0,2%, joka perustuu Facebookin klikkausprosentin keskiarvoon 0,92% (Lincoln 2018).

Taulukko 3. Asetetut 6 viikon tavoitteet Facebookissa (Sara Kansi & Taarna Väänänen
2018)
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Kuten tietoperustassa todettiin, Instagram on keskeisessä roolissa matkailualalla, sillä asiakkaat haaveilevat ja suunnittelevat tulevia matkojaan mielellään kuvien ja videoiden avulla.
Asetetut tavoitteet kuudelle viikolle löytyvät alla olevasta taulukosta neljä. Instagramissa on
uskallettu asettaa korkeammat tavoitteet, sillä siellä on helpompaa kerryttää tykkäyksiä
muun muassa aihetunnisteiden avulla.

Taulukko 4. Asetetut 6 viikon tavoitteet Instagramissa (Sara Kansi & Taarna Väänänen
2018)

Instagramia päivitetään aktiivisemmin, jolloin laajempi näkyvyys ja seuraajien määrä on
realistisempaa tavoittaa. Instagram-seuraajien tavoiteluku on kaksinkertainen verrattuna
Facebookin tavoitteeseen, sillä Instagram koetaan alustana interaktiivisemmaksi käyttäjien
ja yrityksen välillä. Tykkäykset ja näkyvyys on määritelty kuudelle viikolle luvuin 40/60. Sitouttamisprosentti on 3%, joka vastaa yleisesti ottaen Instagramin keskitasoa (Komok
19.6.2018; Paul 2019). Klikkausprosentiksi on asetettu 0,5%. Keskimääräinen klikkausprosentti Instagramissa on 0,94% (Lincoln 2018). Tammitalon tapauksessa koettiin sopivaksi
asettaa tavoite alle keskiarvon, sillä pääasiallisena tavoitteena markkinoinnissa oli kasvattaa yleistä näkyvyyttä, eikä liikevoittoa. Markkinointi on aloitettu tämän lisäksi sesongin ulkopuolella.

Puolen vuoden tavoitteet on pyritty asettamaan mahdollisimman realistisesti. Kävijämäärän
kasvu profiileissa kasvaa luultavasti hitaasti sekä vie aikaa, että kanta-asiakkaat ja uudet
asiakkaat löytävät kanavat yöpymisen jälkeen. Mittaristo on kuitenkin sama. Taulukko viisi
kertoo Facebookin puolen vuoden tavoitteet sekä taulukko kuusi puolestaan Instagramin
puolen vuoden tavoitteet. Tavoitteet on suhteutettu vahvasti kilpailija-analyysin perusteella,
sillä kilpailijoiden kanavat ovat olleet aktiivisia vähintään kaksi vuotta. Puolen vuoden tavoitteet on asetettu lisäksi sen perusteella, että toimeksiantaja jatkaa päivittämistä yhtä aktiivisesti kuin opinnäytetyöntekijät ovat tehneet.
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Taulukko 5. Asetetut 6 kuukauden tavoitteet Facebookissa (Sara Kansi & Taarna Väänänen
2018)

Taulukko 6. Asetetut 6 kuukauden tavoitteet Instagramissa (Sara Kansi & Taarna Väänänen 2018)

4.3

Markkinointistrategia

Yrityksen missiona on tarjota viihtyisää, turvallista ja kestävän kehityksen periaatteita noudattavaa majoitusta sekä luoda elinikäisiä elämyksiä. Visiona on olla tulevaisuudessa Naantalin paras ja vastuullisin pihatalomajoitus. Tärkeimpinä arvoina toimii asiakkaiden kokonaisvaltainen hyvinvointi ja asiakastyytyväisyys sekä kestävä kehitys. Tämän lisäksi omistajat arvostavat käytännöllisyyttä, kauneutta, viihtyisyyttä ja siisteyttä. Yritys pyrkii huolehtimaan, että nämä asiat toteutuvat ja näkyvät kaikissa Tammitalon tarjoamissa palveluissa.
Jokainen sosiaalisen median julkaisu tehdään nämä seikat muistaen.

Kuten aikaisemmin on todettu, sosiaaliselle medialle luonteenomaista on jatkuva kehitys,
minkä takia pitkän aikavälin markkinointistrategiaa ei koeta kannattavaksi. Yrityksellä ei lisäksikään ole olemassa olevaa markkinointistrategiaa. Tämän takia markkinointitavoitteet
on asetettu vain kuudelle kuukaudelle. Puolen vuoden ajanjakso koettiin sopivaksi sen takia, että ennusteita ei kannata tehdä pitkälle aikavälille ilman aikaisempaa kokemusta ja
ymmärrystä markkinoinnin vaikutuksista. Tässä työssä seuranta-aika on kuusi viikkoa, joten
työssä on asetettu kuuden viikon välitavoitteet. Välitavoitteet selkeyttävät lopullisiin tuloksiin
pääsemistä. Markkinointi toteutetaan sosiaalisen median kanavissa, Instagramissa ja Facebookissa.

Markkinointi kohdennetaan sekä suomalaisille että ulkomaalaisille henkilöille, jotka suosivat
omatoimimatkailua, sekä etsivät autenttisia majoituspalveluja perinteisen hotellimajoituksen
sijaan. Kohderyhmänä ovat pääasiassa ulkomaalaiset matkailijat, ystäväpariskunnat, lapsi-
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perheet ja työporukat. Kohderyhmäanalyysi on tehty erikseen luvussa 4.1.2., jossa on eriteltynä neljä ostajapersoonaa. Nämä ostajapersoonat luovat perustan tässä työssä toteutetulle sosiaalisen median markkinoinnille sekä tulevaisuudessa mahdollisesti uusille markkinoinitavoille. Ostajapersoonia täytyy muuttuvassa maailmassa tutkia jatkuvasti. Tämän
takia olisi hyvä toteuttaa esimerkiksi asiakastyytyväisyyskysely kerran vuodessa, jonka
avulla selvitetään mahdolliset onnistumiset ja kehityskohdat. Samalla kerätään arvokasta
tietoa asiakkaista ja heidän käyttäytymisestään. Datan avulla markkinointia pystytään kohdentamaan tulevaisuudessa entistä paremmin.

4.4

Toimenpiteet ja toimintasuunnitelma

Toimenpiteitä ja toimintasuunnitelmaa varten on kannattavaa määritellä, kuka on vastuussa
mistäkin. Tammitalon yrittäjien tulisi keskenään pohtia, kenelle mikäkin tehtävä soveltuu
parhaiten. Tätä opinnäytetyötä varten työn tekijät olivat molemmat vastuussa jokaisesta
some-markkinointisuunnitelman vaiheesta ja sen toteuttamisesta.

Markkinointikanavina toimivat Facebook ja Instagram, joihin opinnäytetyön tekijät loivat itse
yritystilit. Näissä kanavissa keskitytään niin informatiiviseen kuin visuaaliseen materiaaliin.
Sisältö toteutetaan kuvien, tekstin ja videoiden muodossa. Instagram ja Facebook eroavat
markkinointisisällöltään jonkin verran, mikä koetaan tässä työssä hyödyksi. Kuten aiemmin
todettiin kappaleissa 3.2. ja 3.3., nämä kyseiset kanavat ovat digitaalisen markkinoinnin
kannalta tärkeimpiä suurien käyttäjämäärien sekä suosionsa vuoksi. Facebook koettiin sopivana kanavana yrityksen brändin voimistamiseen. Kuten aiemmin on todettu, läsnäolo
tässä kanavassa mahdollistaa yritystä luomaan kasvot ja korostamaan persoonallisuuttaan.
Uusien potentiaalisten asiakkaiden huomion saavuttamiseksi, on aikaisempien asiakkaiden
tekemät arvostelut yrityksestä merkittäviä. Facebookissa arvosteluiden antaminen on yksi
kanavan peruspiirteistä, mikä vahvistaa tämän sosiaalisen median kanavan tärkeyttä. Kuten Instagramissa, Facebookissa sisältö on visuaalista ja houkuttelevaa, mutta pääpainona
on kuitenkin informatiivisuus. Instagram toimii tärkeänä kanavana visuaalisen ja houkuttelevan sisällön luomisessa, jonka päämääränä on herättää potentiaalisten asiakkaiden mielenkiinto sekä luoda positiivisia mielikuvia ja mielleyhtymiä.
Näissä kanavissa sisältö tullaan toteuttamaan kuvien, tekstin ja videoiden muodossa. Kuten
kappaleessa 3.4. ”Sosiaalisen median trendit markkinoinnin näkökulmasta” todettiin, on tarinoiden jakaminen muodostunut suosituksi sisällöntuottamisen keinoksi. Tämän takia kuvien ja videoiden julkaisemisen lisäksi tullaan hyödyntämään Instagramin tarinatoimintoa.
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Nämä kaksi kanavaa eroavat lisäksi käyttäjien demograafisissa piirteissä, esimerkiksi iän
osalta. Kuten tietoperustassa todettiin, keskimääräinen käyttäjäikä Facebookissa on ollut
nousussa ja ennusteissa on, että 55- vuotiaiden ikäryhmä muodostuisi tulevaisuudessa
toiseksi suurimmaksi käyttäjäryhmäksi. Kuvanjakopalvelu Instagramissa keskimääräinen
ikäryhmä on viimeisimpien tilastojen mukaan 25-34 vuotiaat käyttäjät. Kuten kohderyhmäanalyysissä todetaan, nämä molemmat ikäryhmät edustavat tämän työn kannalta tärkeitä
ostajapersoonia.

Instagramissa ja Facebookissa julkaistavat kuvat ja videot ovat pääasiassa opinnäytetyöntekijöiden itse ottamia. Jotta materiaalia saatiin, edellytti se kuvauspäivää kohteessa. Kuvauspäivä toteutettiin viikolla 45 ennen julkaisujen aloittamista. Päivän aikana kohteesta
kerättiin mahdollisimman paljon materiaalia, joka soveltuu niin Instagramin kuin Facebookin
formaatteihin.

Sisältö suunnitellaan molemmille kanaville erikseen sisältökalenterin avulla. Aluksi toteutettiin alustava suunnitelma, jota tarvittaessa projektin edetessä muokattiin analysoinnin ja tulosten havainnoinnin pohjalta. Tässä työssä sisältökalenteri on jaettu kuuden viikon aikajaksolle, jossa näkyvät julkaisuajat ja alustavat suunnitelmat jokaisen julkaisun sisällöstä.
Sisältökalenterissa ja sen konkretisoinnissa otetaan huomioon 80/20 periaate. Tämä periaate viittaa siihen, että noin 80% sisällöstä tulisi olla viihdyttävää, hyödyllistä ja informatiivista ja 20% sisällöstä myyntiin keskittyvää (K. Behm, 2.3.2017). Sisältökalenteri löytyy
opinnäytetyön liitteestä 2. Sisällön suunnittelussa otetaan huomioon lisäksi aikaisemmin
esitelty AIDA-malli, jonka avulla pyritään luomaan jokaisesta julkaisusta kiinnostava, tunteita herättävä sekä tekoihin ohjaava.

Yritykselle tärkeät arvot, kuten kestävä kehitys, laatu ja asiakastyytyväisyys on jaettu teemaviikoille. Tämä tarkoittaa sitä, että sisältö painottuu viikon ajan tiettyyn teemaan ja jokainen julkaisu suunnitellaan aiheeseen sopivaksi. Teemaviikkojen avulla koetaan, että jokaiseen arvoon on helpompi keskittyä yksittäin ja korostaa näin niiden merkitystä. Naantalin
korostaminen mielenkiintoisena matkakohteena koetaan oleelliseksi yrityksen asiakasmäärän kasvattamisen kannalta, minkä takia yksi teemaviikon aiheista on kaupunki itse. Viikon
aikana molemmissa sosiaalisen median kanavissa esitellään muun muassa kaupungin erilaisia vetovoimatekijöitä, kuten tapahtumia, historiaa, luontoa ja aktiviteetteja.
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Sisältöä tuotetaan viikosta 47 eteenpäin viikkoon 1 asti. Instagramissa julkaisuja toteutetaan kolme kertaa viikossa ja Facebookissa kerran viikossa. Arkipäivinä julkaisut pyritään
ajoittamaan lounasaikaan eli noin kello 12, sekä ilta-aikaan klo 19. Viikonloppuisin pääasiallinen julkaisuaika on puolen päivän aikaan. Ajat valittiin, sillä näinä aikoina käyttäjät ovat
yleensä aktiivisimmillaan sosiaalisessa mediassa. Julkaisuajankohtien tehokkuutta havainnoidaan kuitenkin jatkuvasti saadun datan, kuten tykkäyksien ja uusien seuraajien avulla.
Niitä voidaan tarvittaessa muuttaa, jos jokin muu ajankohta todetaan tehokkaammaksi näkyvyyden kannalta. Julkaisuissa markkinointiviestintä on asianmukaista, mutta rentoa sekä
lämminhenkistä. Tätä pyritään korostamaan esimerkiksi erilaisilla hymiöillä, jotka ovat aina
yksittäiseen julkaisuun soveltuvia. Kommunikointi pyrkii luomaan kuvaa helposti lähestyttävästä ja luotettavasta majoittajasta. Tietoperustan 3.4. kappaleeseen pohjautuen kahdenkeskisessä viestinnässä asiakkaiden ja yrityksen välillä pyritään huomioimaan aina personoitu lähestymistapa, jossa jokaista asiakasta kohdellaan yksilönä.

4.5

Prosessinhallinta ja -seuranta

Analysointia tehdään jatkuvasti koko prosessin ajan. Mittareina käytetään niin Facebookin
kuin Instagramin yritystilin kautta saatavia tilastoja, joilla havainnoidaan muun muassa seuraajien määrää, tykkäyksiä, sitouttamista sekä aikoja, jolloin asiakkaat ovat aktiivisimmillaan. Tätä kautta pystytään havainnoimaan menestyneimpiä julkaisuja ja muuttaa tarvittaessa viikkosuunnitelmaa.

Julkaisujen luomisessa apuna käytetään erilaisia työkaluja, kuten aikaisemmin esitellyt
graafisen suunnittelun työkalu Canva sekä sosiaalisen median julkaisutyökalu Hootsuite.
Kuten aikaisemmin on todettu, yritys ei ole ennen toteuttanut sosiaalisen median markkinointia, joten nämä työkalut otetaan uutena käyttöön. Opinnäytetyön tekijät luovat itse käyttäjätilit ja opettelevat niiden käytön.

Hootsuitea hyödynnetään Instagram- ja Facebook-julkaisuissa ja niiden ajoittamisessa.
Tämä työkalu koettiin hyödylliseksi, sillä sen avulla julkaisut voidaan suunnitella kerralla
pidemmälle aikavälille, mikä helpottaa yleisesti työn aikataulutusta sekä ajanhallintaa. Aikataulutettuja julkaisuja voi tarvittaessa muokata ja julkaisuaikataulua muuttaa, mikä koettiin käteväksi ominaisuudeksi.

38

Tämän työn kannalta Canva koetaan hyödylliseksi kuvanmuokkausmahdollisuuksien ja sosiaalisen median grafiikkapohjien kannalta. Tässä työssä jokainen julkaisu luodaan itse
alusta asti. Tarkoituksena on muodostaa persoonallinen, selkeä sekä yhtenäinen kokonaisuus. Tämän tavoitteen toteutumiseksi haluttiin löytää helppokäyttöinen ja toimiva työkalu ja Canva koettiin tarkoitukseen sopivaksi. Näitä työkaluja ja niiden ominaisuuksia sekä
hyödynnettävyyttä yrityksen kannalta havainnoidaan prosessin aikana. Jos työkalut todetaan yritykselle hyödylliseksi, opinnäytetyöntekijät havainnollistavat ja opettavat toimeksiantajalle työkalujen käytön ja perusominaisuudet.

39

5

Pohdinta

Tämä kappale käsittelee pohdintaa koko opinnäytetyöprosessista, onnistumisista, epäonnistumisista sekä tuloksista molemmissa sosiaalisen median kanavissa. Lopuksi käydään
läpi, miten yrityksen kannattaisi jatkaa tulevaisuudessa markkinoinnin saralla. Opinnäytetyöprosessi aloitettiin ensimmäisen kerran syyskuussa 2018, jolloin opiskelijoilla oli mielessä täysin erilainen aihe työtä varten. Muutaman mutkan kautta päädyttiin kuitenkin tekemään tämä sosiaalisen median markkinointisuunnitelma ja sen toteuttaminen toimeksiantajalle. Tämä varsinainen työ aloitettiin lokakuussa 2018 ja se valmistui tammikuussa
2019. Työ ja sen aihe tuntui sopivan konkreettiselta ja kiinnostavalta molempien mielestä.
Tuntui myös erittäin tarpeelliselta, että tekijöitä on kaksi, sillä yleensäkin markkinointia tehdään parityönä tai tiimissä. Toinen on yleensä kielellisesti lahjakkaampi ja toinen puolestaan enemmän visuaalinen. Tämän takia työnjaon tekeminen oli suurimmaksi osaksi erittäin sujuvaa.

Opinnäytetyö oli siinä mielessä poikkeuksellinen, että kyseessä ei ollut ainoastaan markkinointisuunnitelman tekeminen, vaan suunnitelma päästiin toteuttamaan käytännössä.
Työn toteuttajat saivat täysin vapaat kädet markkinoinnin suhteen. Kaikki tehtiin alusta alkaen itse niin kanavan perustamisesta, kuvien ja sisällön suunnitteluun sekä julkaisuun
asti. Tämän lisäksi työtä varten saatiin 50 euron markkinointibudjetti, jonka tarkoituksena
oli päästä kokeilemaan maksullista mainontaa.

Alkuperäisessä opinnäytetyösuunnitelmassa määritettiin päätavoitteena saavuttaa yritykselle lisää näkyvyyttä luomalla sosiaalisen median kanavat, joissa tehdään markkinointia
ja mainontaa yrityksestä. Alatavoitteeksi asetettiin täyttöasteen nostaminen viidellä prosentilla. Prosessin edetessä huomattiin, että on mahdotonta mitata täyttöasteen nostamista, sillä sesonkiaika on vasta tuloillaan ja kyseessä on ainoastaan yksi varattava kiinteistö. Tammitalo on kuitenkin saanut kaksi uutta varausta sen jälkeen, kun markkinointi
somekanavissa aloitettiin.

Työn edetessä tavoitteet selkeytyivät, ja päätavoitteeksi asettui näkyvyyden saavuttaminen, jota mitattaisiin asetettujen markkinointitavoitteiden avulla. Alatavoitteeksi asetettiin,
että toimeksiantajayrityksellä olisi tämän jälkeen kattava ja vakaa perusta somemarkkinoinnin jatkamiselle tulevaisuudessa. Yrityksellä on vastedes käytössä valmiit sosiaalisen
median profiilit ja heitä on opastettu kanavien käytöstä.
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Opinnäytetyöntekijät pohtivat pitkään, pitäisikö työtä varten toteuttaa myös yrityksen makroympäristöä tukevia strategisia analyysejä, kuten PESTLE-analyysi. Makroympäristöä
tutkittaessa otetaan huomioon esimerkiksi poliittinen - ja lainsäädöllinen ympäristö. Lopputuloksena päätettiin, että on kannattavampaa keskittyä mikroympäristöön, sillä työstä olisi
tullut muutoin liian laaja kokonaisuus. Opinnäytetyössä kuitenkin käsitellään yrityksen mikroympäristöön liittyviä asioita, kuten kilpailijoita ja asiakaskuntaa.

Opinnäytetyön aikana luotiin yritysprofiilit Instagramiin, Facebookiin sekä Hootsuiteen.
Hootsuite-tilin ylläpitäminen maksaa yritykselle noin 50 € kuukaudessa. Työn tekijät kokeilivat Hootsuitea ensimmäiset kolme viikkoa julkaisuiden aikatauluttamiseen, jotta projektin
hallinta olisi ajankäytöllisesti vaivattomampaa. Prosessin edetessä huomattiin, että
Hootsuite ei julkaissut toivottuna ajankohtana, joten julkaisut jouduttiin toteuttamaan manuaalisesti. Lisäksi videoiden julkaisu ei onnistunut tämän työkalun kautta. Toiseksi opinnäytetyöntekijät arvelevat asiantuntijahaastattelun ja työssä käytettyjen lähteiden perusteella Hootsuiten vaikuttavan Facebookin algoritmeihin heikentävästi. Lopputuloksena
Tammitalon ei suositella jatkavan Hootsuiten käyttöä, sillä siihen kuluva raha ei ole palvelun arvoinen näin pienelle toimijalle. Kuva 11 antaa osviittaa siitä, miltä Hootsuiten julkaisukalenteri näyttää.

Kuva 11. Kuvakaappaus Hootsuiten julkaisukalenterista (Sara Kansi & Taarna Väänänen
2018)

Tämän lisäksi opinnäytetyöntekijät huomasivat, että Tammitalolla ei ollut minkäänlaista tarinaa tai “tietoa meistä” kohtaa internetsivuillaan. Tämä koettiin ehdottomasti yhdeksi kehityskohdaksi. Tammitalon tarina on lisätty näkyville Facebook-profiiliin. Tarina on tarkoitus
lisätä internetsivuille mahdollisesti yrittäjien kuvan kera. Tarina tuo yrittäjät lähemmäksi
asiakkaitaan sekä luo heistä inhimillisen ja lämpimän kuvan. Tammitalon tarina on liitteenä opinnäytetyön lopussa liitenumerona 3.
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5.1

Tulokset Instagramissa

Seuraavissa kappaleissa tullaan esittelemään opinnäytetyön aikana luotua tuotosta. Ensin
esitellään Instagram-tulokset, jonka jälkeen keskitytään tuloksiin Facebookissa. Ohessa
kuva 12, joka havainnollistaa Instagram-julkaisuja kuudelta viikolta sellaisena, kuin ne
näyttäytyvät Instagram-profiilissa.

Kuva 12. Kuvakaappauksia Instagram julkaisuista (Sara Kansi &Taarna Väänänen 2018)
Instagramissa julkaistiin yhteensä 15 julkaisua, 12 kuvajulkaisua, yksi video, sekä kaksi
tarinaa. Alla oleva taulukko 7 havainnollistaa Instagramissa asetettuja tavoitteita sekä
saavutettuja tuloksia. Kaikki taulukossa näkyvät arvot ovat keskiarvoja, jotka ovat asetettu
koko profiilille. Seuraajien määräksi asetettiin projektin alussa 100, joista lopulta onnistuttiin saavuttamaan 90. Seuraajia toivottiin 100 kappaletta sen takia, että Instagram-yritysprofiilin saavuttaessa 100 seuraajaa, saadaan asiakkaista lisätietoa. Tällaisia tietoja ovat
esimerkiksi ikä, sukupuoli sekä se, milloin seuraajat ovat aktiivisia. Tykkäyksille oli asetettu tavoitteeksi 40. Tähän tavoitteeseen päästiin täysin. Näkyvyydeksi oli asetettu 60,
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mutta kahden maksullisen julkaisun mainonnan myötä keskiarvo nousi huomattavasti. Sitouttamisprosentiksi asetettiin 3 ja klikkausprosentiksi 0,5. Molemmissa tavoitteet ylittyivät.
Lopputuloksena voidaan päätellä, että asetetut tavoitteet saavutettiin onnistuneesti. Onnistumiseen uskotaan vaikuttaneen vahvasti maksullisten mainosten kokeileminen kahden
julkaisun kohdalla.

Taulukko 7. Tulokset Instagramissa (Sara Kansi & Taarna Väänänen 2019)

Ohessa esimerkkejä julkaisuista. Toimeksiantajayrityksen toiveen mukaan kaikki julkaisut
toteutettiin niin suomen kielellä kuin englanniksi. Kaikki kuvat ovat ottaneet opinnäytetyön
tekijät itse. Julkaisujen tekstit ovat suunnitelleet opinnäytetyöntekijät. Julkaisuissa pääasiana on niin visuaalisuus ja houkuttelevuus, mielenkiinnon herättäminen sekä samalla
yrityksen esitteleminen ja promootio. Kirjoitustyylissä sekä tekstin asettelussa otettiin huomioon yhtenäisyys ja selkeys. Julkaisuissa pyrittiin käyttämään kuvia, jotka sopivat yhteen
väriteemoiltaan, unohtamatta kuitenkaan värien rikkautta ja sisällön monipuolisuutta.

Kuva 13. Tammitalo (Taarna Väänänen 2017.)
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Kuva 13 on kuvakaappaus ensimmäisestä Instagram-julkaisusta. Tässä julkaisussa pyrittiin esittelemään Tammitalo ytimekkäästi. Kuvina käytettiin yrityksen nettisivuilta otettuja
yleiskuvia majoituksesta. Kuvia oli yhteensä viisi, jotka jokainen olivat eri huoneista. Tekstissä haluttiin korostaa sitä, mitä Tammitalo tarjoaa ja kenelle.

Kuva 14. Kamiina (Sara Kansi & Taarna Väänänen 2018)

Tässä julkaisussa, kuva 14, haluttiin tuoda esille Tammitalon mielenkiintoisia ja persoonallisia yksityiskohtia, informoiden samalla majoituksen tärkeistä peruspiirteistä. Tämäntyyppisen julkaisun koettiin sopivan heti profiilin alkuvaiheessa, sillä se tuo esille Tammitalon
ominaisuuksia, jotka ovat asiakkaalle oleellisia ja merkityksellisiä matkaa suunnitellessa.
Kamiina saattaa olla myös sellainen, jota jokaiselta ei kotoa löydy. Erityisesti ulkomaalaisille vieraille, tämä saattaa toimia kiinnostavana erityispiirteenä.
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Kuva 15. Tunnelmallinen sänky ja sauna (Sara Kansi & Taarna Väänänen 2018)

Tässä julkaisussa, joka näkyy kuvassa 15, pääpainona oli promootio sekä joulukauteen
virittäytyminen. Julkaisussa käytettiin tällä kertaa kahta kuvaa, joista molemmat koettiin
olevan joulun teemaan sopivia. Englanninkieliseen kuvatekstiin lisättiin vielä kysymys,
joka kehottaa katsojia interaktioon.
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Kuva 16. DIY (Sara Kansi & Taarna Väänänen 2018)

Kuva 17. Herbs on the house (Sara Kansi & Taarna Väänänen 2018)
Näissä kahdessa julkaisussa, kuva 16 ja 17, pyrittiin korostamaan yrityksen kestävän kehityksen arvoja, tuomalla samalla esille mielenkiintoa herättäviä erityispiirteitä. Kyseinen
arvoviikko ja sen aikana toteutetut julkaisut koettiin erittäin tärkeiksi. Kestävä kehitys koetaan kilpailukeinona ja erottavana tekijänä kilpailijoihin nähden.
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Nämä kaksi julkaisua, kuvat 18 ja 19, esittelevät Naantalia houkuttelevana ja mielenkiintoisena matkakohteena sekä korostavat tätä kautta Tammitaloa potentiaalisena majoitusvaihtoehtona. Nämä julkaisut olivat osana Naantali-aiheista teemaviikkoa.

Kuva 18. Naantali (Taarna Väänänen 2015)

Kuva 19. Lotila (Sara Kansi & Taarna Väänänen 2018)
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Kuva 20. Tunnelmakuva kuistilta (Sara Kansi & Taarna Väänänen 2018)
Kuvassa 20 näkyy julkaisu, jonka avulla haluttiin esitellä kohteen parhaita ominaisuuksia,
kuten kuvauksellisen kaunista kuistia. Julkaisussa käytettiin hyödyksi call to action tekniikkaa, tässä tapauksessa kehottamalla katsojaa varauksen tekemiseen.

Alla olevassa julkaisussa, kuva 21, tarkoituksena oli markkinoida kohdetta ja luoda kuvan
myötä autenttista tunnelmaa. Kuvaan lavastettiin ruoanlaittotilanne, jonka avulla pyrittiin
tuomaan esille iloista ja ihmisläheistä ilmapiiriä. Asiakas voisi lisäksi saada tästä ideoita
omalle matkalleen.

Kuva 21. Fiilistelyä kokkailun lomassa (Sara Kansi & Taarna Väänänen 2018)
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Kuva 22. Kuvakaappaukset Instagram-tarinoista (Sara Kansi & Taarna Väänänen 2018)
Instagramin tarinatoiminnolla toteutettiin kaksi julkaisua. Ohessa kuvankaappaukset toteutetuista tarinoista, kuva 22. Julkaisut ajoitettiin kahteen juhlapäivään, jotka olivat itsenäisyyspäivä sekä uusi vuosi. Julkaisut suunniteltiin Canvan avulla ja tarinatoiminnolla kuviin
lisättiin erilaisia aihetunnisteita ja tehosteita. Molempia julkaisuja katsottiin noin kolmekymmentä kertaa. Kommentteja näihin julkaisuihin ei tullut. Työn tekijät toivoivat tarinatoiminnon saavuttavan enemmän näkyvyyttä, minkä takia tulos oli pieni pettymys. Tulosten pohjalta päädyttiin keskittymään enemmän itse kuvien julkaisuun, sillä niiden havaittiin tavoittavan enemmän näkyvyyttä ja interaktiota.

5.1.1 Aihetunnisteiden valinta
Aihetunnisteita käytettiin jokaisessa julkaisussa. Kaikkien yksittäisten aihetunnisteiden
kohdalla pyrittiin miettimään kohdeyleisöä ja sitä, minkälaista asiakaskuntaa aihetunnisteilla haluttiin tavoittaa. Aihetunnisteet päätettiin toteuttaa englanniksi, sillä havainnoinnin
myötä todettiin, että Instagramissa kyseisellä kielellä yksittäisten aihetunnisteiden käyttö
on huomattavasti suurempi. Samoja aihetunnisteita ei haluttu toteuttaa kahdella kielellä,
sillä kuten aikaisemmin todettiin tietoperustan kappaleessa 3.3., aihetunnisteiden määrään kannattaa kiinnittää huomiota. Lisäksi yritykselle luotujen ostajapersoonien pohjalta
todettiin, että suomenkielisten aihetunnisteiden käyttö ei ole välttämätöntä.
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Näkyvyyden maksimoinniksi kokeiltiin lisäksi suosittuja aihetunnisteita, kuten #igdaily, joka
on yksi Instagramin suosituimmista päivittäin käytetyistä aihetunnisteista. Aihetunnisteet
sisällytettiin julkaisuihin kommentin tapaan, jolloin tunnisteet eivät itsessään näy suoraan
julkaisussa, vaan kommenttikentässä. Tähän päädyttiin, sillä todettiin, että julkaisun ulkomuoto on näin selkeämpi ja ammattimaisempi. Aluksi valittiin muutama tunniste, jotka sisällytettiin lähes jokaiseen julkaisuun. Nämä aihetunnisteet ovat havainnollistettu seuraavaksi.

#finland #visitfinland #visitnaantali #naantali #homeaway #homeawayfromhome #travel #holiday #vacation #accommodation #explore
Loput aihetunnisteista valittiin jokaiselle julkaisulle pääasiassa erikseen julkaisun teeman
ja sisällön pohjalta. Alla esimerkki julkaisusta, kuva 23, jossa pyrkimys oli korostaa tunnelmaa ja luoda positiivisia mielleyhtymiä Tammitalosta majoituksena.

Kuva 23. Aamupala (Sara Kansi & Taarna Väänänen 2018)

5.1.2 Maksettu mainonta
Maksulliseen mainontaan saatiin 50 euron budjetti. Pohdinnan myötä nämä resurssit päädyttiin kohdentamaan ainoastaan Instagramiin, sillä kuten aikaisemmin on todettu, tässä
kanavassa on helpompi saavuttaa näkyvyyttä ja vuorovaikutus on runsaampaa. Tässä
opinnäytetyössä visuaalisen sisällön julkaiseminen painottuu Instagramiin, minkä takia
mainostettavaa materiaalia on kyseisessä kanavassa enemmän.
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Kun siirryttiin kokeilemaan maksullista mainontaa, tavoitteena oli saavuttaa lisää näkyvyyttä ja tätä kautta nostaa tykkäysten ja seuraajien määrää. Resurssit päädyttiin keskittämään kahden menestyneimmän kuvan mainostamiseen. Nämä julkaisut olivat ennen
maksullisen mainonnan aloittamista saavuttaneet eniten tykkäyksiä sekä niiden näkyvyys
oli korkea suhteessa muihin julkaisuihin. Ensimmäisenä maksullista mainontaa kokeiltiin
kuvaan 24 viikolla 50. Mainonta toteutettiin Facebookin kautta Ads Manager toiminnolla.
Markkinointiin päätettiin ensimmäisellä kerralla budjetoida 40 euroa. Ennen markkinoinnin
toteutusta määriteltiin tarkat asiakasryhmät sekä alueet, joille maksullista mainontaa haluttiin kohdentaa. Asiakasryhmät ja heidän kiinnostuksen kohteensa määriteltiin empiirisen
osan ostajapersoonien pohjalta sekä toimeksiantajayrityksen toiveiden mukaan. Markkinoinnin kohdentamisessa pohdittiin Instagramin keskimääräistä käyttäjäikää sekä sukupuolta. Alueet valittiin toimeksiantajayrityksen kokemusten pohjalta. Alueiden valinnassa
otettiin lisäksi huomioon Varsinais-Suomen yöpymistilastot, joiden mukaan saksalaisia
matkailijoita yöpyy eniten Turussa ja täten siis lähellä Naantalia. Tästä syystä Saksa valikoitui yhdeksi kohdealueeksi.

Kuva 24. Kahvihetki (Sara Kansi & Taarna Väänänen 2018)
Kuva 24 oli ennen maksullisen mainonnan aloittamista saavuttanut 30 tykkäystä ja kymmenen päivän maksullisen mainonnan jälkeen tykkäykset olivat lisääntyneet noin 50%.
Kommentteja ei mainonnan avulla tullut. Seuraajia saatiin lisää noin kymmenen. Julkaisu
oli saavuttanut Ads Managerin mukaan 23 288 ihmistä. Profiilin klikkauksia saavutettiin
vain 11 kappaletta. Maksulliseen mainokseen yritettiin saada call to actioniksi “tutustu Instagram-profiiliin”. Tätä vaihtoehtoa ei kuitenkaan ollut saatavilla Ads Managerin kautta,
joten kuvaan jouduttiin valitsemaan “katso lisää” kehote. Tämä kehote toimii parhaiten,
kun se linkitetään yrityksen internetsivuihin, mutta internetsivua ei haluttu korostaa tässä
vaiheessa. Opinnäytetyöntekijät päättivät kokeilla, onnistuuko linkitys Instagram-profiiliin
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valitun kehotteen kanssa, mutta tuloksien perusteella tämä ei onnistunut toivotulla tavalla.
Mainokseen kului 40 euroa, joka tarkoittaa 4 euron päiväbudjettia. Saatuihin reaktioihin
suhteutettaessa mainokseen käytetty raha tuntuu jälkikäteen tarkasteltuna liian suurelta.

Mainontaa kokeiltiin uudestaan jäljellä olevalla budjetilla, tällä kerralla suoraan Instagramtilin kautta. Instagram-profiilin kautta tehtävät mainokset menevät automaattisesti sekä
asiakkaan Instagram-tarinoihin että käyttäjän etusivulle muiden kuvien joukkoon. Näkyvyys on siis laajempi kuin Ads Managerin kautta tehdyllä mainoksella. Ainoa negatiivinen
puoli on se, että tarinoissa näkyvä normaali Instagram-julkaisu ei asetu toivotulla tavalla ja
tekstit saattavat näyttäytyä epäsymmetrisesti. Tätä puolsi asiantuntijahaastattelussa graafinen suunnittelija Ida Timonen. Näistä pohdinnoista huolimatta, mainonta toteutettiin uudelleen viikolla 52 ja markkinoitavana julkaisuna käytettiin nyt kuvaa 25. Mainontaan budjetointiin jäljellä olevat 10 euroa. Instagramissa kohderyhmä sekä alueet määriteltiin pääosin samoin periaattein kuin ensimmäisellä kerralla, mutta pieniä muutoksia tehtiin esimerkiksi kiinnostuksen kohteissa, iässä ja maantieteellisessä alueessa. Kiinnostuksen
kohteita lisättiin, ikähaarukkaa laskettiin muutamalla vuodella ja kohdennettua aluetta
muutettiin hieman laajemmaksi. Tällä kertaa mainosta varten saatiin asetettua toivottu call
to action, eli Instagram-profiiliin tutustuminen.

Kuva 25. Tunnelma (Sara Kansi & Taarna Väänänen 2018)
Kuva 25 oli ennen maksullisen mainonnan aloittamista saavuttanut 40 tykkäystä ja viiden
päivän maksullisen mainonnan jälkeen tykkäyksiä saatiin lisää 120 kappaletta. Seuraajia
saatiin lisää noin 15 ja julkaisu oli saavuttanut 3453 ihmistä. Profiilin klikkauksia oli saavutettu 60 kappaletta.
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Tämän pohjalta voidaan havaita, että välittömästi Instagramin kautta tehdyllä mainonnalla
lopputulokset olivat huomattavasti paremmat kuin Facebook Ads Manager ohjelmalla.
Ads Manager- toiminnolla tehdyn mainonnan tulokset eivät kohdanneet odotuksia. Rahaa
budjetoitiin 40 euroa, eli noin ¾ budjetista, mutta tulokset jäivät huomattavasti alhaisemmiksi kuin suoraan Instagramin profiilin kautta tehdyllä mainonnalla. Opinnäytetyön tekijät
kokivat tämän pettymyksenä ja ohjelman luotettavuutta kyseenalaistettiin. Työn tekijät pettyivät edelleen siinä suhteessa, että Facebook Ads Manager ja Instagram-profiilin kautta
luodut mainokset eivät tarjoa käyttäjälle samoja mahdollisuuksia esimerkiksi kehotuksien
valinnassa. Tulosten analysointi koettiin huomattavasti vaikeammaksi Facebookin kautta.
Instagram-profiilissa taas huonoksi koettiin se, että käyttäjä ei saa valita, haluaako mainostaa julkaisuaan ainoastaan kuvana tai vaihtoehtoisesti pelkästään tarinana.
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Kuva 26. Ylhäällä Instagram sekä alempana Facebook kohderyhmät (Sara Kansi &
Taarna Väänänen 2018)
Ohessa kuva 26 toteutetuista kohderyhmistä, kiinnostuksenkohteista ja alueista niin Facebookin Ads Managerin kautta tehdyllä mainonnalla kuin suoraan Instagramin mainontatyökalun kautta. Instagram-profiilin kohdalla onnistumista saattoi auttaa mielenkiinnonkohteiden tarkempi asettelu sekä ikähaitarin laskeminen.
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5.1.3 Oma interaktio Instagramissa
Seuraajia etsittiin muun muassa aihetunnisteiden avulla. Kuten tietoperustassa todettiin,
aihetunnisteet keräävät samasta aiheesta kiinnostuneet käyttäjät yhteen. Seuraajien hankinnassa käytettiin tunnisteita, jotka olivat tarkoituksenmukaisia yritykselle ja Instagramtilissä tuotetulle sisällölle. Prosessin aikana pyrittiin olemaan aktiivisia muun muassa tykkäämällä, kommentoimalla ja seuraamalla potentiaalisten asiakkaiden julkaisuja ja tilejä.
Lisäksi erilaisten matkailuun painottuvien mikrovaikuttajien tilejä kommentointiin.

Ohessa kuva 27, joka toimii esimerkkinä kommentista mikrovaikuttajalle, jolla on 2300
seuraajaa. Tilin julkaisuja kommentoidaan keskimäärin 30 kertaa ja tykkäyksiä annetaan
noin 300. Julkaisuista selvisi, että mikrovaikuttaja oli juuri tehnyt matkan Lappiin sekä ylistänyt Suomea matkakohteena. Kyseiset julkaisut olivat saavuttaneet paljon ihailua tilin
seuraajissa ja Suomi matkakohteena oli puheenaiheena. Tämän vuoksi koettiin, että kuviin kommentointi voisi edesauttaa näkyvyyden saavuttamisessa sekä tätä kautta uusien
potentiaalisten seuraajien hankinnassa.

Kuva 27. Esimerkki mikrovaikuttajan kommentista (Sara Kansi & Taarna Väänänen 2018)

Kaikkiin kommentteihin pyrittiin aina vastaamaan saman tien. Vastaustyyli oli aina ystävällinen ja positiivinen, yrityksen arvoihin soveltuva. Tärkeää oli vastata kaikkiin kommentteihin niin, että katsojat ja kommentoijat aistivat oikean ihmisen läsnäolon. Alla esimerkkivastaukset saatuihin kommentteihin kuvassa 28.
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Kuva 28. Esimerkkejä vuorovaikutuksesta Instagramissa (Sara Kansi & Taarna Väänänen
2018)
5.2

Tulokset Facebookissa

Alla olevassa kappaleessa on käsitelty Facebookissa tehtyjä toimintoja opinnäytetyöprosessin aikana. Facebookin tavoitteet olivat informatiivisuudessa sekä samalla mielenkiinnon herättämisessä. Facebookissa julkaistiin kuuden viikon aikana kahdeksan julkaisua.
Näistä kahdeksasta julkaisusta kaksi oli videoita, jotka ovat tällä hetkellä trendikkäitä sosiaalisessa mediassa. Kokonaisuudessaan Facebookista haluttiin luoda asiakkaille tietynlainen tiedonlähde, josta löytyisi kaikki tarvittavat asiat sekä viihdyttävyys samalla sivulla.
Alla olevasta taulukosta 8 näkyy ensimmäisessä sarakkeessa asetetut tavoitteet kuudelle
viikolle sekä toisessa sarakkeessa saavutetut tulokset.

Taulukko 8. Tulokset Facebookissa (Sara Kansi & Taarna Väänänen 2019)

Facebook-sivulle asetetuista tykkäyksistä vain 10 tykkäystä jäi saavuttamatta kokonaisuudessaan. Seuraajia oletettiin tulevan vähemmän, mutta jokainen tykkääjä on toivonut saavansa Tammitalon julkaisut myös etusivulleen. Tästä syystä seuraajien tavoite ylitettiin.
Opinnäytetyöntekijät kannustivat läheisiään tutustumaan ja tykkäämään Facebook-sivusta, jotta se näyttäisi potentiaalisille asiakkaille houkuttelevammalta. Tällä tykkäys- ja
seuraajamäärällä on hyvä jatkaa lukujen kasvattamista potentiaalisten asiakkaiden avulla.
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Julkaisujen kohdalle asetetut tykkäys- ja näkyvyystavoitteet jäivät alhaisiksi. Nämä tulokset laskettiin keskiarvoina kaikista saaduista tykkäyksistä sekä julkaisun tavoittaneista
henkilöistä. Keskimääräisesti saavutettiin kuusi tykkäystä per julkaisu, ja näkyvyys oli keskimäärin 28 ihmistä. Kuten tietoperustassa todettiin, Facebookissa markkinoijan kannattaa
kiinnittää huomiota enemmän saavutettuun näkyvyyteen kuin tykkäyksien määrään.

Tästä voidaan todeta, että Facebookin julkaisut saattavat hukkua käyttäjän etusivulle, sillä
jokainen sivun tykkääjä ei ole nähnyt sivun julkaisuja. Etusivu täyttyy useasti päivässä eri
yrityssivujen sekä käyttäjän kavereiden julkaisuista. Tähän on voinut vaikuttaa lisäksi se,
että Facebook julkaisuja ajoitettiin Hootsuite-työkalun avulla, joka saattaa vaikuttaa Facebookin omiin algoritmeihin. Tästä syystä Tammitalon julkaisut ovat voineet pudota etusivun pohjalle, jolloin orgaanista näkyvyyttä on vaikea saavuttaa.

Sitouttamisprosentiksi saatiin 1,2%, joka oli yli asetetun tavoitteen. Facebookissa hyvä sitouttamisprosentti on keskiarvollisesti 1%. Tähän tulokseen voidaan siis olla tyytyväisiä.
Toivottua klikkausprosenttia ei saavutettu, jonka uskotaan johtuvan siitä, että Facebooksivu ei ehtinyt tässä ajassa saavuttamaan niin laajaa seuraajakuntaa kuin Instagram. Facebook-sivua yritettiin mainostaa Facebookissa ryhmässä nimeltä “Kotimaan matkailijat”,
jonka kautta sivu sai noin kymmenen uutta näyttökertaa, mutta ei yhtään uutta sivutykkäystä.

Alla näkyvä kuva 29 on yleisilme Tammitalon Facebook-sivusta. Ensimmäisenä osuu silmään rauhallinen ja maanläheinen kansikuva, josta käy ilmi yrityksen nimi. Vehreyttä pursuavat profiilikuvat Tammitalosta herättävät mielenkiinnon tutustua lisää. Oikealla sivupalkissa on Tammitalon tarina, joka löytyy niin suomeksi kuin englanniksi. Tarina haluttiin lisätä, jotta kiinnostuneet asiakkaat saisivat kokonaisvaltaisemman kuvan yrityksen historiasta ja sen tavoitteista. Tarinan uskotaan vahvistavan brändin sanomaa ja täten vahvistavan brändipääomaa.
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Kuva 29. Kuvakaappaus Tammitalon Facebook-sivusta (Sara Kansi & Taarna Väänänen
2018)
Tämän lisäksi asiakas voi painaa oikealla yläkulmassa bannerin alapuolella näkyviä “lue
lisää” ja “lähetä viesti” nappuloita, jotka toimivat sivun call to action- toimintoina. “Lue lisää” nappulaa painamalla asiakas ohjautuu yrityksen internetsivuille ja “lähetä viesti” nappula avaa Facebookin viestiominaisuuden, jonka avulla asiakas voi lähettää kysymyksen
yritykselle. Alla olevassa kuvassa 30 on esimerkki viestikentästä. Automaattiseksi viestiksi
päätettiin laittaa sopivan rento kysymys.

Kuva 30. Kuvakaappaus Facebook viestikentästä (Sara Kansi & Taarna Väänänen 2018)
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Kuva 31. Aloitusjulkaisu Facebookissa (Sara Kansi & Taarna Väänänen 2018)
Ensimmäinen Facebook-julkaisu, kuva 31 oli tekstillisesti samanlainen kuin Instagramissa,
sillä tarkoituksena oli tutustuttaa asiakas Tammitaloon. Ajatus julkaisun taustalla piti sisällään idean siitä, että asiakas vähän kuin kulkisi Tammitaloon sisään ja kävisi jokaisessa
huoneessa katsomassa, miltä siellä näyttää. Nämä viisi kuvaa ovat ainoat, jotka ovat ulkopuolisen valokuvaajan ottamia. Kuvat koettiin toimiviksi, sillä ne antavat selkeän kuvan
ja ymmärryksen tarjonnasta. Ensimmäinen julkaisu ei saavuttanut niin runsaasti näkyvyyttä, sillä luonnollisesti sivulla ei ollut vielä monta tykkäystä tai seuraajaa.
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Kuva 32. Kahvihetki (Sara Kansi & Taarna Väänänen 2018)
Seuraavan julkaisun tarkoituksena oli visuaalinen viehättävyys. Julkaisun kuvakaappaus
löytyy kuvasta 32. Tarkoituksena oli saada asiakas virittäytymään tunnelmalliseen kahvihetkeen Tammitalon kuistilla. Tämä sama kuva julkaistiin Instagramissa, mutta sen koettiin olleen niin onnistunut, että sitä käytettiin vielä Facebookissa. Tässä julkaisussa tehtiin
ensimmäinen call to action, jossa kehotettiin asiakasta tutustumaan lisää Tammitalon internetsivuihin. Englanninkielen kanssa haluttiin olla hieman leikkimielisiä ja kertoa hauskoja pieniä faktoja Suomesta ja suomalaisista. Suomen kieltä ei ole tarkoituksella käännetty sanasta sanaan, sillä molemmille asiakasryhmille halutaan viestiä omalla tavallaan,
eivätkä samat asiat välttämättä ole yhtä oleellisia molemmille ryhmille. Tämän koettiin
luovan ammattitaitoisempaa kuvaa yrityksestä.
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Kuva 33. Jouluntunnelmia Tammitalossa (Sara Kansi & Taarna Väänänen 2018)
Seuraavaksi pyrittiin virittämään asiakas joulun tunnelmiin. Tunnelmakuvat ovat näkyvissä
yllä olevassa kuvassa 33. Julkaisua varten valittiin opinnäytetyöntekijöiden ottamat kuvat
tunnelmallisesta saunasta ja yläkerrasta. Yläkerran tekstiilien punainen väritys ja saunan
valaistus luovat jouluista tunnelmaa. Julkaisulla haluttiin viestiä asiakasta siitä, että Tammitalossa on mahdollista viettää unohtumattomia juhlapyhiä ja muita tärkeitä merkkipäiviä
läheisten ihmisten kanssa. Julkaisussa haluttiin käyttää promootiota lempeään sävyyn. Ulkomaalaisia asiakkaita varten julkaisuun sisällytettiin kysymys, joka osoittaa kiinnostusta
asiakasta kohtaan.

Kuva 34. Onnea Suomi 101! (Sara Kansi & Taarna Väänänen 2018)
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Seuraavana vuorossa oli itsenäisyyspäivä, joka on nähtävissä kuvassa 34. Tammitalo toivotti molemmissa kanavissa hyvää itsenäisyyspäivää. Kuvassa haluttiin korostaa Suomen
kaunista luontoa sekä sinistä väriä. Kuva on luotu Canva-työkalun avulla, joka esiteltiin
teoriaosuudessa aikaisemmin. Tammitalon tavoitteena on muistaa asiakkaitaan jatkossakin samanlaisilla juhlapyhillä ja merkkipäivillä.

Kuva 35. Kestävän kehityksen korostaminen (Sara Kansi & Taarna Väänänen 2018)
Sisältökalenterin mukaisesti asetetut teemaviikot näkyivät lisäksi Facebookin julkaisuissa.
Kuva 35 kuvastaa kestävän kehityksen arvoa, jota korostettiin kahdella asiaankuuluvalla
kuvalla. Samalla korostettiin vielä uudestaan, mitä kautta Tammitaloa voi varata.

62

Kuva 36. Naantali (Sara Kansi & Taarna Väänänen 2018)
Yksi teemaviikoista oli Naantali, jota korostettiin myös Facebookissa. Facebookin Naantali-aiheinen julkaisu, kuvassa 36, oli sisällöltään paljon informatiivisempi verrattuna Instagramiin. Tässä tuotiin esille, millaisia aktiviteetteja Naantalista löytyy ja toiveena oli yhdistää tätä kuvastava video julkaisuun. Videon julkaisua varten otettiin yhteyttä Naantalin
omaan matkailuyhdistykseen nimeltä “Visit Naantali”, ja lupa myönnettiin.
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Kuva 37. Hyvää joulua! (Sara Kansi & Taarna Väänänen 2018)
Itsekuvattu jouluaiheinen video, josta esimerkkinä toimii kuvakaappaus 37, julkaistiin
myös Facebookissa, sillä sen tunnelmallisuuden koettiin soveltuvan molempiin kanaviin
hyvin. Video on otettu Tammitalon lasitetulta kuistilta.
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Kuva 38. Katsaus kevääseen ja kesään (Sara Kansi & Taarna Väänänen 2018)
Opinnäytetyöntekijöiden viimeinen Facebook-julkaisu, kuva 38, oli katsaus kevääseen ja
kesään. Tässä painotettiin puolestaan sitä, että Tammitalo soveltuu monelle ja, että majoitus kannattaa varata hyvissä ajoin. Tarkoituksena oli samalla julkaista uusia kuvia kohteesta ja sen parhaista puolista. Kuvia julkaistiin yhteensä viisi. Kuvia on hyvä olla runsaasti, sillä Facebook-sivu tarjoaa asiakkaille täten enemmän mahdollisuutta haaveiluun
sekä selkeämmän mielikuvan kohteesta.

5.3

Toimeksiantajan hyöty opinnäytetyöstä

Tätä osuutta varten kysyimme toimeksiantajalta, millaisia hyötyjä he ovat kokeneet saaneensa tästä työstä. Sosiaalinen media kokonaisuudessaan on ollut tuntematon maailma,
eivätkä omistajat olleet tutustuneet siihen näin laajasti aikaisemmin. Kiinnostus ja ymmärrys somen tärkeydestä on ollut selvä jo pitkään, mutta aloittaminen oli tuntunut hankalalta.
Tämän työn tekemisestä on ollut paljon hyötyä, sillä yrityksellä on nyt käytössään valmiit
somekanavat, joissa on jo jonkin verran sisältöä. Tammitalon kanavat ovat saavuttaneet
muutamia sitoutuneita käyttäjiä, jotka ovat reagoineet jokaiseen julkaisuun. Tammitalon
väki kokee olevansa nyt erittäin motivoitunut jatkamaan somepäivittämistä ja on halukas
oppimaan yhä enemmän. Yrittäjät kokevat jatkamisen olevan helppoa, sillä vastedes on
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mahdollista ottaa mallia aikaisemmista julkaisuista. Tämän lisäksi brändin merkitys on selkeytynyt. Tietoperustan kappaleessa kaksi todettiin brändin olevan keskeinen elementti
yrityksen ja asiakkaiden välisessä vuorovaikutuksessa. Yrittäjät ovat ymmärtäneet, että
asiakas on se, joka määrittää brändin arvon. Tämän takia merkityksellisen sisällöntuottaminen on ensisijaisen tärkeää. Yritys on lisäksi oivaltanut, kuinka käänteentekevää on
miettiä yhtenäistä kokonaisuutta kaikessa siinä, mitä yritys tekee digitaalisen markkinoinnin saralla. Tammitalon yrittäjät ovat motivoituneita myös päivittämään internetsivunsa
modernimmaksi ja somekanavien mukaisesti hillityn tyylikkäiksi. Yrittäjien mielestä uuden
värimaailman ja logon suunnittelu oli mahtava idea, ja ne päivitetään lisäksi internetsivuille
niin pian kuin mahdollista. Tammitalon omistajat kokevat saaneensa uutta puhtia koko yritystoimintaansa kohtaan sekä kokevat kartuttaneensa paljon uusia näkökulmia niin matkailusta, markkinoinnista kuin brändäyksestä. Tammitalon arvolupaus on selkiintynyt ja
sen lisäksi ymmärrys siitä, kuinka tärkeää on tuoda esille yritykselle tärkeitä arvoja. Tammitalo kokee saaneensa paljon uutta näkyvyyttä ja uskoo, että somekanavat ovat tavoittaneet lisää erityisesti ulkomaalaisia asiakkaita. Kaksi uutta varausta olivat nimittäin molemmat ulkomailta. Tammitalo arvioi, että kestävien ja uskollisten asiakassuhteiden luominen
tulee onnistumaan myös somekanavien ansioista. Yhteydenpito asiakkaiden ja yrityksen
välillä helpottuu, sillä kynnys on aikaisempaa matalampi.

Instagramista ja Facebookista haluttiin luoda mahdollisimman yhtenäinen väriteemoiltaan
ja ulkomuodoltaan. Väreissä ja teemassa pyrittiin korostamaan yritykselle tärkeitä arvoja,
kuten maanläheisyyttä ja luonnollisuutta, jotka vahvistavat lisäksi yrityksen brändi-identiteettiä. Toimeksiantajayrityksellä oli jo ennalta logo, mutta se ei ollut sopiva sosiaalisen
median kanavien formaatteihin eikä se ollut tarpeeksi houkutteleva niin opinnäytetyön tekijöiden kuin toimeksiantajayrityksen mielestä. Tämän pohjalta päätettiin luoda uudet yritykselle sopivat väriteemat sekä uusi logo, jota käytettäisiin niin Instagramissa kuin Facebookissa. Apua logon luomiseen ja värien valitsemiseen saatiin graafisen sisällön suunnittelijan Ida Timoselta. Lopputulokseksi valikoitui neljä eri hillittyä ja maanläheistä väriä.
Ohessa värit kuvassa 39.

Värikoodi: #b88774
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Värikoodi: #e8e5d8

Värikoodi: #9ea68a

Värikoodi: #929da6
Kuva 39. Uusi väärimaailma (Ida Timonen & Sara Kansi & Taarna Väänänen 2018)

Facebookiin tarvittiin yrityssivun kansikuvaksi soveltuva kuva. Ida Timonen suunnitteli
kaksi piirroskuvaa eri väreissä sekä yrityksen nimimallin, joiden pohjalta opinnäytetyöntekijät työstivät vaihtoehdon yksi, joka näkyy kuvassa 40. Lopulta kuitenkin päädyttiin yksinkertaisempaan vaihtoehtoon numero kaksi, joka puolestaan on esitelty kuvassa 41.

Kuva 40. Facebook-kansikuvan vaihtoehto 1 (Ida Timonen, mukaillen Sara Kansi &
Taarna Väänänen 2018)
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Kuva 41. Facebook-kansikuvan vaihtoehto 2 (Ida Timonen 2018)
Instagram-tilin profiilikuvaksi valittiin yksinkertaistettu malli. Profiilikuva kyseisessä kanavassa on erittäin pieni ja kuvan täytyy siksi olla selkeä ja sopiva tähän pieneen formaattiin.
Ohessa kuva 42, joka toimii tällä hetkellä profiilikuvana Instagramissa. Kuva 43 on puolestaan yrityksen vanha logo, joka on erittäin kuvastava Tammitalon nimen puolesta, mutta
värimaailmaan kaivattiin uusia tuulia.

Kuva 42. Tammitalon some-logo (Ida Timonen 2018)

Kuva 43. Tammitalon vanha logo (Kuisma Väänänen 2010)
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5.4

Opiskelijoiden saavuttama hyöty opinnäytetyöstä

Tämä opinnäytetyö vaati tekijöiltä niin luovaa työtä kuin teoreettisen kirjoittamisen taitoja.
Tässä työssä tekijät pääsivät toteuttamaan itseään uusilla osa-alueilla ja luomaan uutta
olemassa olevalle alan yritykselle. Tämänkaltaisessa produktityössä vaiheita on monia,
mikä vaatii ajanhallintakykyä ja suunnittelutaitoa.

Sosiaalinen media on läsnä matkailualalla erittäin vahvasti. Matkailualalla visuaalisuus ja
mielenkiinnon herättäminen ovat erittäin oleellisia seikkoja menestyksen takaamiseksi. Ollakseen kilpailukykyinen alalla yritysten ja työntekijöiden on tärkeä omata digitaalisen markkinoinnin taitoja sekä oppia luomaan mielekästä sisältöä. Tämän lisäksi opiskelijat saivat loistavan mahdollisuuden tarkastella yritystä kokonaisuutena, myös brändäyksen näkökulmasta. Kokonaiskuvan ymmärtäminen on äärimmäinen etu, sillä markkinointi ei toimi ainoastaan yksityiskohtien avulla. Näiden oivallusten pohjalta opiskelijat uskalsivat ehdottaa uutta ilmettä yrityksen internetsivuille värimaailmoineen ja logoineen.
Tämä opinnäytetyö antaakin pohjaa vastaaviin tehtäviin ja opinnäytetyöntekijöiden itseluottamus ja valmiustaso näihin tehtäviin on kasvanut matkan varrella. Produktin tekeminen toimeksiantajalle on antanut mahdollisuuden verkostoitua uuden yrityksen kanssa
sekä opettanut kommunikointitaitoja.

Opinnäytetyöprosessin aikana kirjoittajat tutustuivat lukuisiin eri markkinointimalleihin ja teorioihin. Työhön valittiin SOSTAC-markkinointimalli, joka tuntui opiskelijoiden mielestä
yksinkertaiselta ja selkeältä mallilta, jossa on kuitenkin monta eri näkökulmaa. Työn edetessä oivallettiin, ettei SOSTAC-malli olekaan kovin joustava tai muutosvalmis markkinointimalli. Opiskelijoita ihmetytti se, että tässä mallissa markkinointitavoitteet asetettiin ennen
markkinointistrategiaa. Työn tekijöiden mielestä loogisempaa olisi asettaa ensin suuret linjaukset ja vasta sitten keskittyä yksityiskohtaisiin markkinointitavoitteisiin. Tämä opetti kuitenkin kriittistä arviointikykyä, mikä koetaan tärkeäksi muun muassa tulevaisuuden työtehtävissä.

Opinnäytetyöntekijät saivat mahdollisuuden kokeilla maksullista somemainontaa. Tämä oli
molemmille uusi asia ja tarjosi loistavan tilaisuuden nähdä ja oppia konkreettisesti, miten
mainonta toteutetaan ja miten sitä hallinnoidaan. Mielenkiintoista oli verrata orgaanisesti
tehtyjen julkaisujen sekä maksullisin keinoin avustettujen julkaisujen tavoittamaa näkyvyyttä sekä eroja interaktiossa. Tämän lisäksi oli kiinnostavaa oivaltaa, miten Facebook ja
Instagram eroavat markkinointikanavina yrityksen näkökulmasta.
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5.5

Opiskelijoiden kohtaamat haasteet opinnäytetyön aikana

Opinnäytetyön aloitusvaiheessa molemmilla opinnäytetyön tekijöillä oli suppeasti kokemusta markkinoinnista opintojen pohjalta. Markkinointi itsessään on hyvin laaja käsite,
mikä aiheutti jonkin verran haasteita. Vaikeaa oli hahmottaa laajasta kokonaisuudesta tärkeimmät aiheet juuri tämän opinnäytetyön kannalta ja soveltaa niitä käytäntöön.

Tässä työssä haasteellista oli kirjoitustyön tekeminen samanaikaisesti jatkuvan produktin
ohella. Välillä ongelmaksi muodostui sisältökalenterin aikataulussa pysyminen. Molemmat opinnäytetyöntekijöistä käyvät vuorotyössä, joten aikatauluttaminen oli haasteellista.
Tämän takia Hootsuiten käyttöönottoon päädyttiin alussa. Työkalu ei kuitenkaan osoittautunut odotusten mukaiseksi, mikä johti siihen, ettei Instagramin viikkotavoitteisiin aina
päästy. Kolme julkaisua viikossa oli kunnianhimoinen tavoite, joka todellisuudessa on
haastava, sillä usein somemarkkinointia tehdään kokopäivätyönä.

Yritys ei ollut aikaisemmin toteuttanut lähes minkäänlaista markkinointia, etenkään sosiaalisessa mediassa. Tämä nähtiin niin haasteena kuin mahdollisuutena. Haasteellista oli,
että kaikki suunniteltiin alusta asti. Potentiaalisten seuraajien ja asiakkaiden kerääminen
alkoi nollasta, koska olemassa olevasta asiakaskunnasta ei ollut kattavaa dataa. Tämä oli
kuitenkin positiivinen seikka, sillä opinnäytetyön tekijät saivat mahdollisuuden luoda jotain
täysin uutta ja nähdä kehittymisen sekä tulokset alusta alkaen itse.

Maksullisen mainonnan toteuttaminen oli myös haasteellista, vaikka pohjatyötä tehtiinkin
paljon. Lisäksi tiedonhankinta oli haastavaa tiettyjen aihepiirien kohdalla. Sosiaalinen media muuttuu jatkuvasti, minkä takia luotettavien lähteiden löytäminen osoittautui jossain
määrin haastavaksi. Monet lähteet aiheesta ovat internetissä julkaistuja artikkeleita tai
alalla toimivien yritysten blogikirjoituksia, minkä takia kirjalähteiden käyttö jää tässä työssä
kutakuinkin suppeaksi.

5.6

Projektinhallinta prosessin aikana

Projektin hallitsemista varten opinnäytetyöntekijät tekivät itselleen aikataulun, jotta edistymistä olisi helpompi hahmottaa. Alustava aikataulu oli seuraavanlainen:

“Tietoperustaa kirjoitetaan viikolla 44 ja 45. Viikolla 45 suunnitellaan ja ideoidaan valittujen kanavien viikkokohtaiset postaukset ja muut sisällöt. Viikolla 45 myös vieraillaan Naantalissa. Ensimmäiset sisällöt tuotetaan viikolla 46, jolloin produktin toteutus alkaa. Samalla kirjoitetaan produktin
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kuvaus. Viikoilla 47 ja 48 sisällön tuottamista jatketaan sekä mahdollisten vaikutusten analysointi
aloitetaan. Sosiaalista mediaa ja sen vaikutuksia on tarkoitus seurata ainakin kuusi viikkoa. Viikolla
51 ja 52 kirjoitetaan johtopäätökset, tulokset sekä kehitysideat tulevaisuutta varten. Työn julkaisu ja
esittäminen tapahtuu tammikuussa 2019, luultavasti viikolla 3 tai 4.”

Jälkeenpäin tarkasteltuna voidaan todeta, että alustavassa aikataulussa pysyttiin hyvin.
Ainoastaan tietoperustan kirjoittaminen vei aikataulullisesti suunniteltua enemmän aikaa.
Opinnäytetyöntekijöillä oli aluksi vaikeuksia päästä vauhtiin lähteiden ja kirjoittamisen
kanssa. Aikataulutusta varten opiskelijat hyödynsivät muun muassa projektinhallintatyökalua nimeltä Meistertask. Tämän työkalun avulla pystyttiin aikatauluttamaan ja hallinnoimaan erilaisia tehtäviä, jotka olivat oleellisia opinnäytetyön kannalta. Kuva 44 havainnollistaa kyseistä työkalua.

Kuva 44. Kuvakaappaus Meistertask hallintatyökalusta (Sara Kansi & Taarna Väänänen
2018)

Suurena osana opinnäytetyöprosessia oli opiskelijoiden ja työn ohjaajan välinen vuorovaikutus ja palaverit. Vuorovaikutus ja yhteydenpito oli äärimmäisen helppoa. Ohjaajan asiantunteva ja ammattimainen ote opinnäytetyötä kohtaan innosti opiskelijoita, ja tapaamisista sai paljon uusia näkökulmia ja ideoita työtä varten. Lisäksi tärkeänä osapuolena
toimi toimeksiantaja, jonka kanssa yhteydenpito oli myös vaivatonta ja antoisaa. Opiskelijat saivat paljon irti vierailusta Tammitalossa. Sen yrittäjät olivat aina valmiita ja kiinnostuneita vastaamaan kysymyksiin.
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6

Jatkoehdotelmat toimeksiantajalle

Johtopäätöksenä koko opinnäytetyön perusteella opinnäytetyöntekijät muodostivat muutamia kehitysideoita ja ehdotuksia tulevaisuutta varten. Ensimmäisenä opinnäytetyöntekijät
ehdottavat, että Tammitalo jatkaa säännöllistä ja johdonmukaista päivittämistä somekanavissa. Tässä kohtaa olisi hyvä huolehtia kaikkien markkinointikanavien yhtenäisyydestä.
Yhtenäisyyttä luo värimaailma, samantyyliset valokuvat sekä eheä markkinointiviestintä.
Yksi tärkeimmistä asioista on muistaa aina reagoida asiakkaiden kysymyksiin ja kommentteihin, sillä tämän pohjalta asiakas luo mielikuvan yrityksestä. Yrityksen tulisi lisäksi
keskittyä kasvattamaan brändipääomaansa, joka kuvastaa asiakkaiden uskollisuutta yritystä kohtaan.

Olisi tärkeää tutustua tarpeeksi kattavasti Instagramin ja Facebookin toimintatapoihin,
jotta niiden päivittäminen tulisi sujuvaksi ja pääpaino voisi olla laadukkaassa sisällössä.
Vasta kun nämä kaksi kanavaa on opeteltu kunnolla, voisi seuraavana askeleena olla esimerkiksi oma blogi. Tammitalon brändiin sopisi tietynlainen blogi, jossa yritys voisi jakaa
vinkkejä kierrätykseen tai “do it yourself”-kikkoja sisustuselementteihin tai muuta itselleen
mieluisaa sisältöä. Blogiin pystyisi osallistuttamaan asiakkaita, jotka vierailevat Tammitalossa. Asiakkaat voisivat kirjoittaa kokemuksistaan sekä julkaista kuvia yöpymisestään ja
Naantalista yleisesti. Blogin lisäksi yritys voisi lähettää kuulumisistaan ja mahdollisista uudistuksistaan uutiskirjeen ainakin muutaman kerran vuodessa. Uutiskirjettä varten yrityksen tulisi pitää huoli siitä, että heillä on käytössä oikeanlainen datan keruu- ja varastointijärjestelmä. Tätä varten tulisi myös tutustua EU:n GDPR tietosuojalakiin, jotta asiakastietoja käsitellään oikein. Datan keräämistä varten olisi hyödyllistä tehdä asiakastyytyväisyyskysely esimerkiksi kerran vuodessa ja sen perusteella arvioida, mikä toimii ja mitä tulisi kehittää. Tulevaisuudessa voisi harkita myös kappaleessa 3.4. ”sosiaalisen median
trendit markkinoinnin näkökulmasta” aiemmin esiteltyjen mikrovaikuttajien kokeilemista.
Mikrovaikuttajat voisivat tuoda entistä enemmän asiakkaita ja näkyvyyttä yritykselle, sillä
he julkaisevat yöpymisestään materiaalia omilla somekanavillaan.

Tammitalon ei suositella tällä hetkellä jatkavan säännöllistä maksullista mainontaa, sillä
yrityksen tämänhetkiseen kokoon nähden sitä ei koeta kannattavaksi. Jos yritys kasvaa ja
jatkaa aktiivisesti sosiaalisessa mediassa markkinointia, maksullista mainontaa voisi harkita tulevaisuudessa. Yritys voisi kuitenkin kokeilla maksullista mainontaa esimerkiksi
muutama kuukausi ennen seuraavaa sesonkia ja havainnoida itse tuloksia. Parhaassa tapauksessa tämä voisi johtaa jopa loppuun varattuun kohteeseen, kunhan mainontaa
suunnitellaan tarkasti. Tammitaloa kannustetaan panostamaan aktiiviseen somekäyttäytymiseen asiakkaidensa kanssa, joka vahvistaisi taas brändipääomaa. Julkaisujen olisi hyvä
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keskittyä visuaalisesti näyttäviin kuviin sekä tekstillisesti lukijaansa viihdyttävään sisältöön. Tämän lisäksi on ensiarvoisen tärkeää, että Tammitalon väki kannustaa asiakkaitaan jakamaan positiivisia kokemuksiaan sosiaalisen median kanavissa. Tarpeellista olisi,
että asiakkaat merkitsevät ja mainitsevat Tammitalon omissa julkaisuissaan, joko käyttäen
aihetunnisteita tai sijaintia. Facebookissa olisi äärimmäisen tärkeää kannustaa asiakasta
kirjoittavaan arvosteluja yöpymisensä jälkeen, jotta muutkin kiinnostuneet saavat arvokasta tietoa majoituskohteesta. Tammitaloon olisi hyvä myös luoda esimerkiksi pienet taulut tai kuvat, joissa näkyy Tammitalon käyttäjänimet Facebookissa ja Instagramissa. Alla
oleva kuva 45 on esimerkkinä tästä.

Kuva 45. Löydä meidät/Find us in (Sara Kansi & Taarna Väänänen 2019)
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7

Yhteenveto

Tässä kappaleessa tehdään yhteenveto koko opinnäytetyöstä. Opinnäytetyön tavoitteena
oli tehdä sosiaalisen median markkinointisuunnitelma ja sen toteuttaminen Oak HouseTammitalolle. Päätavoitteena oli lisätä yrityksen näkyvyyttä ja alatavoitteena oli luoda yritykselle kattava ja vakaa perusta somemarkkinoinnin jatkamiselle. Opinnäytetyöntekijät
asettivat itselleen kuuden viikon aikarajan, jonka aikana he toteuttivat julkaisuja sosiaaliseen mediaan.

Työtä varten asetettiin markkinointitavoitteet, joiden avulla näkyvyyden kasvua arvioitiin.
Työn teoriaosuudessa esiteltiin työn kannalta merkittäviä käsitteitä, kuten brändiä, markkinointia ja sosiaalista mediaa markkinoinnin tukena. Tämän lisäksi teoriaosuudessa esiteltiin markkinointisuunnitelman tukena käytetty SOSTAC-malli sekä muita somemarkkinointiin hyödynnettäviä työkaluja ja mittareita, jonka lisäksi pohdittiin lyhyesti somemarkkinoinnin aloittamista ja siihen liittyviä haasteita. Seuraavissa kappaleissa käsiteltiin työn kannalta merkitykselliset sosiaalisen median kanavat, Facebook ja Instagram. Teoriaosuuden
päätti kappale, jossa kerrottiin ilmaisesta ja maksetusta sosiaalisen median mainonnasta.
Teoriaosuuden jälkeen päästiin itse produktiin, eli sosiaalisen median markkinointisuunnitelman laatimiseen. Suunnitelman pohjana toimi SOSTAC-malli, jonka avulla opinnäytetyöntekijät analysoivat yritystä niin nykytilanteen, kilpailijoiden kuin kohderyhmien kannalta. Yritykselle asetettiin markkinointia varten tavoitteet, strategia, toimenpiteet, toimintasuunnitelma sekä prosessinhallinta ja -seurantakeinot. Opinnäytetyön päätti kappale Pohdinta, jonka aikana esiteltiin tuloksia Facebookista ja Instagramista.

Tulokset pitivät sisällään kuvia toteutetuista julkaisuista sekä esimerkiksi tietoa siitä, miten
yritys itse käyttäytyi ja kommunikoi sosiaalisessa mediassa tämän kuuden viikon aikana.
Sen lisäksi pohdittiin, miten toimeksiantaja ja työn kirjoittajat ovat hyötyneet tämän produktin tekemisestä. Opinnäytetyöntekijät suunnittelivat yritykselle uutta visuaalista ilmettä
internetsivuja ja logoa myöten, jotta yrityksen ilme olisi mahdollisimman yhtenäinen ja
brändiä vahvistava. Viimeisenä esiteltiin kehitysehdotukset toimeksiantajalle tulevaisuutta
varten.

Johtopäätöksenä työn tuloksista voidaan todeta, että tämä sosiaalisen median markkinointisuunnitelma ja sille asetetut tavoitteet toteutuivat lähes kokonaan. Erityisesti Instagramin tavoitteisiin päästiin ja osaltaan ne jopa ylitettiin. Yritys kasvatti näkyvyyttään ja
toimeksiantajalla on nyt valmiit ja toimivat kanavat, joiden käyttöä on helppo jatkaa. Opinnäytetyöntekijät oppivat runsaasti uutta sekä saivat itsevarmuutta vastaaviin tehtäviin.
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Liitteet
Liite 1. Sähköpostihaastattelut alkuperäisessä muodossa
Ida Timonen, Ida Timonen Creative & Asennemedia, 7.12.2018

Koetko, että pienen yrityksen on kannattavaa tehdä maksullista mainontaa sosiaalisen median kanavissa?
Varsinkin aloittavan yrityksen voi olla vaikea saada näkyvyyttä tarjonnan ollessa jo erittäin
runsasta ja käyttäjien ollessa valikoivia seuraamiensa kanavien suhteen. Mikäli markkinointibudjetit eivät ole isot eikä yrityksellä ole esimerkiksi budjettia tehdä printtimainontaa
tai bannereita Google Ads:iin, on mainonta sosiaalisessa mediassa hyvä ja matala kynnyksinen vaihtoehto. Maksullisen mainonnan kautta on myös mahdollista saada orgaanista tai ansaittua näkyvyyttä: joku, joka näkee, mainoksesi suosittelee tiliäsi tai yritystäsi
esimerkiksi omalla tilillään.
Jos kyllä, niin missä vaiheessa olisi järkevintä aloittaa maksullinen mainonta?
Mielestäni mainonta kannattaa aloittaa vasta sitten, kun sosiaalisen median profiiliin on jo
hetki tuotettu sisältöä ja saatu orgaanisia seuraajia ja reaktioita. Tyhjän tai lähes tyhjän tilin mainontaa en näe viisaana, sillä harva päätyy seuraamaan mainonnan kautta esimerkiksi Instagram-tiliä, jossa on vain yksi tai kaksi kuvaa eikä vielä muita seuraajia. Potentiaalinen seuraaja haluaa saada käsityksen siitä, millaista sisältöä yritys tuottaa ja
onko näin ollen “kannattavaa” jäädä seuraamaan yritystä (jakaako mielenkiintoisia tekstejä, kauniita kuvia tms. mitä potentiaalinen seuraajaa pitää tärkeänä seuraamillaan sometileillä).
Mitä hyötyä on maksullisesta somemainonnasta?
Somemainonnan kautta on helppo tavoittaa uusia käyttäjiä ja potentiaalisia seuraajia. Lisäksi esimerkiksi Facebookin mainontatyökalun (sama työkalu on käytössä myös Instagramissa) kautta omaa yritystä ja sen sisältöä on helppo kohdentaa tietyille kohderyhmille, joiden kuvittelisit olevan kiinnostuneita yrityksestäsi ja sen tuottamasta sisällöstä.
Esimerkiksi Tammitalon kohdalla Facebookin mainonnanhallinnan kautta voidaan somemainonta kohdentaa tietynikäisille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet esimerkiksi matkailusta ja seuraavat jo jotain vastaavia palveluntarjoajia.
Kuten aiemminkin totesin, voi somemainonta olla myös kustannustehokkain tapa markkinoida omaa yritystään, mikäli markkinointibudjetit eivät ole kovin suuret. Pienelläkin summalla voi saada suuren engagementin, mikäli mainonnan kohdennus tehdään oikein.
Mitä haittoja/riskejä siitä saattaa koitua?
Valitettavasti Facebookin algoritmit ovat kuitenkin sen verran ovelat, että kun kerran lähtee mainonnan tielle, ei Facebook haluaisi päästää sieltä pois. Näin ollen, mikäli tekee esimerkiksi Facebookin kautta somemainontaa usein, tippuvat julkaisujen orgaaniset tavoittavuudet ja tätä myötä myös reaktiot. (Orgaaninen tavoittavuus on sitä, mistä ei ole maksettu.) Mikäli Facebook huomaa, että olet ennen käyttänyt mainontaan systemaattisesti rahaa ja rahan käyttö yhtäkkiä lopetetaan, se “rankaisee” käyttäjää huonontamalla
julkaisujen orgaanista näkyvyyttä feedeissä – toiveenaan, että käyttäjä alkaisi taas laittaa
rahaa mainontaan, jotta näkyvyydet paranisivat. Lisäksi mikäli somemainontaa ei kohdisteta oikein/oikeille kohderyhmille, voi mainontaan laitettu raha mennä suoraan hukkaan.
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Miten eroaa maksullinen mainonta Facebookin ja Instagramin välillä?
Facebookin ja Instagramin mainonta tehdään saman työkalun kautta, eli Facebookin mainonnanhallinnasta. Jotta Instagramiin voi tehdä maksullista sisältöä, on Instagram-tili linkitettävä olemassa olevaan Facebook-sivuun ja näin muutettava yritystiliksi. (Facebook osti
Instagramin vuonna 2012)
Vaikka molempien somealustojen mainonta tehdäänkin saman työkalun kautta, suosittelen eriyttämään niiden mainonnan, ja miettimään molempia kanavia omina kokonaisuuksinaan. Tämä tarkoittaen siis sitä, että sekä Facebookin että Instagramin mainossisällöt
suunnitellaan aina jompi kumpi kanava mielessä.
Alustojen kuvakoot ja ulkoasut ovat hyvinkin erilaiset. Jotta sisältö näyttäisi kohdeyleisölle
houkuttelevalta, on sen sovittava kyseessä olevan kanavan muuhun sisältöön mahdollisimman luontevasti. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat esimerkiksi Facebook-jaosta tehdyt
mainoksen Instagram-tarinoihin, jotka poikkeuksetta näyttävät kamalilta, eivätkä houkuttele tutkimaan mainostajayrityksen sisältöjä tarkemmin (päin vastoin, tekee mieli swaipata
äkkiä seuraavaan sisältöön).
Vertaa esimerkiksi kolme ensimmäistä mainosta ja kolme viimeistä mainosta. Kolmessa
ensimmäisessä mainoksessa sisältö on mainonnanhallintatyökalulla Instagram-tarinoihin
jaettu Facebook-jako, ja kolmessa viimeisessä sisältö on suunniteltu varta vasten Instagram-tarinoihin. Samat periaatteet koskevat myös Instagram-feediä. (Facebookista Instagram-feediin tai Instagram-feedistä Facebookiin). Kannattaa myös huomioida, että kuviin merkatut henkilöt ja hashtagit eivät välttämättä ole kaikissa kanavissa samoissa muodoissa.
Lisäksi kannattaa ottaa huomioon Facebookin ja Instagramin välillä pohtiessa niitä käyttävä
yleisö. Pääsääntöisesti Facebookissa käyttäjät ovat hieman vanhempia, Instagramissa
taas nuorempia. Myös alustojen käyttötapa on erilainen (Facebookissa enemmän tekstiä,
Instagramissa kuvat tärkeimmät). Alustat myös tavoittavat seuraajiaan hieman eri aikoihin
ja eri päivinä. Kannattaakin seurata sekä Facebookin että Instagramin insights-analytiikkaa,
joka kertoo milloin seuraajat ovat sovelluksen parissa.

Kata Kaski, Vapa Media, 5.12.2018
Koetko, että pienen yrityksen on kannattavaa toteuttaa maksullista mainontaa sosiaalisen median kanavissa?
Kolme pointtia:
1. Kuten aina markkinointiviestinnän suunnittelussa, kanavasuositukset riippuvat kohderyhmän media- ja ostokäyttäytymisestä, ja kohderyhmä riippuu taas asiakkaan
tavoitteista ja toimialasta. Tosin ei liene yllättävää, että nykyisin suurimmassa
osassa tapauksia some on brändin kohdeyleisölle relevantti kanava. Kaikki lähtee
kuitenkin siis siitä, mitä ollaan tekemässä, miksi ja kenelle – muutoin kaikki suositukset ovat arvailua.
2. Mitään mainontaa ei kannata tehdä itseisarvoisesti, vaan yrityksen tulee arvioida
tavoitteiden ja tulosten valossa, saadaanko mainosrahalle vastinetta.
3. Rahalle vastinetta -näkökulmasta huomauttaisin myös, että koska brändien ei ole
enää hetkeen ollut kovin helppoa saada maksutonta näkyvyyttä, somesisältöjen tuo-
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tantoon käytetyt resurssit valuvat enemmän tai vähemmän hukkaan, jos niitä ei jaella myös maksullisesti. Esim. Ei ole järkevää tehdä kalliita tuotantoja, jos videoita
ei lopulta näe kuin parisataa silmäparia.
Jos kyllä, niin missä vaiheessa olisi järkevintä aloittaa?
Kun tekemiselle on selkeät tavoitteet, ja no, budjettiakin tulisi olla tavoitteeseen nähden
riittävästi. Mainonta tarvitsee tarpeeksi tehoja ollakseen vaikuttavaa, ja tehot valitettavasti
vaativat myös rahallista panostusta.
Mitä hyötyä on maksullisesta somemainonnasta?
Kun strategia on kunnossa, somen avulla tavoitetaan kohdeyleisö kustannustehokkaasti.
Somekanavat mahdollistavat tarkan kohdentamisen ja reaktiivisuuden, minkä avulla brändi
pystyy elämään kohdeyleisönsä mukana ja tarjoamaan aina oikean viestin ostopolun vaiheen, kiinnostuksen kohteiden tai vaikka säätilan mukaan.
Voiko mielestäsi maksullisesta somemainonnasta koitua joitakin riskejä/haittoja?
Kaipa kaikkiin ulostuloihin liittyy aina riski, että yleisö reagoi konseptiin huonosti tai tavoitteet
eivät muuten vain täyty, mutta jos ajattelen nimenomaan somea pienempien toimijoiden
kontekstissa, suurimmat riskit liittyvät mielestäni osaamiseen. Vaikka alustojen ostotyökalut
ovat sinänsä helppokäyttöisiä kelle vain, juuri tässä helppoudessa piilee vaara. Budjettia
saatetaan käyttää aivan vääriin kohderyhmiin, kampanjaa ei optimoida tai “optimointi” ei tue
kampanjan todellista tavoitetta – ja niin, ne itse luovatkin voivat olla mitä tahansa, kun työkalut mahdollistavat mainonnan aloittamisen ilman sen suurempaa perehtymistä tuloksekkaaseen digitekemiseen.
Miten maksullinen mainonta eroaa Facebookin ja Instagramin välillä?
Riippuu hieman kohderyhmästä, mutta yleisesti Instagram on profiililtaan enemmän naisten
ja nuorten media. Tämän lisäksi visuaalisen painotuksensa takia IG:ssä toimivat nimenomaan silmää hivelevät materiaalit, jotka sopivat “kanavan henkeen”. Facebook puolestaan
on nykyisin vanhemman väen suosiossa, ja usein toimivampi esimerkiksi artikkeliohjauksissa, koska FB-feedistä haetaan luettavaa, toisin kuin IG:stä.
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Liite 2. Sisältökalenteri
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Liite 3. Tammitalon tarina – The story of Oak House
Oak House - Tammitalo sai alkunsa siitä, että rakensimme kauniin puutalon Naantalin vanhaankaupunkiin. Talo lepää valtavan tammen suojassa. Vanhankaupungin tapana on ollut,
että tontilla sijaitsee myös pihatalo. Ennen vanhaan talojen isäntäväki siirtyi turistikaudeksi
pihataloonsa ja antoi päätalon matkustajien käyttöön. Nykyään vastaavaa siirtymää ei ole,
vaan vieraat majoittuvat pihataloon.
Matkustelemme itse paljon ja mielestämme hyvä ja viihtyisä majoitus on siisti, hyvin varusteltu ja ottaa huomioon kestävän kehityksen. Koska asumme itse yhdessä Suomen idyllisimmistä paikoista, haluamme tarjota myös muille mahdollisuuden rentoutua kauniissa,
rauhallisessa ja turvallisessa ympäristössä.
Kun vielä intohimonamme on sisustaminen, kierrätys ja tuunaus sekä vieraat kielet ja kulttuurit, on selvää, että Oak House Tammitalo on meidän juttumme!
Tammitalo on majoittanut vieraita Suomesta ja Euroopan ulkopuoleltakin jo kymmenkunta
vuotta. Teemme töitä, jotta jokainen vierailija saisi Tammitalosta ikimuistoisen elämyksen.
Tervetuloa!
Maarit & Ossi
We built a lovely wooden house in Naantali Old Town. That is the beginning of Oak House
Tammitalo. A big oak tree protects the house. In the Old Town it is common to have a yard
house, too. In the old days the host family used to move to the yard house and let the
travellers live in the main house. Nowadays tourists take rooms in the yard house.
We love to travel, and we think that a good and cosy accommodation is clean, well equipped
and valuates sustainable development. Because we ourselves live in one of the most idyllic
places in Finland, we want to offer other people a possibility to relax in a beautiful, peaceful
and safe environment.
And not to forget our passion for decoration, recycling and tuning but also foreign languages
and cultures it is obvious that Oak House is our thing!
Oak House has given accommodation for guests from Finland and even outside Europe for
already ten years. We work hard to give every visitor a lifelong experience in Oak House.
Welcome!
Maarit & Ossi
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