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Opinnäytetyö suoritettiin produktina eli toiminnallisena työnä ja toimeksiantaja yrityksenä 
toimi Olutravintola Jano Verkkosaari. Työssä luodaan markkinointisuunnitelma ravintolassa 
järjestettävälle tapahtumalle. Markkinointisuunnitelma perustuu kerättyyn teoriatietoon, 
sekä aiemmin luodusta tapahtumasta kerättyyn kokemukseen. Kerätty kokemus perustuu 
aiemmin järjestettyyn suomalaisten pienpanimoiden esittely tapahtumaan. Markkinointi-
suunnitelman tavoitteena on tarkoitus tavoittaa uusia asiakkaita ja saada näkyvyyttä sosi-
aalisessa mediassa. Markkinointisuunnitelmaan liittyvä teoria käydään työssä läpi käyttäen 
hyödyksi P.R Smithin kehittämää SOSTAC-mallia. 
 
Teoriatieto perustuu aiheesta löytyvään kirjallisuuteen, digitaalisiin lähteisiin sekä aiheesta 
kirjattuihin tilastoihin. Tietoperustassa esitellään lyhyesti tapahtuma suunnittelua ja sen to-
teutukseen liittyviä vaiheita. Seuraavana työssä esitellään erilaiset digitaalisenmarkkinoin-
nin kanavia. Markkinoinnin kanavien esittelyn jälkeen käydään läpi markkinointisuunnitel-
maan laatiminen SOSTAC-mallia silmällä pitäen. Lopuksi vertaillaan aiemman tapahtuman 
markkinointia ja teorian perusteella suunniteltua markkinointisuunnitelmaa. 
 
Kaiken kerätyn teoriatiedon ja aiemmin kokemuksen kautta opitun perusteella luodaan ta-
pahtumalle päivitetty markkinointisuunnitelma. Markkinointisuunnitelma on tehty tulevai-
suutta varten samanlaiselle tapahtumalle käyttäen pohjana SOSTAC-mallia. Suunnitel-
massa markkinointi on jaettu neljän viikon ajalle, jotta saataisiin maksimoitua tapahtuman 
näkyvyys. Uuden markkinointisuunnitelman myötä yritys voi opinnäytetyön tavoitteiden mu-
kaisesti saada lisää näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa sekä tavoittaa uusia asiakkaita. 
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1 Johdanto 

Markkinointi on haastavaa nykyajan jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Perinteinen 

markkinointi jää nykyaikana taka-alalle digitaalisten markkinointi kanavien vallatessa alaa. 

Nykyisin tarjontaa markkinointikanavista on runsaasti ja tärkeää onkin osata keskittyä sel-

laisiin kanaviin, joilla saavutetaan eniten asiakkaita. Onkin syytä pohtia oleelliset kanavat 

ravintola markkinoinnille ottaen huomioon yrityksen sijainnin ja mahdolliset asiakkaat. Yri-

tys voi erottua kilpailijoista luomalla kustannustehokkaan markkinointisuunnitelman. 

 

Opinnäytetyö on suoritettu toiminnallisena opinnäytetyönä eli produktina. Tavoitteena on 

luoda digitaalisenmarkkinoinnin suunnitelma tapahtumalle Olutravintola Jano Verkkosaa-

reen. Tavoitteena produktiin on tapahtuman kautta tavoittaa uusia asiakkaita ja lisätä nä-

kyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Sain uuteen markkinointisuunnitelmaan kokemusta luo-

malla tapahtuman Olutravintola Jano verkkosaareen pian ravintolan avaamisen jälkeen. 

Tapahtuma oli tap takeover eli suomalaisten pienpanimoiden esittely tapahtuma. Uusi, 

luotu markkinointisuunnitelma perustuu näihin tavoitteisiin, kokemukseen aiemmasta ta-

pahtumasta ja kerättyyn teoriatietoon. Tavoitteeseen pyritään pääsemään Facebookin ja 

WhatsApp viestintä sovelluksen avulla. 

 

Markkinointisuunnitelman luomiseen on paljon erilaisia työkaluja. Tietoperustassa käsitel-

lään tapahtumamarkkinoinnin kannalta hyödyllisimmät työkalut, joita käytin luodessani 

produktia. Ohjeistuksena työn läpi käytän SOSTAC- analyysia perinteisen markkinointi-

strategian tueksi. SOSTAC- analyysin läpi viemiseen tarvittiin SWOT- analyysia, Smart-

kaavaa, 5W- menetelmää ja ostajapersoonien luomista. 

 

SOSTAC- analyysi on markkinoinnin työkalu, jonka avulla saadaan luotua yksityiskohtai-

nen digitaalinen markkinointisuunnitelma. SWOT- analyysin avulla saadaan määritettyä 

yrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Nämä kaksi analyysia tukevat 

toisiaan ja auttavat luomaan tapahtumalle markkinointisuunnitelman. Ostajapersonien luo-

misella saadaan käsitys markkinoinnin kohdeyleisöstä. Smart-kaavalla saadaan määritet-

tyä suunnitelman tavoitteet ja 5W- menetelmällä sen sisältöä tarkemmin.  
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2 Tapahtuman tuottaminen  

Tapahtuman tuottaminen on tärkeä osa tapahtumamarkkinointia ja hyvä työväline tavoit-

taa asiakkaita. Tärkeintä tapahtuman tuottamisessa on suunnittelu vaihe, jotta on selkeä 

visio päämäärästä, johon pyritään. Tapahtumamarkkinoinnilla saadaan tavoitettua pienille 

yrityksille näkyvyyttä. On tärkeää määrittää tapahtuman tavoitteet heti ensikättelyssä ja 

siinä hyvänä ohjenuorana toimii onnistuneen tapahtuman malli (Vallo & Häyrinen 2016, 

128). Ennen suunnitteluun ryhtymistä pitää kuitenkin osata vastata strategisen ja operatii-

visen osuuden kysymyksiin.  

 

Strategiset kysymykset ovat miksi, mitä ja kenelle? Näiden avulla saadaan tavoite ja tar-

koitus tapahtumalle. Tapahtuman pyrkimykset, ketä sillä halultaan tavoittaa ja tapahtuman 

sijainnin ja ajankohdan (Vallo & Häyrinen 2016, 121– 123). Operatiiviset kysymykset ovat 

miten, millainen ja kuka? Näillä selviää vastuuhenkilö tapahtumasta ja tapahtuman oh-

jelma sisältö. Miten tapahtuman toteutus sujuu? Toteutus on kolmivaiheinen, joka pitää 

sisällään suunnittelun, toteutuksen ja jälkimarkkinoinnin. (Vallo & Häyrinen 2016, 125– 

127.) 

 

2.1 Suunnittelu 

Tapahtuman tuottamisen kannalta suunnittelu on haastavin ja aikaa vievin vaihe. Tapah-

tuman onnistuminen on paljon todennäköisempää, jos se on suunniteltu huolella (Vallo & 

Häyrinen. 2016, 191). Tapahtuman luomisessa suunnittelu vie suurimman osan proses-

sista sillä siihen vaaditaan ajattelutyötä. Tapahtumasuunnittelu vaatii tarkkuutta, koska sil-

loin on otettava huomioon kaikki muuttujat.  

 

Tapahtuman suunnittelu muistuttaa piirteiltään paljon ideointia. Ensin käydään läpi itse 

idea ja sen jälkeen mitä kaikkea se pitää sisällään. Syyt tapahtuman järjestämiseen ja po-

tentiaaliset asiakkaat tapahtumalle. Onko tapahtuman tarkoituksena haluta välittää tietoa 

tai tavoittaa uusia asiakkuuksia (Vallo & Häyrinen 2016, 132)? Kartoitetaan tarvittavat toi-

menpiteet toteuttamiseen ja takaamaan sujuvan tapahtuman.  

Aikataulu ei ole välttämätön yksityiskohta tässä vaiheessa projektia, koska vasta suunnit-

telun jälkeen on hyvä pohtia sopivaa ajankohtaa tarkemmin. Miten saadaan tapahtuma 

avulla yritys erottumaan kilpailijoista. Tehdä kattava riskianalyysi, jotta vältytään pahim-
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milta sudenkuopilta matkan varrella. (Huhtaniska 2019, 171) Tapahtuman saadessa konk-

reettisen tarkoituksen on helpompi suunnitelmien edistyessä muistaa pysyä päämäärässä 

(Vallo & Häyrinen 2016, 132). 

 

2.2 Tapahtuman viestintä 

Projektin kannalta tapahtumalle on tärkeää järjestää sisäinen viestintä, jotta vältyttäisiin 

väärinkäsityksiltä. Pystyttäisiin tarvittaessa tilanteissa saada tieto liikkumaan ja minimoi-

maan riskit virheistä projektin edetessä. Yhdessä erilaisten viestintä kanavien käytöstä so-

piminen on olennaisen tärkeää, jotta jokainen projektiin osallinen löytää oikean tiedon 

(Huhtaniska & Tirronen 2019, 171). Sisäisestä viestinnästä on hyvä huolehtia ensin, 

koska tämän jälkeen voidaan siirtyä turvallisesti ulkoisen viestinnän pariin. Yrityksen 

luoma viestintäsuunnitelma toimii yhtenäisenä ohjekirjana, jonka mukaan toimia ilmetessä 

epävarmuutta projektin tai yrityksen tavoitteista. (Asikainen 2018) 

 

Sisäisellä viestinnällä pyritään pitämään tiedonkulku mahdollisimman dynaamisena. On 

erityisen tärkeää huolehtia viestinnän yhtenäisestä linjasta, jotta vältytään huhupuheilta ja 

oletuksilta (Tervola 2008). Hyvällä viestinnällä pidetään henkilökunta tietoisina oleellisista 

asioista, joka lisää työmotivaatiota ja sitoutumista yrityksen toimintaan. Sisäisen viestin-

nän avulla saadaan työyhteisö ymmärtämään yrityksen strategiaa ja tavoitteita. Henkilö-

kunnan kokiessa viestinnästä välittyvää yhteisöllisyyttä saadaan aikaa parempaa tuotta-

vuutta työympäristössä. (Jouany 2019) 

 

2.3 Toteutus 

Tapahtuman toteutuksessa on monia vaikuttavia tekijöitä, joita on hyvä huomioida. Esi-

merkiksi on hyvä tehdä ennen projektin aloittamista analyysi, jolla kartoittaa mahdolliset 

riski tilanteet tapahtuman toteutumisen kannalta. Tähän oivallinen työkalu on SWOT- ana-

lyysin, joka on Albert Humphreyn luoma menetelmä. SWOT- analyysi avulla saadaan kä-

siteltyä tapahtuman vahvuudet, mahdollisuudet ja ongelmakohdat. SWOT- analyysi muo-

dostuu lyhennettynä sanoista strength, weaknesses, opportunity & threats. Suomen kie-

lellä kyseinen lyhennelmä kääntyy vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. 
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Kuvio 1. SWOT- analyysi (Grant 2020) 

 

SWOT-analyysin jälkeen voidaan keskittyä tarvittaviin toimenpiteisiin toteutuksen kan-

nalta. Toteutuksella saadaan konkreettiset tulokset kaikelle vaivalle, joka on nähty suun-

nittelussa. Tapahtuma toteutus tehdään suunnitelman pohjalta, jolloin pitää huolehtia kaik-

kien osapuolien tiedottamisesta huolella. Hyvän tapahtuman aikaansaamiseksi pitää kaik-

kien eri tahojen olla tietoisia tehtävistään. (Vallo & Häyrinen 2016, 198) 

 

Tapahtuman toteutus jaetaan kolmeen vaiheeseen; rakentaminen, tapahtuma itsessään ja 

purkaminen (Vallo & Häyrinen 2016, 198). Rakentaminen on tärkeä vaihe kiireisellä aika-

taululla, joten hyvä suunnitelma taustalla auttaa etenemisessä. Ensimmäisenä pitää huo-

lehtia tapahtuman turvallisuudesta ja tilan sujuvuudesta. Huolehditaan asiakkaiden kan-

nalta toimivuudesta ja pyritään ottamaan huomioon yhteistyökumppanien tai alihankkijoi-

den tarpeet. Itse tapahtuman aikana projektipäällikön tehtävänä on huolehtia aikataulun 

pysyvyydestä, asiakkaiden viihtyvyydestä ja palvelupolun sujuvuudesta. (Vallo & Häyrinen 

2016, 199–200) 

 

Tapahtumassa viihtyvyyttä voidaan lisätä erilaisella ohjelmalla, musiikilla, luennoitsijoilla, 

imitaattoreilla ja huolehtimalla aikataulun sujuvuudesta ottaen tapahtuman luonteen huo-

mioon. Ohjelmalla voidaan saada aikaan suuriakin muutoksia tapahtuman tunnelmassa ja 

se on tärkeä elementti tapahtuman toteutuksessa. (Vallo & Häyrinen 2016, 203–207) 
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3 Markkinointistrategia 

Markkinointi strategialla pyritään määrittämään pitkän kaavan suunnitelma, jonka mukaan 

toimia. Asetetaan tavoitteet ja tehdään suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi, jotta 

päästään tilanteeseen, jossa yritys pyrkii olemaan. Smithin mukaan digitaalisen markki-

nointistrategian luomiseen täytyy tarkastella yhdeksää eri kohtaa. Nämä ovat kohdemark-

kinat, tavoitteet, asemointi, prosessi, yhteistyökumppanit, luotettavuus tai toimivuus, integ-

rointi, taktiset työvälineet ja sitouttaminen. (Chaffey & Smith 2017, 585– 586) 

 

Oikean kohdemarkkinan määrittämisellä osataan markkinoida tuotteita tai palveluita oike-

alle asiakkaalle. Kohdennetulla markkinoinnilla tavoitetaan tehokkaammin halutut asiak-

kaat ja tekemään kohdennettua markkinointia. Kohdemarkkinoiden selvittämisen jälkeen 

on hyvä tarkastella tavoitteita ja näiden pohjalta luoda suunnitelma. Asemoinnin kautta on 

hyvä huomioida strategiassa yrityksen näkyvyys verkossa, sekä huomioida asiakkaan 

käyttökokemus. Prosessin kautta saada tavoitettua ja rohkaistua asiakkaat dialogiin yrityk-

sen kanssa. Tärkeää on huolehtia verkkosivujen ja muiden alustojen toimivuudesta, jotta 

taataan asiakkaalle luotettavaa palvelua. Verkkosivut ja erilaiset markkinoinnin alustat 

ovat yritykselle hyvin tärkeitä työvälineitä ja niihin on syytä panostaa. (Chaffey & Smith 

2017, 585– 586) 

 

Komulaisen kirjasta Menesty Digimarkkinoinnilla, ohje kuinka saadaan asiakkaat sitoutu-

maan yrityksen julkaisuihin. Komulainen antaa hyviä neuvoja vältettävistä virheistä digi-

markkinoinnissa ja nämä on hyvä huomioida luodessa markkinointistrategiaa. Yleisimmät 

virheet alkuvaiheessa ovat sosiaalisen median unohtaminen tai välttely, unohtaa vuorovai-

kutus asiakkaiden kanssa, tykkääjät eivät kerry hetkessä, budjetointi ja markkinointi keski-

tetään vääriin asioihin ja unohdetaan seurata tuloksia. (Komulainen 2018, 117– 118) 

 
3.1 Markkinointisuunnitelma 

Markkinointisuunnitelmasta huolehtiminen on tärkeä osa markkinointia. Unohtamalla 

suunnittelun yritys toistaa samoja virheitä aina uudelleen. Markkinointisuunnitelma on tär-

keä osa markkinointistrategiaa, koska se on yksityiskohtaisempi suunnitelma toiminnasta. 

Markkinointisuunnitelman tarkoituksena on keskittyä tarkemmin strategiassa esitettyihin 

asioihin ja toteuttaa ne suunnitellussa aika jaksossa. Suunnitelman kehittäminen on aikaa 

vievä prosessi, mutta hyvin toteutettuna sen avulla saadaan tehokkaasti tuloksia. (Nummi-

koski & Tohkanen 2018) 
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Markkinointia voi suorittaa usealla tavalla, mutta ensimmäisenä on hyvä tutustua huolella 

yrityksen tavoitteisiin, liiketoimintaan ja strategiaan. Markkinointisuunnitelma on hyvä ja-

kaa osiin, jotta suunnitelman etenemistä ja tulosten saavuttamista on helpompi seurata. 

(Puranen 2018) Markkinointisuunnitelmaa tehtäessä on koko tapahtumaketju hyvä jakaa 

osiin, jolloin pystytään huomioimaan kaikki vaiheet huolella. Prosessi on kuusi vaiheinen 

ja käsittää markkinoinnin kannalta tärkeät vaiheet. (Nummikoski & Tohkanen 2018) 

 

Kuusi vaihetta pitää sisällään: 

-Analyysin nykyhetkestä 

-Asiakkaiden ja kilpailijoiden määrittäminen 

-Kohdentaa markkinointi oikealle asiakas segmentille 

-Luoda mielikuva yritysestä ja sen tarjoamista tuotteista ja palveluista 

-Luoda etenemis- aikataulu ja -suunnitelma 

- Seurata suunnitelman toteutusta aikataulun mukaisesti 

 

Markkinointisuunnitelmaan panostaminen vaatii yritykseltä paljon resursseja, mutta siihen 

investoiminen tuo vaikutuksen moninkertaisena takaisin. Asiakkaiden kuunteleminen 

suunnitelmaa luodessa on viisas sijoitus, koska yritys saa tarkemman kuvan asiakkaiden 

tarpeista. Saadaan tarjottua asiakkaille juuri tarvittavaa palvelua tai tuotetta luoden yrityk-

selle parempaa tulosta tulevaisuudessa. (Nummikoski & Tohkanen 2018)  
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4 Digitaaliset markkinointikanavat 

Nykypäivän digitaalisen markkinoinnin saralla on tarjolla monia erilaisia vaihtoehtoja, joi-

den avulla voi tavoittaa asiakkaita pienelläkin budjetilla. Tämän hetken markkinointi kana-

via on tarjolla runsaasti, joten on tärkeää osata keskittää markkinointi yritykselle hyödylli-

simpiin kanaviin. Reutersin suorittamassa tutkimuksessa suomalaisten kolmeksi suosikki 

sosiaalisen median alustaksi ylsivät WhatsApp, Facebook ja YouTube. (Pönkä 2019) Alla 

listattuna yleisimpiä digitaalisen markkinoinnin kanavia, jotka olivat olennaisia produktin 

luomisen kannalta.  

 

4.1 WhatsApp 

WhatsApp on käyttäjälleen ilmainen viestintäpalvelu sovellus, joka toimii älypuhelimella. 

Sovelluksen on tarkoitus helpottaa yksilöiden välistä viestintää. Sovellus on erittäin suo-

sittu ja sillä on maailmanlaajuisesti kaksi miljardia käyttäjää. Käyttäjiä on 180 maassa ja 

sovellus toimii 53 kielellä. Ensimmäisen kerran julkaistu vuonna 2009. Liittyi Facebookiin 

vuonna 2014, mutta toimii edelleen itsenäisenä sovelluksena. (Skaff 2017) 

 

WhatsApp on yrityksille erinomainen ja edullinen kanava tapahtuman digitaaliseen markki-

nointiin. Se ei ole tällä hetkellä vielä suuressa suosiossa digitaalisessa markkinoinnissa, 

mutta tarjoaa paljon potentiaalia markkinoida uusin menetelmin. Viestimällä sovelluksen 

kautta on mahdollista tavoittaa asiakkaat nopeasti. Reutersin teettämässä tutkimuksessa 

selviää, että WhatsAppin suosio on kasvussa suomalaisten käyttäjien keskuudessa (Tutki-

muskeskus Comet 2019) 

 

4.2 Facebook 

 

Facebookin välityksellä on hyvä suorittaa markkinointia, sillä se on yksi Suomen suosi-

tuimpia sosiaalisenmedian alustoja (Komulainen 2018, 235). Facebook on hyvä digitaali-

sen markkinoinnin kanava, sillä se on helppo käyttöinen ja sitä käyttävät kaiken ikäiset ih-

miset. Facebook on myös edullinen kanava markkinointiin, koska sen kautta tavoittaa uu-

sia asiakkaita halutessaan jopa ilmaiseksi. Verrattuna perinteisiin markkinoinnin kanaviin 

Facebookin avulla saa yritys tavoitettua enemmän ihmisiä murto osalla hinnasta. Yhdellä 

Amerikan dollarilla on mahdollisuus tavoittaa päivässä 4000 ihmistä mainonnalla. Kuukau-
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dessa siitä kertyy 30 dollaria, joka tekee euroissa vajaat 28 euroa. (Whitney 2019) Yrityk-

sen jaksaessa käyttää aikaa ja vaivaa sivujensa suunnitteluun saadaan tavoitettua alueen 

asiakkaat ja sitoutumaan yrityksen julkaisuihin. Pienellä summalla saadaan yritykselle nä-

kyvyyttä, kuitenkin ennen sen hankintaa on huolehdittava sivujen visuaalisesta puolesta. 

(Adams 2019)  

 

 Facebookin avulla on mahdollisuus tavoittaa asiakkaita ja saada nykyiset asiakkaat sitou-

tumaan yrityksen markkinointiin. Facebookissa asiakkaiden sitoutumiseen Komulainen on 

antanut kirjassaan erinomaisia neuvoja. Facebook viesti, joka pitää sisällään kuvamateri-

aalia on mahdollisuus tavoittaa 53% enemmän tykkäyksiä, 84% klikkauksia ja 104% 

enemmän kommentteja (Komulainen 2018, 246). 

 

 Facebookin suosio on hieman laantunut viime vuosina, koska nykyisin tarjolle on tullut 

paljon samankaltaisia alustoja. Facebook on kuitenkin edelleen yksi suosituimmista sosi-

aalisenmedian kanavista (Lundetræ, A, 2019). Reuters instituutin tutkimuksessa selviää 

Facebookin käyttäjä määrät vuonna 2019 ovat silti keskimäärin 54,7% yli kolmetoistavuo-

tiailla. Tutkimuksessa käy myös ilmi, että yli kahdensantoistavuotiasta Facebookia käytti-

vät kuitenkin 68% suomalaisesta väestöstä. (Tutkimuskeskus Comet. 2019.)  

 

Facebook kerää valtavasti tietoa käyttäjistään, jonka avulla yrityksillä on mahdollisuus ta-

voittaa oma asiakaskuntansa. Kerätyn tiedon avulla käyttäjät saadaan jaoteltua esimer-

kiksi arvojen, iän ja elinympäristö mukaan. Facebookin omien algoritmien mukaan, jokai-

sen käyttäjän näkyville tulee heitä kiinnostavat asiat. Näin ollen saadaan markkinoitua pal-

veluita niistä kiinnostuneille kuluttajille. Facebookin käyttämästä algoritmista ei ole täyttä 

selvyyttä, joka lisää haasteita markkinoinnin kannalta. Saat kuitenkin näkyvyyttä lisää, jos 

seuraajasi Facebookissa ovat osallistuvaa tyyppiä. Mainosten ja julkaisuiden näkyvyys li-

sääntyy, mikäli käyttäjät kommentoivat niihin. On siis hyvä luoda materiaalia, joka aiheut-

taa keskustelua tai halua reagoida yrityksen julkaisuihin. (Norha 2018) 

 

4.3 Instagram 

Instagram on sosiaalisen media palvelu, jossa ihmisillä on mahdollisuus jakaa kuvia ja 

seurata toisten käyttäjien jakamaa sisältöä. Instagramin käyttöön liittyy olennaisesti valo-
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kuvat ja videot, ei niinkään kirjoitettu sisältö. Instagram on Facebookin omistuksessa ja si-

sältöä Instagramin puolelta voi halutessaan jakaa Facebookiin. Tämä toiminto on hyödylli-

nen markkinoinnin kannalta. (Nieminen 2018) 

 

Markkinoinnin työvälineenä Instagramin avulla saadaan yritykselle näkyvyyttä ja tavoite-

taan myös hieman nuorempaa asiakaskuntaa. Instagram on yksinkertainen alusta, jota 

voidaan käyttää älypuhelimella sekä internetselaimessa. Tarkoituksena jakaa yrityksen 

tuottamaa valokuva sisältöä ja lisäten lyhyitä kuvauksia hashtagein. Hashtagilla tarkoite-

taan aihetunnistetta, jonka avulla on helpompi jakaa kiinnostuksen kohteita aihe alueisiin 

sosiaalisenmedian alustoilla (Valtari 2017). 

 

Instagramin käyttö on noussut suosioon suomalaisten käyttäjien keskuudessa. Sen suosio 

on kasvanut 5% viime vuonna ja on laajentunut kaiken ikäisten käyttäjien suosioon. Suuri 

osa käyttäjistä on 15-29 vuotiaita, mutta muissakin ikäluokissa käyttäjämäärissä on nähty 

nousua. (Niemi 2019) Markkinoinnin kannalta Instagram on hyvä alusta sillä 83% käyttä-

jistä löytää sen avulla uusia palveluita ja tuotteita (Chen 2020). 

 

4.4 Snapchat 

Snapchat on viestittely palvelu, joka on käytössä erityisesti nuoremman sukupolven kes-

kuudessa. Sovelluksen avulla voidaan viestitellä muille käyttäjille ja jakaa haluamaansa 

sisältöä. Muista viestittely alustoista poiketen Snapchatissa jaetut valokuvat, viestit ja vi-

deot näkyvät muille käyttäjille vain 10 sekuntia. Sovellus mahdollistaa rennomman sisällön 

julkaisun, koska materiaali häviää pian julkaisun jälkeen. Halutessaan käyttäjä voi jul-

kaista materiaalia omaan tarinaansa (My Strory), jolloin se näkyy muille käyttäjille 24 tun-

nin ajan. (Jäntti 2017). 

 

Käyttäjien alaikäraja on 13 vuotta ja 90% käyttäjistä on alle 24-vuotiaita, joten ravintola ta-

pahtuma markkinoinnin kannalta Snapchat ei ole olennaisin kanava. Markkinointiin ylei-

sesti se on kuitenkin erittäin hyvä kanava, sillä sen markkinoinnin tuotto on kasvanut viime 

vuosina erinomaista vauhtia. Snapchatin vuosittaiset tuotot ovat arvoltaan 1,72 miljardia ja 

sen käyttäjät ovat tasaisessa kasvussa, joten siitä on kasvamassa erinomainen markki-

noinnin kanava. (Aslam 2020) 
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4.5 Sähköposti 

Sähköpostin välillä tapahtuva markkinointi on kaikkein perinteisin kaikista tässä luvussa 

mainituista kanavista. Sähköposti on silti erittäin olennainen kanava markkinoinnissa. 

Sähköpostin välityksellä suoritettuun markkinointiin sijoittaessa saa rahoilleen vastinetta. 

Yhden euron sijoitus voi parhaimmillaan tuottaa yritykselle 38 euron verran myyntiä. Kulut-

tajista 99% tarkistaa sähköpostinsa päivittäin, jonka ansiosta sähköposti markkinoinnilla 

saadaan tavoitettua paljon ihmisiä. (Forsey 2019) 

 

Sähköposti markkinoinnissa on tärkeää huolehtia, että lähetetty viesti pitää sisällään olen-

naista ja kiinnostavaa materiaalia tai mainontaa. Ilman olennaista sisältöä vastaanottaja ei 

koe viestejä hyödylliseksi ja poistuu postituslistalta. Vastaanottajat yleensä arvostavat 

myös personoitua sisältöä markkinointi viestinnässä, joten vastaan ottajan viestiin nimen 

sisällyttäminen hyödyttää markkinoijaa. Viestin avaaminen on 26% todennäköisempää, 

jos se on osoitettu asiakkaalle henkilökohtaisesti (Terkko 2018)  

 

4.6 Twitter 

Twitter on alusta, jota käytetään yhteisönä ja kirjoitusten jakamiseen blogien tavoin, sitä 

kutsutaan myös mikroblogiksi. Kirjoitukset voivat olla pituudeltaan maksimissaan 280 

merkkiä. Osa kuluttajista käyttää Twitteriä alustana löytämään uusia ideoita ja palveluita 

verkosta. Twitter on suosittu helppo käyttöisyydensä vuoksi ja vastaa tämän päivän kulut-

tajan tarpeisiin tavoittaa tietoa nopeasti ja tehokkaasti. (Gil 2020). Ihmiset ostavat 53% to-

dennäköisyydellä uusia tuotteita, joita heille on markkinoitu Twitterin välityksellä. Ihmiset 

käyttävät todenäkäisemmin 26% enemmän aikaa mainosten katseluun Twitterissä, kuin 

muissa sosiaalisenmedian alustoissa. (Business Twitter 2017) 

 

Kuluttajat arvostavat nykyisin mainontaa, joka on vähemmän tunkeilevaa. Kuluttajat ha-

luavat mahdollisuuden sivuuttaa tai muokata mainontaa heille oleelliseksi. 

 (Gil 2020) Twitterillä on 152 miljoonaa käyttäjää, joista yritys voi hyötyä oikeanlaisen 

markkinoinnin kannalta rahallisesti. Päivittäin sovellusta koko käyttäjämäärästä käyttää 

42% ja näistä käyttäjistä suurin osa on miehiä. Kaikista käyttäjistä 80% käyttää Twitteriä 

puhelimella ja kaikesta jaetusta video materiaalista 93% katsotaan myös puhelimelta. 

(Omnicore 2020) 
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5 SOSTAC- analyysi 

 
Kuvio 2. SOSTAC- malli (Myllymäki, 2018) 

 

Myllymäki on kuvannut yllä olevassa kuviossa selkeästi SOSTAC- mallia suomenkielisin 

käsittein pohjaten sen PR Smithin alkuperäiseen SOSTAC- malliin (Smith 2019). 

SOSTAC- analyysi on P.R. Smithin kehittämä työkalu, jonka avulla luodaan digitaalinen 

markkinointistrategia. Se on yleisimmin käytettyjä työkaluja liiketoiminnan sekä digitaali-

sen markkinoinnin maailmassa. SOSTAC- analyysi jakautuu kuuteen osioon nykytila-ana-

lyysi (situation analysis), tavoitteet (objectives), strategia (strategy), toimenpiteet eli tak-

tiikka (tactics), toimintasuunnitelma (action) ja seuranta (control). (Myllymäki, 2018.) 

 

SOSTAC-analyysin avulla pystytään samaan käsitys lähtötilanteesta tarvittavista toimen-

piteistä. Saadaan luotua yritykselle toimintasuunnitelma ja määritettyä päämäärä, sekä sii-

hen tarvittavat voimavarat. Huolellisesti suunnittelu SOSTAC-analyysi auttaa samaan tu-

loksia ja mittaamaan tavoitetut saavutukset. Analyysin jokaisella osalla on tärkeä merkitys, 

jotta osataan tulevaisuudessa kehittyä ja parantaa digitaalista markkinointia. (Chaffey & 

Smith 2017, 556) 
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5.1 Nykytila-analyysi 

SOSTAC- analyysin mukaisesti on hyvä aloittaa ensin tutkimalla lähtötilannetta. Mitä on jo 

markkinoinnin kannalta suoritettu ja mitä on vielä tarvittavaa tehdä? Saadaan vastaukset 

kysymyksiin kenelle, mitä ja miksi. Seurataan jo saavutettuja tuloksia ja kuinka niitä voitai-

siin parantaa. Pohditaan asiakkaiden tottumuksia ja sopivinta tapaa suorittaa markkinoin-

tia, jolla tavoitettaisiin mahdollisimman tehokkaasti asiakkaita. (Chaffey & Smith 2017, 

559.)  

 

Analyysi kattaa asiakasanalyysin, kilpailijoiden kartoittamisen, yhteistyökumppanit, päte-

vyydet, saavutetut tulokset ja markkina trendit. (Chaffey & Smith 2017, 563) Aiemmin jo 

tietoperustan alaluvussa 2.3 mainitsemani SWOT- analyysi on myös oivallinen työkalu 

kartoittamaan yrityksen markkinoinnin nykytilaa (Grant 2020). Nykytila analyysissa käyte-

tään SWOT-analyysia hyödyksi pohtimaan markkinoinnin kannalta olennaisia seikkoja. 

Miten saada etu kilpailijoihin verrattuna ja kuinka asiakkaat ovat sitoutuneet yrityksen 

markkinointiin? Pohditaan parhaita mahdollisuuksia tavoittaa asiakkaita ja saada näky-

vyyttä digitaalisen markkinoinnin kanavissa. Lyhyesti käydä läpi kohdemarkkinoita, joihin 

halutaan keskittyä. (Chaffey & Smith 2017, 615–616) 

 

5.2 Kohderyhmien määrittäminen 

Nykypäivänä asiakkaat ovat vaativampia kuin esimerkiksi kymmenen vuotta taaksepäin. 

Asiakkaiden tarpeen ovat kehittyneet yhä vaativammiksi. Asiakaspolku on muuttunut ajan 

varrella, sillä nykypäivänä internet on täynnä tietoa ja on mahdollisuus konsultoida muita 

kuluttajia tuotteen tai palvelun laadusta. (Chaffey & Smith 2017, 161.) 

 

Kohderyhmien määrittäminen on tärkeä suorittaa saadakseen käsityksen asiakkaiden tar-

peista, jotta osaa sopeuttaa toimintansa niiden mukaisesti. Komulainen on luonutkin oivan 

työkalun kohderyhmien tarpeiden määrittämiseen ostajapersoonien avulla. Ostajapersoo-

nan selvittämiseen pitää osata vastata erilaisiin kysymyksiin. Pitää selvittää minkälaisia 

tavoitteita ja toiveita asiakkailla on sekä pohtia markkinointia sen pohjalta. Kysymyksillä 

rakennetaan asiakasprofiili, josta selviää kaikki tarpeellista tietoa markkinoinnin ja myyn-

nin kannalta. (Komulainen 2018, 43–46). 

 

Ostajapersoona luominen on neljä osainen prosessi. Pitää selvittää asiakkaan tarve tuot-

teelle tai palvelulle. Tiedostaa mahdolliset eroavaisuudet asiakkaiden iän, asuinpaikan ja 
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sukupuolen perusteella. Pitää myös ottaa huomioon haettava tieto, miten asiakkaat hake-

vat ratkaisun tarpeeseen tai ongelmaansa. Tiedonkeruu verkosta ja sen mukaan erilaisten 

persoonien jaottelu ryhmiin.  

 

Yleensä on suositeltavaa aloittaa pienemmällä määrällä ostajapersoonia, jotta ei tapahdu 

turhaa hajaantumista. Lopuksi laaditaan pieni kuvaus persoonista. Käydään läpi kiinnos-

tukset, toiveet, arvot ja asenteet. Nämä listataan omien profiiliensa alle ja käytetään hyö-

dyksi digitaalisenmarkkinoinnin suunnitelman luomisessa. Mitä enemmän kerätään tietoa 

ostajapersoonista, sitä kattavammat profiilit pystytään heistä rakentamaan. (Komulainen 

2018, 44– 45)  

 

Komulainen listaa kirjassaan Menesty Digimarkkinoinnilla, miten tutkia ostajapersoonia ja 

mitä ottaa huomioon: 

-Toiveet ja tavoitteet 

-Mitä ostajapersoonat arvostavat? 

-Mikä heitä houkuttaa? 

-Mikä on paras aika asiakkaiden tavoittamiseen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Ostajapersoonat (Komulainen, 2018) 
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5.3 Tavoitteet 

Tavoitteita voi tarkastella monin eri tavoin, sillä kaikilla yrityksillä on erilaiset tavoitteet. 

Tarkastelun jälkeen päätin kuitenkin käyttää tavoitteiden määrittämiseen SMART- kaavaa. 

SMART on lyhenne sanoista määritetty ja yksityiskohtainen (specific), mitattavissa (mea-

surable), saavutettavissa (attainable), ajankohtainen ja tarpeellinen (relevant), aikataulu-

tettu (time-bound). Tämän kaavan avulla tavoitteiden määrittäminen on hyvä perusta 

markkinoinnin aloittamiselle. (Hirvonen, 2016.) 

 

Yksityiskohtaisuudella pyritään tarkentamaan aiemmin nykytila-analyysissa ilmenneitä asi-

oita ja asettamaan tarkat tulevaisuuden tavoitteet. Tavoitteena voisi esimerkiksi olla asiak-

kaiden tavoittaminen sosiaalisessa mediassa, mutta lisättynä tarkennus minkä kanavan 

kautta. Sosiaalisenmedian kanavoiden kautta on loogisempaa pohtia potentiaalisten asi-

akkaiden määrää. Näiden jälkeen päästään pureutumaan mitattavuuteen tarkemmin, 

kuinka paljon ja missä ajassa. On syytä kuitenkin olla realistinen mihin pyritään ja mitä 

voidaan saavuttaa. Motivaatio voi matkan aikana jopa laskea, jos tavoitteet ovat täysin 

saavuttamattomissa. On hyvä asettaa myös takaraja, jolloin tavoitteet pitäisi olla saavutet-

tuna. (Antevenio 2019.) 

 

5.4 Strategia 

Strategialla vastataan kysymyksiin, jotta saataisiin käsitys pitkäaikaisesta toimintasuunni-

telmasta. On kuitenkin kovin yleistä, että taktiikka ja strategia sekoitetaan toisiinsa. Tavoit-

teista on helppo siirtyä strategiaan, koska ensin on määritetty mihin pyritään. Strategialla 

tehdään suunnitelma, kuinka päästään haluttuun tulokseen. On tärkeää kiinnittää huo-

miota huolellisesti kohderyhmään, jolle markkinointia suoritetaan. Kohderyhmän ollessa 

selvillä pystytään tekemään tarkka strategia, jonka mukaisesti toimia. (Chaffey & Smith 

2017, 581). On hyvä silmäillä alueen kilpailijoiden toimintatapoja, jotta saa käsityksen po-

tentiaalisten asiakkaiden käyttäytymisestä sosiaalisen median alustoilla. Näin saadaan 

selville parhaat tavat tavoittaa asiakkaat ja pääpiirteittäisen käsityksen millaisia julkaisuita 

asiakkaat seuraavat. (Rautiala 2018) 

 

Strategia on pitkäjänteinen suunnitelma, jonka avulla pyritään pääsemään asetettuun ta-

voitteeseen. Taktiikka on osa strategiaa ja toimii samalla kaavalla eli auttaa saavuttamaan 

asetetun tavoitteen. Ne eroavat toisistaan muuttuvuuden kannalta, koska taktiikka keskit-

tyy tarkemmin työkaluihin ja tavoitetta asetettuihin tehtäviin. Toisin kuin strategia toimii 
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suurienlinjojen suunnan näyttäjänä ja antaa suuntaa projektin tai suunnitelman toteuttami-

seen. (Chaffey & Smith 2017, 590) 

 

5.5 Taktiikka ja toteutus 

Tässä alaluvussa käsitellään taktiikkaa ja sen seurauksena tulevia toimenpiteitä. Taktii-

kalla selvitetään työkalut, joita käytetään apuna toteutuksen läpi viemiseen tulevaisuu-

dessa. Käydään läpi toimet ja edetään aikataulun mukaisesti, jotta asetetut tavoitteet kye-

tään saavuttamaan. Täsmennetään yksityiskohdat ja vastuiden jakautuminen mahdolli-

simman sujuvan toiminnan kannalta. Parhaiten nämä asiat selvitetään taktiikkaa varten 

5W- menetelmällä. Menetelmä on saanut nimensä englannin kielen sanoista who, what, 

why, when and where. Sanat kääntyvät suomen kielelle kuka, mitä, miksi, milloin ja missä. 

(Miller 2018) 

 

Menetelmän avulla tehdään taktiikka ja toteutus perustuen aiemmin kerättyyn informaati-

oon. Jokaisella kysymyssanalla on tärkeä merkitys toteutuksen kannalta. Kuka on yrityk-

sen kannalta oikea yleisö? Saadaan markkinoitua oikeille ihmisille käyttäen oikeanlaista 

mainontaa. Mitä sisältöä markkinointiin kannattaa tuoda? Näin tavoitetaan yrityksen kan-

nalta suurin hyöty markkinoinnilla. Saadaan asiakkaat sitoutumaan yritykseen ja sen tuot-

tamaan markkinointi sisältöön. Miksi markkinointia suoritetaan? Muistetaan pitää silmällä 

tavoitteita, jotta osataan käyttää resurssit parhaiten hyödyksi. Milloin ja missä kanavassa 

on hyödyllisintä markkinoida? Saadaan maksimoitua tuotot ja näkyvyys toteutuksessa. 

(Miller 2018) 

 

5.6 Seuranta ja asiakastyytyväisyys 

Asiakaspalautteen kerääminen on erityisen tärkeää, jotta saadaan käsitys yrityksen heik-

kouksista ja onnistumisista. Seurannalla saadaan mitattua onnistumista ja tavoitteen saa-

vuttamista. Tulosten perusteella yritys voi pyrkiä seuraavaan tärkeään työvaiheeseen eli 

kehittämään tuotetta tai palvelua eteenpäin. On hyvin yleistä, ettei asiakas anna yrityk-

selle palautetta saadessaan huonoa palvelua vaan tulevaisuudessa välttää yrityksen pal-

veluja tai tuotteita tulevaisuudessa. Asiakkaan antaessa negatiivista palautetta on tärkeää 

reagoida, koska tämä vaikuttaa asiakkaan haluun toimia yrityksen kanssa tulevaisuu-

dessa. (Innanen 2017) 
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Asiakaspalautteen kerääminen vie resursseja, mutta kuitenkin siihen panostettaessa saa-

daan aikaan tyytyväisempiä asiakkaita ja enemmän tietoa. Asiakastyytyväisyydestä huo-

lehtiessa asiakaspalaute onkin tärkeässä asemassa. Asiakas arvostaa yrityksen halua 

kuunnella ja on hyvä tarjota helppo kanava antaa palautetta. Yrityksen täytyy myös osata 

palautteen vastaanoton olennaisimmat asiat. Olennaisimpia asioita ovat kuunnella ja vas-

taanottaa asiakkaan antama palaute asiallisesti. Myönnä tarvittaessa ongelmat ja muista 

ajatella asiaa asiakkaan kannalta. Kaikki kerätty tai vastaanotettu tieto on hyvä hyödyntää 

kaikin mahdollisin keinoin. Tarvittaessa muuttaa yrityksen toimintaa annetun palautteen 

mukaiseksi resurssien sallimissa rajoissa. (Hennaksi 2017) 
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6 Aikaisemman tapahtuman hyödyntäminen uudessa markkinointi-

suunnitelmassa  

Facebookia käyttää suuri osa yrityksen potentiaalisista asiakkaista, joten päädyimme 

käyttämään sitä pääasiallisena markkinoinnin välineenä. Facebookin lisäksi WhatsApp oli 

toinen kanava, jota käytimme. WhatsApp produktin kannalta oli kuitenkin vapaamuotoi-

sempi markkinoinninkanava. Facebook markkinointiin luotiin tietoperustan pohjalta tarkka 

markkinointisuunnitelma. WhatsAppia käytettiin hyödyksi tapahtuman näkyvyyden lisää-

miseksi. 

 
Toteutuksen kannalta on myös erittäin tärkeää löytää yhteistyökumppanit tapahtumalle. 

Yhteistyökumppaneiksi haluttiin suomalaisia pienpanimoita ja tarjottiin heille mahdollisuus 

tulla edustamaan ja tuomaan omia tuotteitaan tutuiksi. Valitut pienpanimot hyötyivät mah-

dollisuutta tavoittaa asiakkaita uudella markkina-alueella Verkkosaaressa ja saada tuot-

teilleen lisämyyntiä. Tapahtuman tavoittaessa asiakkaita, tarjoutuu mahdollisuus myydä 

omia tuotteittaan muiden tuotteiden sijasta ja saada asiakkaat kiinnostumaan panimoiden 

toiminnasta. Panimoiden tuotteita tehtiin tutuiksi, jotta ne löytäisivät tiensä mahdollisten 

asiakkaiden kotiin kaupan hyllyiltä. (Huhtaniska & Tirronen 2019, 213) 

 
Aikataulu aiemmin toteutetussa tapahtumassa oli erinäisten muuttujien vuoksi hyvin lyhyt.  

Uusi ravintola oli ollut avoinna vain lyhyen aikaa ja ei ollut tavoittanut asiakkaita juurikaan 

alueella. Ravintola myös sijaitsi ensimmäisen tapahtuman kannalta haastavalla paikalla, 

koska ympäröivä asuinalue on keskeneräinen. Aiempaan kokemukseen ja kerättyyn tie-

toon perustaen suunnittelin aikataulun, joka mahdollistaa reagoimisen tarvittaviin muutok-

siin uudessa suunnitelmassa. Näin tarjoutui mahdollisuus tavoittaa aktiivisimmat markki-

nointikanavat ja luoda ajankohtainen markkinointisuunnitelma. 

 

Ensimmäisessä tapahtumassa markkinointi onnistui mielestäni hyvin, vaikka se suoritetiin 

viikossa. Tietoperustassa ilmeni useampia kohtia, joiden perusteella markkinointisuunni-

telmaa olisi voinut korjata tai tehdä perusteellisemmin. Tämän kokemuksen perusteella 

päätin luoda Olutravintola Jano Verkkosaarelle uuden markkinointisuunnitelman. 

Toteutetussa tapahtumassa käytin lyhyen markkinoinnin apuna myös tulostettua lehtistä. 

Päivitettyyn suunnitelmaan en kokenut olennaisena käyttää lehtisiä välineenä. Jaetulla 

lehtisellä tavoitettujen asiakkaiden määrä oli hyvin pieni, tämä selvisi tapahtuman jälkeen 

kerätyn asiakaspalautteen avulla.  
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Keskustelimme mahdollisesti myös Instagramin käytöstä mahdollisena markkinoinninka-

navana, päädyimme kuitenkin rajaamaan sen pois. Instagram tulee ajankohtaiseksi, kun 

ravintolan tunnettavuus lisääntyy ja ihmiset löytävät sen. Facebook ja WhatsApp ovat hy-

vät kanavat lisäämään ravintolan tunnettavuutta. Keskittäessä markkinointi ravintolan al-

kutaipaleella vain muutamaan kanavaan saadaan resursseja käytettyä parhaiten hyö-

dyksi.  

 

Päivitetty markkinointisuunnitelma löytyy työn lopusta liitteenä. Markkinointisuunnitelma 

muodostui tarkemmaksi ja tehokkaammaksi tietoperustasta kerätyn informaation ansiosta. 

Uudessa suunnitelmassa on osattu huomioida kaikki tarvittavat vaiheet luoden tapahtu-

malle mahdollisuuden menestyä tulevaisuudessa. Produktista löytyy tietoperustan poh-

jalta tehtyä tutkimustyötä, jota käytin hyödyksi suunnitelman luomisessa. Markkinointi ai-

kataulu on tehty taulukoiden muodossa ja tarvittavia yhteystietoja löytyy listattuna heti pro-

duktin alusta. 

 

Tietoperustassa mainittiin useampia markkinoinnin kanavia, joita ei produktissa käytetty 

hyödyksi. Nämä kanavat olivat Instagram, Snapchat, Sähköposti ja Twitter, jotka eivät ole 

olennaisia markkinoinnin kannalta ainakaan tällä hetkellä.  
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7 Pohdinta 

7.1 Tapahtumaprosessi 

Pidän markkinointia mielenkiintoisena aiheena, joten pohdin suuntaa opinnäytetyölle. Mie-

tittyäni mielenkiintoisia yrityksiä, päädyin yhteistyöhön Olutravintola Jano Oulunkylän 

omistajan Jari Sikkilän kanssa. Yhteistyö lähti heti käyntiin ja aloimme ideoida uuden 

Olutarvintola Jano Verkkosaaren markkinointia. Uuden ravintolan avajaiset tarkoitettiin pi-

tää tammikuussa ja lähdimme suunnittelemaan tapahtumaa avajaisten jälkeisille viikoille. 

 

Tarkkaa avajaispäivämäärää uudelle ravintolalle ei vielä ollut ja kun päivämäärä tarkentui 

markkinoinnin aikataulu, meni tiukalle. Ennen markkinointia tapahtuman luomiseen käytin 

aikaa tapahtuman suunnitteluun ja tiedon keruuseen. Tapahtuma sai asiakkaiden mielen-

kiinnon heräämään ja loi ravintolalle yhteistyökumppaneita. Tapahtuman ansiosta saatiin 

produktiin kerättyä kokemukseen perustuvaa tietoa. 

 

Jatkossa suosittelisin yrityksen kehittämään digitaalisenmarkkinoinnin kanavia kattavam-

maksi ja kehittämään päivitetyn suunnitelman tulevaisuuteen. Uusia potentiaalisia kanavia 

markkinointiin olisivat Instagram, Twitter, Snapchat ja Sähköposti. Jatkon kannalta tärke-

äksi osoittautuu seurata sosiaalisenmedian kanavoiden kehitystä ja tarkkailla uusia nou-

sevia sosiaalisenmedian kanavia.  

 

Nykyaikana teknologia kehittyy nopeasti ja tulee varmasti olemaan uusia tapoja tavoittaa 

asiakkaita. On kuitenkin otettava huomioon yrityksen koko ja mahdollisuudet sijoittaa 

markkinointiin. Tällä hetkellä yrityksen kannalta on riittävää aloittaa Facebook ja What-

sApp markkinoinnista.  

 

7.2 Itsearviointi 

Itsearvioinnissa pohdin oppimistani ja työn kulkua. Olen matkalla oppinut tiedonhakua ja 

lähteiden ajankohtaisuuden tärkeyttä. Aikaisempaa markkinointi kokemusta minulla ei ole 

käytännössä, työn aikana olen kuitenkin saanut käytännön kokemusta. Yhteistyö ravinto-

lan omistajan kanssa antoi uusia näkökulmia ja motivoi minua työssäni. Ensimmäinen ta-

pahtuman liian kiireinen aikataulu, loi tarpeen luoda päivitetyn markkinointisuunnitelman.  
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Opin digitaalisesta markkinoinnista paljon uutta perehtyessäni aiheesta kertoviin lähteisiin. 

Aiheeseen perehtyminen antoi työlleni luotettavan pohjan, jolla luoda markkinointisuunni-

telma. Yritys hyötyi opinnäytetyöstä saadessaan uudistetun suunnitelman tapahtuman 

markkinointia varten.  

 

Mielestäni kehitettävää on aikataulutuksessa, ymmärrys tiedonhaun haastavuudesta ja 

sen vaatimasta ajasta yllätti minut. Tarpeellisen tiedon rajaaminen on luonut haastetta ja 

osata valita luotettavimmat tiedonlähteet työn kannalta. Sain itselleni hyödyllistä koke-

musta markkinoinnista, toimeksiantaja oli tyytyväinen saatuaan uusia yhteistyökumppa-

neita ja asiakkaita. Luotan produktin auttavan minua työnhaussa, koska sen avulla voin 

osoittaa ammattitaitoani markkinoinnin saralla. 

 



 

 

  

 

 

 21 

Lähteet 

Adams, B. 2019. Facebook Ad Campaigns: Cheap and Effective Marketing. Luettavissa: 

https://businesstown.com/facebook-ad-campaigns-cheap-and-effective-marketing-for-

your-business/ Luettu: 15.4.2020 

 

Antevenio. 2019. What is the SOSTAC methodology? Luettavissa: https://www.anteve-

nio.com/usa/what-is-the-sostac-methodology/ Luettu: 3.4.2020. 

 

Aslam, S. 2020. Snapchat by the Numbers: Stats, Demographics & Fun Facts Luetta-

vissa: https://www.omnicoreagency.com/snapchat-statistics/ Luettu: 20.4.2020 

 

AudienceProject. 2019. Insights 2019, app & social media usage. Luettavissa: 

https://www.audienceproject.com/wp-content/uploads/audienceproject_study_apps_so-

cial_media.pdf Luettu: 2.4.2020. 

 

Bush, T. 2016. SWOT Analysis Threats: Definition & Examples Luettavissa: https://pes-

tleanalysis.com/swot-analysis-threats-definition-examples/ Luettu: 22.4.2020 

 

Business Twitter. 2017. Connect to what’s happening. Luettavissa: https://business.twit-

ter.com/ Luettu: 2.5.2020 

 

Chaffey, D. 16.1.2020. SOSTAC® Marketing planning model guide. Luettavissa: 

https://www.smartinsights.com/digital-marketing-strategy/sostac-model/  

Luettu: 18.2.2020. 

 

Chaffey, D & Smith, PR. 2017. Digital marketing excellence. Planning, optimizing and inte-

grating online marketing. 

 

Chen, J. 2020. Important Instagram stats you need to know for 2020 Luettavissa: 

https://sproutsocial.com/insights/instagram-stats/#ig-usage Luettu: 22.4.2020 

 

Cooper, B.B. 2013. 7 Powerful Facebook Statistics You Should Know About. Luettavissa: 

https://www.fastcompany.com/3022301/7-powerful-facebook-statistics-you-should-know-

about Luettu: 16.3.2020 

https://www.smartinsights.com/digital-marketing-strategy/sostac-model/


 

 

  

 

 

 22 

 

Eby, K. 2019. The Essential Guide to Writing S.M.A.R.T. Goals. Luettavissa: 

https://www.smartsheet.com/blog/essential-guide-writing-smart-goals Luettu: 1.4.2020. 

 

Forcey, C. 2019. The Ultimate List of Email Marketing Stats for 2020. Luettavissa: 

https://blog.hubspot.com/marketing/email-marketing-stats Luettu: 19.4.2020 

 

Gil, P. 2020. What Is Twitter & How Does It Work? Luettavissa: https://www.li-

fewire.com/what-exactly-is-twitter-2483331 Luettu: 1.5.2020 

 

Grant, M. 2020. Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) Analysis. Luetta-

vissa: https://www.investopedia.com/terms/s/swot.asp Luettu: 17.4.2020 

 

Hennaksi. 2017. Asiakas ensin – Asiakaspalautteen merkitys | Hennaksi. Luettavissa: 

https://www.hennaksi.fi/2017/04/asiakaspalaute/ Luettu: 29.4.2020 

 

Holttinen, T. 2019. Ravintolaruokailun trenditutkimus lupailee hyvää. Luettavissa: 

https://www.kespro.com/ideat-ja-inspiraatiot/artikkelit/ravintolaruokailun-trenditutkimus-

2018 Luettu: 22.4.2020 

 

Huhtaniska, T & Tirronen, J. 2019. Faktaa ja fiilistä tapahtumatuottajalle. Edita. Helsinki. 

 

Häyrinen, E. & Vallo, H. 2016. Tapahtuma on tilaisuus. Opas onnistuneen tapahtuman jär-

jestämiseen. Tietosanoma Oy. Helsinki. 

 

Innanen, P. 2017. 10 vinkkiä asiakaspalautteiden vastaanottoon. Luettavissa: 

https://www.palvelumuotoilupalo.fi/blogi/2017/3/19/10-vinkki-asiakaspalautteiden-vastaan-

ottoon Luettu: 7.4.2020. 

 

Jouany, V. 2019. Internal Communication: Definition, Challenges and Top Reasons Why 

It’s More Important than Ever. Luettavissa: https://blog.smarp.com/internal-communica-

tion-definition-challenges-and-top-reasons-why-its-more-important-than-

ever?utm_term=&utm_campaign=Q4_Dynamic-Leads-Search_Test&utm_source=ad-

words&utm_me-

dium=ppc&hsa_acc=4726094706&hsa_cam=8631888937&hsa_grp=90538350161&hsa_



 

 

  

 

 

 23 

ad=406671201513&hsa_src=g&hsa_tgt=dsa-

851672793503&hsa_kw=&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAjw-

YT1BRAFEiwAd2WRtrH6kLY6675PP59EjomplcHR0kBoeC2b0pfDS-

DcQVKFkE5S_BVrHQBoCjqMQAvD_BwE Luettu: 23.4.2020 

 

Jäntti, E. 2017. Mitä Snapchatissa tapahtuu? Pikaopas vanhemmille Luettavissa: 

https://yksityisille.hub.elisa.fi/mita-snapchatissa-tapahtuu/ Luettu: 23.4.2020 

 

Komulainen, M. 2018. Menesty digimarkkinoinnilla. Kauppakamari. Helsinki. 

 

Lundetræ, A. 2019. Social media usage in Finland - Statistics & Facts. Luettavissa: 

https://www.statista.com/topics/4173/social-media-usage-in-finland/ Luettu: 2.4.2020. 

 

Media-alan tutkimussäätiö. 2019. Uutismedia verkossa 2019. Luettavissa: 

https://www.mediaalantutkimussaatio.fi/wp-content/uploads/Reuters_Digital_News_Re-

port_Suomi_2019.pdf Luettu: 1.4.2020. 

 

Miller, J. 2018. The 5 W’s of Digital Marketing. Luettavissa: https://www.randall-

reilly.com/the-5-ws-of-digital-marketing/ Luettu: 7.4.2020 

 

Myllymäki, H. 16.3.2018. Vältä digimarkkinoinnin sudenkuoppa suunnittelulla. Luettavissa: 

https://marketing.bang.fi/blogi/valta-digimarkkinoinnin-sudenkuoppa-suunnittelulla 

Luettu: 17.2.2020. 

 

Nieminen, J. 2018. Digitreenit: Instagram - keskity kuviin. Luettavissa: https://yle.fi/aihe/ar-

tikkeli/2017/02/15/digitreenit-19-instagram-keskity-kuviin Luettu: 20.4.2020 

 

Niemi, S. 2019. Somekatsaus 2019 – suomalaisten sosiaalisen median käyttö. Luetta-

vissa: https://www.meltwater.com/fi/blog/suomalaisten-somen-kaytto/# Luettu: 21.4.2020 

 

Norha, T. 2018. “No se johtuu Instagramin tai Facebookin algoritmista.” – Mikä on algo-

ritmi ja miksi se aiheuttaa harmaita hiuksia julkaisijalle? Luettavissa: https://www.op-

pila.fi/facebookin-algoritmi/ Luettu: 20.4.2020 

 

https://marketing.bang.fi/blogi/valta-digimarkkinoinnin-sudenkuoppa-suunnittelulla


 

 

  

 

 

 24 

Nummikoski, R & Tohkanen, J. 2018. Miksi markkinointi kannattaa suunnitella? Luetta-

vissa: http://www.lamkpub.fi/2018/04/19/miksi-markkinointi-kannattaa-suunnitella/ Luettu:  

1.5.2020 

 

Omnicore. 2020. Twitter by the Numbers: Stats, Demographics & Fun Facts. Luettavissa: 

https://www.omnicoreagency.com/twitter-statistics/ Luettu: 1.5.2020 

 

Puranen, T 26.6.2018. Markkinointisuunnitelma – Strateginen suunnittelu. Luettavissa: 

https://www.ammattijohtaja.fi/markkinointisuunnitelma-strateginen-suunnittelu/ 

Luettu: 16.2.2020  

 

Puranen, T. 24.8.2018. Markkinointisuunnitelma – Operatiivinen suunnittelu. Luettavissa: 

https://www.ammattijohtaja.fi/markkinointisuunnitelma-operatiivinen-suunnittelu/ Luettu: 

16.2.2020 

 

Pönkä, H. 2019. Facebookin käyttäjämäärä Suomessa – tänä vuonna lähtenyt jo 244 000. 

Luettavissa: https://harto.wordpress.com/2019/06/24/facebookin-kayttajamaara-suo-

messa-tana-vuonna-lahtenyt-jo-244-000/. Luettu: 27.3.2020. 

 

Rautiala, E. 2018. Kilpailija-analyysi tukee yritystoimintaasi - Näin teet sen. Luettavissa: 

https://www.priimalaskenta.fi/laskenta-blog/kilpailija-analyysi-tukee-yritystoimintaasi-nain-

teet-sen Luettu: 5.4.2020. 

 

Skaff, E. 2017. How to do WhatsApp Marketing? Data, Examples, and Tips to Boost Your 

Business. Luettavissa: https://postcron.com/en/blog/whatsapp-marketing/ Luettu: 

25.3.2020 

 

Smith, PR. 2019. SOSTAC® Planning. Luettavissa: http://prsmith.org/sostac/ Luettu: 

11.3.2020 

 

Tervola, M. 2008. Vältä sisäisen viestinnän sudenkuopat. Luettavissa: https://www-ta-

louselama-fi.ezproxy.haaga-helia.fi/uutiset/valta-sisaisen-viestinnan-suden-

kuopat/032fc490-50c4-30a6-b321-13de56d3057e Luettu: 18.3.2020 

 

https://www.ammattijohtaja.fi/markkinointisuunnitelma-strateginen-suunnittelu/
https://www-talouselama-fi.ezproxy.haaga-helia.fi/uutiset/valta-sisaisen-viestinnan-sudenkuopat/032fc490-50c4-30a6-b321-13de56d3057e
https://www-talouselama-fi.ezproxy.haaga-helia.fi/uutiset/valta-sisaisen-viestinnan-sudenkuopat/032fc490-50c4-30a6-b321-13de56d3057e
https://www-talouselama-fi.ezproxy.haaga-helia.fi/uutiset/valta-sisaisen-viestinnan-sudenkuopat/032fc490-50c4-30a6-b321-13de56d3057e


 

 

  

 

 

 25 

Valtari, M. 2019. Mikä on hashtag eli aihetunniste? Luettavissa: 

https://lmsomeco.fi/blogi/mika-on-hashtag-eli-aihetunniste/ Luettu: 19.4.2020 

 

Whitney, M. 2019. 5 Reasons You Should Be Advertising on Facebook. Luettavissa: 

https://www.wordstream.com/blog/ws/2015/10/14/advertising-on-facebook Luettu: 

15.4.2020 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 26 

Liite  

 

OPINNÄYTETYÖ 
Olutravintola Jano Verkkosaari                  

Freaking Bunnies Oy 

Digitaalinen  

markkinointisuunnitelma 

Digitaalinen                                        

markkinointisuunnitelma                          

Tap takeover tapahtumalle                

Olutravintola Jano Verkkosaareen 
Oona Virmavaara 

 

 

 



 

 

  

 

 

 27 

Sisällys 

• Yhteystiedot ja viestintä 

Pienpanimoiden yhteystiedot 

• Facebook 

• Julkaisu aikataulut 

• WhatsApp 

• Asiakaspalaute lomake 

• Taustatutkimusta ja materiaalia 
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Yhteystiedot ja viestintä 

 

Ravintolan omistaja: Jari Sikkilä 

Markkinointisuunnitelma: Oona Virmavaara 

 

Viestinnästä sovitaan tarkemmin, kun saadaan yhteistyö-

kumppanit. Pyritään käyttämään WhatsApp-sovellusta. 

 

Panimoiden yhteystietoja 

• info@sonnisaari.com  

• pasi@panimokiiski.fi 050 509 8030 

janne@panimokiiski.fi 050 509 8031 

• info@topfuelbeer.com 050 308 5618 

• mika.oksanen@panimohiisi.fi 050 441 1811 

• asiakaspalvelu@pyynikin.com  

• head@coolhead.fi 

• marko@isokalla.com 040 556 2321 

• jaakko@mallassepat.fi 045 119 5620 

• hanna@olarinpanimo.fi  

• info@joenbruu.com 

• info@mallaskellari.fi 044 242 7435 
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Facebook 

Käytettävät Facebookin sivut: 

1. Olutravintola Jano Verkkosaari 

https://www.facebook.com/olutravintolajanoverkkosaari/ 

2. Kalasatama Facebook ryhmä 

https://www.facebook.com/groups/kalasatama/ 

3.  Oluen ystävät 

https://www.facebook.com/groups/886931528046700/ 

4. Olutliitto kuluttajan asialla 

https://www.facebook.com/groups/olutliitto/ 

5. Halvat huvit Helsingissä 

https://www.facebook.com/groups/345676458863278/ 

6. Peruskännit ryhmä 

https://www.facebook.com/groups/246647285916459/ 

7. RT-afterwork ryhmä 

https://www.facebook.com/groups/RTafterwork/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/olutravintolajanoverkkosaari/
https://www.facebook.com/groups/kalasatama/
https://www.facebook.com/groups/886931528046700/
https://www.facebook.com/groups/olutliitto/
https://www.facebook.com/groups/345676458863278/
https://www.facebook.com/groups/246647285916459/
https://www.facebook.com/groups/RTafterwork/
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Julkaisut 

Kaikki julkaisut @olutravintolajanoverkkosaari 

*Päivämäärät eivät ole lopullisia 

**Panimot ovat malli esimerkkejä 

***Valokuvat on hyvä päivittää ennen tapahtumaa 

 

Julkaisu nro. 1 

Mukavaa maanantaita janoinen kansa! 

Poiketkaahan viikon alkajaisiksi meille lasilliselle :D 

Tervetuloa! 

 

 

 

Tunnetila: Innoissaan 
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Julkaisu nro. 2 

Jano mikä ihana tekosyy! Tulkaa nauttimaan mukavasta seu-

rasta ja hyvästä juomasta Janoon. (tuoppi emoji) Tervetuloa! 

 

 

 

Tunnetila: Iloinen 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 32 

 

Julkaisu nro. 3 

Tulkaa nauttimaan hyvästä seurasta ja ammattitaidolla tarjoil-

luista kylmästä oluesta. Löydät meidät Helsingistä läheltä Ka-

lasataman metroasemaa ja Kauppakeskus Rediä. 

Tervetuloa! 

 

Tunnetila: Ilahtunut  
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Julkaisu nro. 4 

Tulkaa nauttimaan hyvästä seurasta ja ammattitaidolla tarjoil-

luista oluista. :D Nähdään Janossa! 

 

 

 

Tunnetila: Iloinen 
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Julkaisu nro.5 

Hei janoinen kansa! 

3 viikon kuluttua Janossa tapahtuu. 22.04.2021. Teillä on 

mahdollisuus tulla tutustumaan suomalaisten pienpanimoiden 

tuotteisin. Paikalle saapuu perjantaina kaksi panimoa edusta-

jineen ja tuotteineen. Ilmainen sisäänpääsy, pysykäähän kuu-

lolla! 

 

Terveisin. Olutravintola Janon henkilökunta 

Tunnetila: Innoissaan 
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Julkaisu nro.6 

Hei Janoinen kansa! 

 

Kahden viikon kuluttua olisi mahdollisuus tulla tutustumaan 

suomalaisten pienpanimoiden tuotteisiin. Paikalla edusta-

massa alan ammattilaiset Lohjalta Top Fuel Beer Company ja 

Mäntsälästä Panimo Kiiski. Saavuttehan paikalle 22.04.2021.  

Tervetuloa! 

Tunnetila: Innoissaan 
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Julkaisu nro.7 

Hei oluenystävät! 

Tervetuloa tutustumaan suomalaisten pienpanimoiden tuottei-

siin Olutravintola Jano Verkkosaareen. Tap Takeoveriin saa-

puvat Mallassepät, Olarin panimo, Top Fuel Beer Company ja 

Panimo Kiiski. Tapahtuma sijoittuu kahdelle päivälle pe 

22.04.2021 & la 23.04.2021. Tarjolla pienpanimoiden edusta-

jat, joilta voitte kysellä heidän tuotteistaan. Ilmainen sisään-

pääsy. 

Tervetuloa! 

Tunnetila: Innoissaan 

 

 

 

Julkaisu nro.8 

Hei Janoinen kansa! 
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Tänään ja huomenna tarjolla mukavaa illan ohjelmaa Olutra-

vintola Jano Verkkosaaressa. Tervetuloa tutustumaan suoma-

laisten pienpanimoiden tuotteisiin Tap Takeoveriin saapuvat 

Mallassepät, Olarin panimo, Top Fuel Beer Company ja Pa-

nimo Kiiski. Tapahtuma sijoittuu klo 18-22 välille ja paikalla 

aina kaksi panimoa kerrallaan. Lisää tietoa tapahtumasta 

@olutravintolajanoverkkosaari Facebookista. 

 

Tervetuloa! 

Tunnetila: Innoissaan 

 

 

Julkaisu nro.9 

Hei Janoinen kansa! 

 

Tänään ja huomenna tarjolla mukavaa illan ohjelmaa Olutra-

vintola Jano Verkkosaaressa. Tervetuloa tutustumaan suoma-

laisten pienpanimoiden tuotteisiin Tap Takeoveriin saapuvat 
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Mallassepät, Olarin panimo, Top Fuel Beer Company ja Pa-

nimo Kiiski. Tapahtuma sijoittuu klo 18-22 välille ja paikalla 

aina kaksi panimoa kerrallaan. Lisää tietoa tapahtumasta 

@olutravintolajanoverkkosaari Facebookista. 

 

Ilmainen sisäänpääsy, tervetuloa! 

 

Tunnetila: Iloinen 

 

Julkaisu nro. 10 

Hei janoinen kansa! 

Löytyykö illaksi suunnitelmia? Ei, poikkea meitä tervehtimään. 

Nähdään Olutravintola Jano Verkkosaaressa, sijaitsemme 

osoitteessa Capellanranta 4B lähellä Kalasataman metroase-

maa. Tervetuloa nauttimaan kylmästä juomasta ja hyvästä 

seurasta! 

Ystävällisin terveisin, Janon Henkilökunta 

 

Tunnetila: Iloinen 

 

Julkaisu nro. 11 

Hei Janoinen kansa! 

Kevät on saapunut Kalasatamaan. Poiketkaahan meille kyl-

mälle oluelle Olutravintola Janoon. Löydät meidät osoitteesta 

Capellanranta 4. Ollaan tänään avoinna 15-01, tervetuloa! 

Tunnetila: Iloinen 
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Julkaisu nro. 12 

Haluatko tälle päivälle edullista ohjelmaa? Poikkea meille la-

silliselle ja tule tsekkaamaan eeppinen lautapeli valikoima. Il-

mainen sisäänpääsy. Löydöt meidät osoitteesta Capellan-

ranta 4, 00560 Helsinki. 

Tervetuloa! 

 

Tunnetila: Iloinen 

 

Julkaisu nro. 13 

Hei Janoinen kansa! 

Tänään tarjolla mukavaa illan ohjelmaa Olutravintola Jano 

Verkkosaaressa. Tervetuloa tutustumaan suomalaisten pien-

panimoiden tuotteisiin. Tapahtuma sijoittuu klo 18-22 välille ja 

paikalla tänään Top Fuel Beer Company ja Panimo Kiiski. Li-

sää tietoa tapahtumasta @olutravintolajanoverkkosaari Face-

bookista. 

Ilmainen sisäänpääsy, tervetuloa! 

 

Tunnetila: Iloinen 
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Julkaisu nro. 14  

Haluamme kiittää kaikkia Tap Takeoveriin osallistuneita asi-

akkaita. Oli aivan mahtava tapahtuma ja toivottavasti näh-

dään jatkossakin! Suuret kiitokset myös yhteistyö panimoille. 

Keep up the good work! 

Kiitos! 

 

Tunnetila: Inspiroitunut 
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Viikko 1 julkaisu aikataulu 

Jano Facebook 
(Janon oma Facebook/Tapahtuman sivut) 

Muut Facebook 
(Numerointi löytyy Facebook sivuista) 

Ma julkaisu nro. 1 
Janon oma Facebook 
 

Ma julkaisu nro.  
Ryhmät:  

Ti julkaisu nro 
 

Ti julkaisu nro. 2 
Ryhmät: 2 & 4 

Ke julkaisu nro. 3 
Janon oma Facebook 

Ke julkaisu nro 
Ryhmät: 

To julkaisu nro To julkaisu nro 
Ryhmät: 

Pe julkaisu nro. 5 
Janon oma Facebook & 
tapahtuma sivut julki 

Pe julkaisu nro. 5 
Ryhmät: 2,3,5 & 6 

La julkaisu nro La julkaisu nro 
Ryhmät: 

Su julkaisu nro Su julkaisu nro 
Ryhmät: 
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Viikko 2 julkaisu aikataulu 

Jano Facebook 
(Janon oma Facebook/Tapahtuman sivut) 

Muut Facebook 
(Numerointi löytyy Facebook sivuista) 

Ma julkaisu nro. 2 
Janon oma Facebook 

Ma julkaisu nro. 
Ryhmät: 

 

Ti julkaisu nro Ti julkaisu nro. 3 
Ryhmät: 2,5 & 6 

Ke julkaisu nro. 4 
Janon oma Facebook 

Ke julkaisu nro 
Ryhmät: 

To julkaisu nro To julkaisu nro 
Ryhmät: 

Pe julkaisu nro. 6 
Jano oma Facebook & 
tapahtuma sivut 

Pe julkaisu nro. 6 
Ryhmät: 2,3 & 7 

La julkaisu nro La julkaisu nro 
Ryhmät: 

Su julkaisu nro Su julkaisu nro 
Ryhmät: 
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Viikko 3 julkaisu aikataulu 

Jano Facebook 
(Janon oma Facebook/Tapahtuman sivut) 

Muut Facebook 
(Numerointi löytyy Facebook sivuista) 

Ma julkaisu nro. 10 
Jano oma Facebook 

Ma julkaisu nro. 10 
Ryhmät: 5,7 & 4 

Ti julkaisu nro Ti julkaisu nro 
Ryhmät: 

Ke julkaisu nro. 11 
Jano oma Facebook 

Ke julkaisu nro 
Ryhmät: 

To julkaisu nro To julkaisu nro 
Ryhmät: 

Pe julkaisu nro. 7 
Jano oma Facebook & 
tapahtuma sivut 

Pe julkaisu nro. 7 
Ryhmät: 2,5 & 6 

La julkaisu nro La julkaisu nro 
Ryhmät: 

Su julkaisu nro 
 

Su julkaisu nro 
Ryhmät: 
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Viikko 4 julkaisu aikataulu 

Jano Facebook 
(Janon oma Facebook/Tapahtuman sivut) 

Muut Facebook 
(Numerointi löytyy Facebook sivuista) 

Ma julkaisu nro Ma julkaisu nro 
Ryhmät: 

Ti julkaisu nro Ti julkaisu nro 
Ryhmät: 

Ke julkaisu nro. 12 
Jano oma Facebook 

Ke julkaisu nro. 12 
Ryhmät: 3,5 & 6 

To julkaisu nro To julkaisu nro 
Ryhmät: 

Pe julkaisu nro. 8 
Jano oma Facebook & 
tapahtuma sivu 

Pe julkaisu nro. 9 
Ryhmät: 2,3,4,5,6 & 7 

La julkaisu nro. 12 
Jano oma Facebook & 
tapahtuma sivu 

La julkaisu nro 
Ryhmät: 

Su julkaisu nro. 14 
Jano oma Facebook & 
tapahtuma sivu  

Su julkaisu numero 
Ryhmät: 
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WhatsApp 

 

Tarkoituksena on hyödyntää Janon omaa henkilökuntaa, joka 

vapaamuotoisesti lähettää viestiä muutaman kerran ennen ta-

pahtumaa. Jokainen henkilökunnan jäsen saa lähettää tutta-

villeen kutsun, joka ei ole pakollista. Jokainen osallinen saa 

itse muotoilla haluamansa viestin. Alta löytyy kuitenkin esi-

merkki viestit, jotka voisi henkilökunnan toimesta lähettää: 

 

Viesti 1 (lähetys pvm.11.04.2021) 

Tulkaa nauttimaan hyvästä seurasta ja suomalaisten pienpa-

nimoiden tuotteista Olutravintola Jano Verkkosaareen. Meillä 

on Tap Takeover tapahtuma 21.04.2021 & 22.04.2021. Pien-

panimon edustajat ovat paikalla klo 18-22 kumpanakin päi-

vänä. Nähdään Verkkosaaren Janossa osoitteessa Capellan-

ranta 4B, 00580 Helsinki. Tervetuloa! 

 

Viesti 2 (lähetys pvm 18.04.2021) 

 

Tulkaa poikkeamaan Olutravintola Jano Verkkosaareen osoit-

teessa Capellanranta 4B, 00580 Helsinki. Tarjolla on suoma-

laisten pienpanimoiden tuotteita Tap Takeoverin muodossa 

21.04.2021 & 22.04.2021. Panimoidenedustajat molempina 

päivinä klo 18-22. Tervetuloa! 
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Asiakaspalaute lomake 
Miten kuulit tap takeover tapahtumasta? 

• Facebook 

• Ystävältä tai tuttavalta 

• Markkinointi lehtinen 

• Jokin muu, mikä? 

• En ollut tietoinen tapahtumasta 

 

Mihin ikäluokkaan kuulut? 

• 18-25 

• 26-35 

• 36-45 

• 46-55 

• 56-65 

• 65+ 

 

Kuinka usein vierailet olutravintoloissa? 

• Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin 

• Noin kerran kuukaudessa 

• Pari kertaa kuukaudessa 

• Joka viikko 

• Useamman kerran viikossa 

 

Millä etäisyydellä asut Olutravintola Jano Verkkosaaresta? 

• Alle 1km 

• 1-3 km 

• 3-6 km 

• Yli 6km 

 

Suosittelisitko Olutravintola Jano Verkkosaarta ystävillesi? 

• Kyllä 

• En 

 

Oletko tyytyväinen vierailuusi Olutravintola Jano Verkkosaaressa? 

• Olen erittäin tyytyväinen 

• Olen tyytyväinen 

• Hieman parannettavaa 

• Paljon parannettavaa 
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Maistoitko paikalle olevien panimoiden tuotteita? 

 

• Kyllä 

• En -> Tässä tapauksessa ei tarvitse vastata seuraavaan kysymykseen 

 

Olitko tyytyväinen panimon tarjoamiin tuotteisiin?  

(Kerrothan ystävällisesti panimon ja tuotteen, jotta palaute menee oikeaan osoitteeseen) 

 

Panimo: 

Tuote: 

 

• Olen erittäin tyytyväinen 

• Olen tyytyväinen 

• Hieman parannettavaa 

• Paljon parannettavaa 

 

Vapaa palaute ravintolalle tai panimoille? 
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Tausta tutkimusta & materiaalia 

Viestit yhteistyökumppaneille 

Hei! 
 
Olen luomassa tapahtumaa Olutravintola Jano Verkkosaareen.  
Ravintola sijaitsee Helsingissä osoitteessa Capellanranta 4.  
 
Tapahtuman tarkoituksena olisi tavoittaa uusia asiakkaita ja saada näkyvyyttä ra-
vintolalle sekä suomalaisille pienpanimoille. Alueella on tällä hetkellä vähän kilpai-
lua, mutta paljon laatutietoista asiakaskuntaa, joka varmasti osaa arvostaa suoma-
laisia pienpanimoiden tuotteita. 
 
Tarkoituksena on järjestää 21-22.04.2021, neljän pienpanimon yhteinen 
"tap-takeover" perjantain ja lauantain kello 18-22 välillä (kaksi panimoa/ ilta).  
Kukin osallistuvista panimoista tuo 1-2 hanatuotetta tai/sekä pullotuotteitaan 
esille. Esiteltävät ja myyntiin valittavat tuotteet valitaan yhteistyössä ravintoloitsija  
Jari Sikkilän kanssa. Teiltä tarvitsisimme 1-2 panimon edustajaa paikalle edellä 
mainituiksi ajoiksi, sekä mahdollisesti esitteitä jne. 
 
Vaihtoehtoja eri pienpanimoille on paljon, kuten tiedätte, kilpailu on 
erittäin kovaa alalla, olisin erittäin kiitollinen, mikäli teidän 
panimonne osallistuisi tapahtumaan. Teillä on mahdollisuus esitellä 
tuotteitanne, sekä saada panimollenne näkyvyyttä  
Verkkosaaren alueella ja näin ollen saavuttaa jalansijaa alueen asiakkaiden 
jääkaapeissa sekä ravintola tilauksissa.  
 
Otattehan yhteyttä, jos yhteistyö kiinnostaa tapahtuman tiimoilta. 
 
Ystävällisin terveisin 
Olutravintola Jano Verkkosaari, (Allekirjoitus lähettäjältä) 
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SWOT- analyysi tapahtumalle 

Ravintolaruokailun trenditutkimuksesta selviää, että kolme olennaisinta asiaa ravintolan 

valinnassa ovat sijainti, palvelu ja monipuolinen ruokalista. Tärkeimpänä aiemmin maini-

tusta kolmesta asiasta sijainti, koska asiakkaat haluavat palvelujen olevan helposti saavu-

tettavissa ja keskeisellä sijainnilla. (Holttinen 2019) 

 

Ravintola tapahtuman luominen suo hyvät mahdollisuudet tavoittaa uusia asiakkaita ja ta-

pahtuman luonteen mukaan saada myös uusia yhteistyökumppaneita. Tapahtuman ansi-

osta ravintolalla mahdollisuus esimerkiksi kasvattaa myyntiä tai tavoittaa näkyvyyttä alu-

een asiakkaiden keskuudessa. Onnistuneella tapahtumalla saadaan myös uusia yhteis-

työkumppaneita, koska tapahtumasta on ollut kaikille osallisille hyötyä. Yhteistyökumppa-

neille hyöty voi olla saada näkyvyyttä, myynnin lisäystä, uusia asiakkuuksia jne. (Huhta-

niska & Tirronen 2019, 213) 

 

Uhat tapahtuman onnistumisen kannalta voivat vaihdella pienistä yksityiskohdista suurem-

piin ongelma kohtiin. Kaikkia uhkia ei voida poistaa, mutta SWOT-analyysin kautta ainakin 

pyrkiä saamaan ne mahdollisimman harmittomiksi. Määritetään uhat ja keksitään ratkaisut 

hillitä tai estää ne kokonaisuudessaan. (Bush 2016) 
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Ostajapersoonat (Komulainen, 2018)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähteet: 

Olutravintola Jano Verkkosaari Facebook analytiikka 

https://www.kiinteistomaailma.fi/asuinalue/s%C3%B6rn%C3%A4inen 

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006355964.html 

https://yle.fi/uutiset/3-8467033 

http://kalasatamankeskus.fi/kalasataman-alue/ 

https://www.facebook.com/groups/kalasatama/ 

https://www.facebook.com/groups/406752159426025/ 

https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/kalasatama 

 

 

 

 

 

Kalle Kesiverto 

Mies, Ikä 40-55, +65 

Lukee sanomalehtiä 

Käyttää sosiaalista mediaa 

kohtalaisesti. 

Lukee sanomalehtiä 

Pirjo Pirteä 

Nainen, Ikä 27-40,  

Käyttää sosiaalista mediaa 

aktiivisesti 

Seuraa ajankohtaista sisäl-

töä ja uutisia internetistä. 

Selmi Seurallinen 

Mies tai Nainen, Ikä 18-30, 

30-40  

Tavoitettavissa mainon-

nalla pääasiallisesti ver-

kossa 

Vuorotyöläinen, Opiskelija 

On kiinnostunut erilasista 

tapahtumista 

Tapani Tavallinen 

Mies, Ikä 30-65 

Käyttää sosiaalista mediaa 

Lukee lehtiä 

Seuraa mainontaa 

Enemmän verkossa viikon-

loppuisin 

 

http://kalasatamankeskus.fi/kalasataman-alue/
https://www.facebook.com/groups/kalasatama/

