Linda Viljanen

Aikakauslehden menestystekijät
Case: Pelaaja-lehden kuluttajamyynnin kasvattaminen
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kulttuurituottaja AMK
Kulttuurituotanto
Opinnäytetyö
23.11.2020

Tiivistelmä
Tekijä(t)
Otsikko

Linda Viljanen
Aikakauslehden menestystekijät
Case: Pelaaja-lehden kuluttajamyynnin kasvattaminen

Sivumäärä
Aika

73 sivua + 2 liitettä
23.11.2020

Tutkinto

Kulttuurituottaja AMK

Tutkinto-ohjelma

Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma

Ohjaaja(t)

Asiantuntijalehtori Johanna Niemi

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten Pelaaja-lehden myyntiä kuluttajille voi
lisätä uusien kustannustehokkaiden ja kilpailukykyisten keinojen avulla. Työ on toteutettu
tapaustutkimuksena ja tilaajana toimi kustannusyhtiö H-Town Oy.
Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys koostui aikakauslehden menestystekijöistä, keinoista
menestyvään myynti- ja markkinointikokonaisuuteen ja videopelaajista kohderyhmänä. Aineistonhankintamenetelminä käytettiin benchmarkingia, havainnointia, dokumenttianalyysia
ja kyselyä. Benchmarkingin tarkoituksena oli selvittää menestyviä myynti- ja markkinointikeinoja. Havainnointi koostui Pelaaja-lehden näkyvyydestä eri verkkokanavissa ja lehtipisteillä. Dokumenttianalyysi ja kysely auttoivat määrittämään Pelaaja-lehden kohderyhmän.
Tutkimuksien tulokset antoivat konkreettisia esimerkkejä inbound-markkinoinnin keinoista.
Ne osoittivat, että Pelaaja-lehden nykyinen näkyvyys on vähäistä eikä sitä ole toteutettu
suunnitelmallisesti. Tuloksien avulla pystyin myös toteamaan, ketkä olivat lehden nykyisiä
lukijoita ja keitä lehti ei tavoittanut.
Pohjautuen teoriaan ja tuloksiin pystyin luomaan yksityiskohtaisia kehitysehdotuksia. Kehittämisehdotukseni koostuvat kolmesta osasta: brändikokonaisuuden yhdenmukaistamisesta, kohderyhmän määritelmästä ja keinoista menestyvään myynti- ja markkinointikokonaisuuteen. Tutkimusten tuloksista ja kehitysehdotuksista Pelaaja-lehti voi rakentaa yhteneväisen myynti- ja markkinointistrategian, jonka avulla lehden myyntiä kuluttajille saadaan
lisättyä.

Avainsanat

aikakauslehti, myynti, kuluttaja, inbound-markkinointi, markkinointikokonaisuus, brändikokonaisuus, kohderyhmä, videopelaaja, videopelit, benchmarking, havainnointi, dokumenttianalyysi, kyselytutkimus, markkinointistrategia

Abstract
Author(s)
Title

Linda Viljanen
Success Factors for a Magazine
Case: Increasing Consumer Sales for Pelaaja Magazine

Number of Pages
Date

73 pages + 2 appendices
23 November 2020

Degree

Bachelor of Culture and Arts

Degree Programme

Cultural Management

Instructor(s)

Johanna Niemi, Expert Lecturer

The goal of this study was to find cost-effective and competitive solutions for increasing
consumer sales for Pelaaja magazine. This thesis is a case study and the commissioner of
this work is publishing company H-Town Oy.
The theoretical framework consisted of success factors for a magazine, methods for successful sales and marketing, and information on gamers as a target group. Benchmarking,
observation, document analysis and a survey were used as data acquisition methods. The
purpose of benchmarking was to find out examples of sales and marketing methods. The
observation consisted of Pelaaja magazine’s visibility on various online channels as well as
in stores. The document analysis and survey were used to help define Pelaaja magazine’s
target group.
The results provided tangible examples of inbound marketing methods. They also specified
the magazine’s visibility issues and its lack of systematic planning. Additionally, the results
helped identify the current readers as well as readers the magazine has not reached.
Detailed development proposals based on the study’s theory and results were created. The
development proposals consist of three parts: brand unification, a definition of the target
group, and methods for successful sales and marketing. Pelaaja magazine can create a
unified sales and marketing strategy using the results and development proposals in order
to increase its consumer sales.

Keywords

magazine, sales, consumer, inbound marketing, marketing,
brand, target group, gamer, video games, benchmarking, observation, document analysis, survey, marketing strategy

Sisällys
1

2

Johdanto

1

1.1

2

Oma osaaminen

Aikakauslehtien menestyminen

3

2.1

Painettu vastaan digitaalinen

3

2.2

Lehden menestystekijät

5

2.2.1

Brändi

5

2.2.2

Tarinallisuus

6

2.2.3

Asiantuntijuus

7

2.2.4

Kohderyhmän tunteminen

8

2.3

2.4

Myynti- ja markkinointikeinot

9

2.3.1

Houkuttelu

10

2.3.2

Sitouttaminen

14

2.3.3

Ilahduttaminen

15

Videopelaajat kohderyhmänä

16

2.4.1

Keitä he ovat?

17

2.4.2

Kiinnostuksen kohteet

20

2.4.3

Kanavat

22

3

Kehittämiskohteen kuvaus

24

4

Tutkimuskysymykset

25

5

Kehittämistyön menetelmät ja tulokset

25

5.1 Benchmarking: Keinot menestyvään myynti- ja markkinointikokonaisuuteen 27

5.2

5.3

5.1.1

Houkuttelukeinojen tulokset

28

5.1.2

Sitouttamiskeinojen tulokset

29

5.1.3

Ilahduttamiskeinojen tulokset

31

5.1.4

Tuloksien analyysi

31

Havainnointi: Pelaaja-lehden näkyvyys

32

5.2.1

Sosiaalisen median tulokset

33

5.2.2

Verkkosivujen tulokset

37

5.2.3

Googlen tulokset

40

5.2.4

Lehtipisteiden tulokset

42

5.2.5

Tuloksien analyysi

43

Dokumenttianalyysi ja kysely: Pelaaja-lehden kohderyhmä

45

6

7

5.3.1

Dokumenttianalyysin tulokset

46

5.3.2

Kyselyn tulokset

51

5.3.3

Tuloksien analyysi

53

Kehittämisehdotukset

55

6.1

Brändikokonaisuuden yhdenmukaistaminen

55

6.2

Kohderyhmän määritelmä

57

6.3

Keinot menestyvään myynti- ja markkinointikokonaisuuteen

60

Pohdinta

63

Lähteet

65

Liitteet

73

1

1

Johdanto

Olen ollut kiinnostunut videopeleistä lapsesta asti, joten motivaationi työhön löytyi suoraan Pelaaja-lehden iskulauseesta rakkaudesta videopeleihin. Lisäksi myynti- ja markkinointiosaamiseni ansiosta opinnäytetyön teko Pelaaja-lehdelle oli helppo ja luonnollinen
päätös.
Aikakauslehtien tilannetta on tutkittu toistuvasti vuosien saatossa. Suuri osa lukijoista
suosii edelleen painettua lehteä, mutta tästä huolimatta aikakauslehtien myynti on ollut
jatkuvassa laskussa (Dick, Keränen 2017). Lehtien vetonaulana oli pitkään toiminut uutisointi, mutta fokus on muuttunut digitalisaation myötä ajankohtaisten aiheiden syvällisempään kertomiseen. Lehtien kilpailu on kovaa, sillä ne kilpailevat uutissivustojen ja
lukuisten sosiaalisen median kanavien kanssa, jotka kertovat samoista aiheista.
Kun kustannusyhtiö H-Town Oy perusti Pelaaja-lehden vuonna 2002, myynti koostui
pääasiallisesti lehtipisteiden irtonumeroista, jolloin laadukas sisältö oli lehden ydinasia
myynnin kannalta. Nykyään irtonumeroiden myynti on pientä verrattuna B2B-yhteistyön
mainostuloihin, jotka pitävät yrityksen elossa. (Moisio 2020.) Eikö ideaalitilanne olisi, että
sisältö myisi edelleen eniten ja mainostulot ovat vain plussaa?
Työni tarkoituksena oli selvittää, miten Pelaaja-lehden myyntiä kuluttajille voi lisätä uusien kustannustehokkaiden ja kilpailukykyisten keinojen avulla jatkuvasti kehittyvän mediakentän rinnalle. Työn lähestymistapana käytin tapaustutkimusta, sillä halusin syvällisesti ymmärtää Pelaaja-lehden tilannetta ja tuottaa kehittämisehdotuksia, joilla lehti voi
jälleen menestyä (Ojasalo, Moilanen, Ritalahti 2018, 53).
Painettua ja digitaalista mediaa on tutkittu paljon varsinkin media-alan opinnäytetöissä,
jotka käsittelevät printtimedian digitalisoitumista ja painetun median nykytilaa. Myös lukuisat kirjat ja artikkelit käsittelevät median historiaa, nykytilaa ja tulevaisuuden trendejä.
Jotta työni ei toistaisi jo tehtyjä tutkimuksia, käsittelin näitä aiheita vain kevyesti ja keskitin tutkimukseni aikakauslehtien menestymiseen myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta.
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Media on tärkeä osa kulttuurialaa, ja kulttuurituottajien tulee tietää ajankohtaisista asioista ja osata viestiä niistä oikeaan aikaan ja kanaviin sekä oikealla tyylillä. Kulttuurituottajia voi myös kiinnostaa myynti ja markkinointi, joten uskon, että käsittelemäni menestystekijät ja keinot tuovat uutuusarvoa. Uskon, että näistä syistä työni aihe on tärkeä, sillä
tutkimustulosten ja kehitysehdotuksieni perusteella se antaa konkreettista tietoa, miten
voi rakentaa menestyviä myynti- ja markkinointikokonaisuuksia.
Ennen kuin aloitin tutkimustyön, haastattelin Pelaaja-lehden toimitusjohtajaa Petteri Moisiota, päätoimittajia Johanna Puustista ja Ville Arvekaria ja luovaa johtajaa (engl. Art
Director) Lasse Erkolaa, jotta pystyin paremmin ymmärtämään lehden nykytilannetta
(liite 1). Tutkimukseni tukena tutkin teorioita, jotka antoivat paremman ymmärryksen mediakentästä, sen menestystekijöistä ja -keinoista sekä videopelaajista kohderyhmänä.
Aineistonkeruumenetelminä käytin benchmarkingia selvittääkseni, millä keinoin Pelaajalehdelle saadaan tasapainoinen myynti- ja markkinointikokonaisuus, havainnointia selvittääkseni Pelaaja-lehden nykyistä näkyvyyttä ja mahdollisia puutekohtia sekä kyselyitä
saadakseni tietoa lehden lukijoista.
Tein konkreettisia kehittämisehdotuksia Pelaaja-lehdelle lähdemateriaalin ja tutkimustulosten perusteella. Ehdotukset koostuvat yhdenmukaisesta brändikokonaisuudesta,
kohderyhmän määritelmästä ja keinoista menestyvään myynti- ja markkinointikokonaisuuteen. Työ päättyy yhteenvetoon, jossa pohdin tutkimusprosessia ja sen tuloksia.
1.1

Oma osaaminen

Mediakenttä, erityisesti aikakauslehtiala, oli minulle uutta, joten otin tämän työn haasteen
vastaan mielelläni kehittääkseni omaa osaamistani. Aikaisemmalta koulutukseltani olen
liiketalouden ja hallinnoinnin merkonomi sekä pian markkinointipainotteinen, korkeakoulutettu kulttuurituottaja. Kulttuurituottaja osaa myydä, markkinoida ja viestiä eri tyyleillä
eri medioissa sekä omaa visuaalisen silmän ja strategisen ajattelukyvyn. Mielestäni
nämä taidot ovat myös erittäin tärkeitä opinnäytetyöni onnistumisen ja todellisen käytettävyyden kannalta.
Koulutuksen lisäksi olen viimeiset kahdeksan vuotta tehnyt töitä myynnin ja markkinoinnin parissa eri toimialoilla, esimerkiksi tapahtumatuottajana, markkinointitoimiston projektipäällikkönä sekä hakukonemarkkinointipäällikkönä. Olen käsikirjoittanut ja luonut visuaalisia ja strategisia markkinointikokonaisuuksia niin perinteisillä kuin digitaalisilla
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alustoilla. Taustani ansiosta markkinoinnin näkökulma on vahvasti läsnä opinnäytetyössäni.
Markkinointiosaamiseni lisäksi olen pelannut videopelejä yli 20 vuotta, joten lähestyin
työtäni myös kiinnostuneen kuluttajan silmin. Uskon, että tästä oli paljon hyötyä, sillä
useimmiten ulkopuolisen on helpompi nähdä puutteita ja ongelmakohtia kuin yrityksessä
pitkään toimineiden.

2

Aikakauslehtien menestyminen

Aikakauslehteä on kuvattu menestyneimmäksi mediamuodoksi kautta aikojen (Holmes,
Nice 2012, 1) ja se on Suomen yleisin journalistinen tiedotusväline (Omnipress Oy 2020).
Kansallisen mediatutkimuksen mukaan 91 prosenttia suomalaisista lukee viikoittain sanoma- tai aikakauslehteä (emt. lähde), mutta tästä huolimatta irtonumeroiden myynti on
jatkuvassa laskussa ja mediayritysten pitää jatkuvasti miettiä uudenlaisia mediastrategioita selviytyäkseen (Aikakausmedia 2020a).
Tämä on myös huomattu Pelaaja-lehdellä, jonka myynti on laskenut 60 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden aikana (Moisio 2020). Tässä luvussa avaan aiheen ymmärtämisen kannalta tärkeitä käsitteitä ja tutkin tekijöitä ja keinoja, joilla yritykset menestyvät
sekä sitä, miten kohderyhmät määritellään.
2.1

Painettu vastaan digitaalinen

Aikakauslehden paikka ja tehtävä mediakentässä on vakiintunut ja se on vahvasti läsnä
jokapäiväisessä arjessamme vielä tänään. Aikakauslehti elää jatkuvassa muutoksessa,
eikä se hidastunut digitaalisen vallankumouksen aikana. Päinvastoin, digitalisaatio on
tuonut mukanaan uusia mahdollisuuksia, esimerkiksi erilaisia sähköisiä alustoja. (Aikakausmedia 2020b.) Perinteisesti aikakauslehti määritellään tilattavaksi, irtonumeroina
ostettavaksi tai jäsenyyden perusteella vastaanotettavaksi julkaisuksi, joka ilmestyy
säännöllisesti vähintään kerran vuodessa (Aikakausmedia 2020c). Nykyään yksi kuvaus
ei kuitenkaan riitä, sillä aikakauslehtiä löytyy monessa eri muodossa:
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•

Painetun aikakauslehden sisältö suunnitellaan aihekohtaisesti ja se on painettu
ja sidottu valmiiksi lehdeksi. Se toimitetaan postitse tilaajalle, ostetaan lehtipisteeltä, kirjakaupoista, erikoistapahtumissa, suoramarkkinoinnin tai jäsenyyden
kautta. (Blankenship 2016.)

•

Digitaalisen lehden sisältö suunnitellaan myös aihekohtaisesti mutta sisältö julkaistaan digitaalisessa näkymässä, joka kykenee vuorovaikutukseen ja sitä voi
jakaa sosiaalisessa mediassa. Kyseistä mediamuotoa kutsutaan myös interaktiiviseksi lehdeksi, verkkolehdeksi ja e-lehdeksi. Digitaalista lehteä voi lukea tietokoneella, mobiililaitteella ja yleensä lehden omassa sovelluksessa. (Blankenship
2016.) Se voi olla itsenäinen lehti digitaalisessa muodossa tai digitaalinen versio
painetusta lehdestä. Aikakauslehden digitalisointi on oma prosessinsa, jossa
kustantaja siirtää paperille painetun sisällön digitaaliselle alustalle (Fund 2020).

Ranskalaisen Le Monde diplomatique -lehden entinen päätoimittaja Ignacio Ramonet
(2011, 20) toteaa, että verkkomedia on painettuja lehtiä suositumpi tietolähde, eikä lehtialan yrityksillä ole kunnollista selviytymisstrategiaa. Toteutetun kansallisen mediatutkimuksen tuloksista kuitenkin selviää, että 57 prosentilla yli 12-vuotiaista suomalaisista on
aikakauslehden maksettu tilaus (Omnipress Oy 2020). Mediatutkimuksen mukaan kyse
ei ole pelkästä tietolähteestä vaan tunnetilasta ja rentoutumisesta. Tutkimuksen kyselylomakkeeseen vastasi 1 171 henkilöä, joista 64 prosenttia lukee painettuja aikakauslehtiä rentoutuakseen. Tämä pätee myös nuorempaan ikäluokkaan; 78 prosenttia 18–24vuotiaista lukevat mieluummin painettua aikakauslehteä kuin seuraavat digitaalista mediaa halutessaan rentoutua. Nuorison näkökulmasta lehden lukeminen ei myöskään ole
pelkkää ajankulua, vaan 75 prosenttia 15–17-vuotiaista tuntee saavansa ajalleen vastinetta. (Dick, Keränen 2017.)

Kuvio 1. Aikakauslehtien tilastot liittyen siihen, miksi lehteä luetaan (Dick, Keränen 2017).
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Mediatutkimuksen 1 171 henkilön vastaukset eivät tietenkään kata koko Suomea, mutta
samankaltaisia tuloksia selvisi myös Pelaaja-lehden omassa lukijakyselyssä, jonka kohderyhmä eroaa huomattavasti Aikakausmedian tutkimuksen kohderyhmistä. Pelaajalehden avoimissa vastauksissa tuli esiin useampaan otteeseen, että ”lehden lukeminen
on rentouttavaa” ja ”[printtilehdessä] on oma tunnelma” (Pelaaja-lehti 2019). Aikakausmedian tutkimuksen kohderyhmät lukevat suurimmaksi osaksi naisten-, asiakas- ja talouslehtiä, toisin kuin Pelaajan kohderyhmät, jotka ovat videopelaajia tai toimivat videopelialalla. Näin ollen voidaan todeta, että kohderyhmistä huolimatta aikakauslehden lukeminen on tunnetila ja valtaosa lukee mieluummin painettua lehteä rentoutuakseen.
2.2

Lehden menestystekijät

Lehden teossa keskitytään paljon sen sisältöön ja ulkonäköön, jotta se on mahdollisimman kiinnostava lukijalle, mutta mitkä ovat ne taustatekijät, jotka vaikuttavat lehden
myyntiin ja menestymiseen? Pelaaja-lehden lukijoiden mukaan visuaalinen ilme ja sisältö ovat kohdallaan (Pelaaja-lehti 2019), joten luvuissa 2.2.1–2.2.4 keskityn tekijöihin,
joita vaaditaan laadukkaan sisällön ja ulkonäön tuottamiseksi ja joiden osalta Pelaajalehdellä voi olla parantamisen varaa.
2.2.1

Brändi

Pelaaja-lehdellä on tietty brändi-ilme, mutta toteuttamani taustahaastattelun perusteella
brändikokonaisuus uupuu (Arvekari 2020, Erkola 2020, Puustinen 2020). Pelaaja-lehdellä on samat arvot ja tavoitteet kuin perustushetkellä 2002, ”pelaajilta pelaajille”, mutta
tämän konkreettisemmin arvoja, visiota eikä tavoitteita ole mietitty (Moisio 2020). Brändi
on laaja aihealue, joten olennaisinta on ymmärtää, että se on sama asia kuin maine
henkilölle – millaisia mielikuvia muilla on yrityksestäsi? Se ei tarkoita pelkästään visuaalista ilmettä, vaan koostuu seuraavista:
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Kuvio 2. Brändi koostuu markkinakentästä, asiakkaasta ja yrityksestä (Venäläinen 2019).

Miksi brändi on tärkeä? Ihmiset eivät nykypäivänä enää kiinnostu pelkästään palvelusta
tai tuotteesta vaan brändistä. Asiakkaiden kiinnostus ostamaan ansaitaan kertomalla yrityksen tarinasta, arvoista, tavoitteista ja visiosta laadukkaan visuaalisen ilmeen ja tarinallisuuden kautta. (Harjula 2017.) Vahva brändi on yrityksen avain menestykseen, ja se
on kilpailukykyinen ja paras vakuutus tulevaisuuden varalle, sillä sitä on vaikea horjuttaa
(Venäläinen 2019).
Suomalaisen 2017 perustetun Laine Publishing Oy:n neulomis- ja lifestyle -lehden menestystarina on vahvan brändin ansiosta. Lehden perustaja kertoi Iltalehdelle, että ”vahvan brändin ja suosion ansiosta tuli rahaa silloinkin, kun viime vuonna kaksi numeroa jäi
ilmestymättä -- olemme silti voineet palkata lisää väkeä” (Mähkä 2020). Tarkastellen Laineen taloustietoja heidän liikevaihtonsa nousi vuonna 2019 44,3 prosenttia (Suomen
Asiakastieto Oy a) toisin kuin Pelaaja-lehden 10,1 prosentin lasku samana vuonna (Suomen Asiakastieto Oy b). Laineella on ainoastaan painettu lehti, sillä he vaalivat paperimuotoa ja se vangitsee heidän visionsa parhaiten (Laine 2020). Vahva brändi kannattelee pitkälle, joten tämän rakentamista on tärkeää pohtia Pelaaja-lehdellä.
2.2.2

Tarinallisuus

Pelaaja-lehden brändi-identiteetti on rakentunut luonnostaan ajan mittaan, mutta lehdellä ei ole yhdenmukaista äänensävyä taikka sisältöä eri mediakanavissa. Suomen Tietotoimiston uutispäällikkö Mikko Isotalon mukaan kiinnostavuuden merkitys on noussut
2010-luvulla. Lukijan on kiinnostuttava jutusta, jotta merkittävä uutinen pääsee esille.
Kiinnostavuuden korostavana ominaispiirteenä on tarinallisuus. (Kilpeläinen 2020.)
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Mistä tarinallisessa viestinnässä on kyse? Sillä luodaan positiivisia mielikuvia ja rakennetaan yrityksen brändiä helposti lähestyttävällä tavalla. Se antaa yritykselle oman identiteetin ja äänensävyn sekä sitä käytetään liiketoiminnan vahvistamiseen. Tarinallisuus
tekee liiketoiminnan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä houkuttelevampaa ja sitä voidaan hyödyntää asiakkaiden vuorovaikutuksessa ja sitouttamisessa. Tarinat edustavat
myös laatua, kun ne toteutetaan tunteella ja houkuttelevasti sekä ne toimivat monipuolisesti eri kanavissa, sillä kokonaisuus voidaan toteuttaa paitsi tekstistä mutta myös kuvasta ja äänestä. (Kalliomäki 2014.)
2.2.3

Asiantuntijuus

Päätoimittaja Ignacio Ramonetin mukaan jokaisen median on keskityttävä omiin erityiskykyihinsä ja pyrittävä erottumaan joukosta. Hän käytti menestystarinaesimerkkinä saksalaista Die Zeit -sanomalehteä, jossa julkaistaan hyvin dokumentoituja, asiapitoisia ja
vaikeitakin artikkeleita ja perusteli menestyksen johtuvan ihmisten halusta laadukkaaseen ja luotettavaan tietolähteeseen. (Ramonet 2011, 108-110.)
Jenni Väre ja Emmi Korhonen totesivat saman opinnäytetöissään. Vären mukaan ammattilaisten käyttö julkaisuissa nostaa niiden arvoa ja parantaa sisällön laatua. Laatu
parantaa uskottavuutta ja antaa kuvan asiantuntijuudesta. (Väre 2018.) Korhosen mukaan asiantuntevasta sisällöstä ja tiettyyn aihepiiriin keskittyneistä aikakauslehdistä ollaan valmiita maksamaan. Hän käytti esimerkkinä talous- ja terveysaiheisia lehtiä, jotka
onnistuivat kasvattamaan lukijakuntaansa asiantuntevan sisällön ansiosta. (Korhonen
2014.)
Pelaaja-lehden toimittajien osalta asiantuntijuus tarkoittaa viestintä- ja pelialan ymmärtämistä. Asiantuntijuus ja sen mukana tuleva laadukas sisältö ovat myös Pelaaja-lehden
mukaan olleet suuressa roolissa sen menestykseen vuosien varrella (Arvekari 2020,
Moisio 2020). Näiden perusteella voidaan päätellä, että asiantunteva sisältö toimii sitouttamiskeinona ja on osa minkä tahansa lehden menestystä.
Mitä asiantuntijuus tarkoittaa? Asiantuntijuudelle on monta määritelmää ja se vaihtelee
riippuen, millaisesta asiantuntijuudesta puhutaan. Kaikki olemme asiantuntijoita jossakin
asiassa. Tähän tarkoitukseen asiantuntijuuden määritelmä ”asiantuntijaksi kehittyminen
on pitkäkestoinen prosessi, joka kehittyy opiskelun myötä ja jatkuu edelleen opiskelijan
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siirryttyä työelämään -- todellinen asiantuntijuus kehittyy ennen kaikkea käytännön kokemusten kautta kriittisen ajattelukyvyn avulla” (KAMK) sopii parhaiten.
2.2.4

Kohderyhmän tunteminen

Haastateltuani Pelaaja-lehden työntekijöitä tuli ilmi, ettei kohderyhmiä ole tarkemmin
määritelty. Sisältövalikoima päätetään monipuolisuuden näkökulmasta, jotta kaikille lukijoille on jotain. Pelaaja-lehden kohderyhmät ovat saamani tietojen mukaan pysyneet
vuosien varrella samoina ja ikääntyneet sen mukana. Haasteena tuli kuitenkin esiin, ettei
tällä taktiikalla uusia kohderyhmiä ole tavoitettu. (Arvekari 2020, Moisio 2020, Puustinen
2020.) Tästä syystä kirjoitan siitä, miksi kohderyhmien määrittäminen ja tunteminen on
tärkeää. Käsittelen videopelaajia kohderyhmänä tarkemmin luvussa 2.4.
Kohderyhmän määrittelemisessä kannattaa aina lähteä perustiedoista liikkeelle: keitä
asiakkaamme ovat? Mitä sukupuolta he edustavat? Ikä? Sijainti? Opiskelevia vai työssäkäyviä? On myös mietittävä heidän kiinnostuksensa kohteita: mitä he tekevät vapaaajallaan? Mistä he innostuvat? Media-alan kohderyhmissä on hyvä myös miettiä, millaisia muita lehtiä he lukevat ja videopelialan kohderyhmissä sitä, millaisista peleistä he
ovat kiinnostuneet. Lisäksi tulee arvioida, missä kanavissa heidät voi kohdata. Tämän
jälkeen testataan, osuivatko määritelmät oikeaan ja tehdään tarvittavia muutoksia kerättyjen tulosten perusteella. (Orpana 2017.)
On kuitenkin tärkeä ymmärtää, että kohderyhmä ei ole hahmoton joukko ihmisiä vaan
eläviä henkilöitä. Itse tarkastelen asioita markkinoinnin näkökulmasta ja kohtaan sanan
kohderyhmä liiankin usein, joten kun luin visuaalisen journalistin Lasse Rantasen Mistä
on hyvät lehdet tehty? -kirjan, avautui minulle parempi sana, jota pidin mielessäni tutkimustyöni aikana: lukija. Kirja antoi myös hyvän näkökulman aikakauslehtien sisällönsuunnittelemiselle: ”-- lehteä kannattaa aina tehdä yksilölle” (Rantanen 2007, 74).
Miksi kohderyhmä tulee tuntea? Esimerkiksi Keskisuomalaisen-konsernin aikakauslehtiryhmään kuuluva Omnipress Oy:n omien ammattilehtien, Aromin, Eventon ja Shakerin
menestys perustuu vahvaan kohderyhmäosaamiseen (Omnipress 2020). Myös markkinointiviestintäalalla menestyvä mediatoimisto Dagmar on todennut, että kohderyhmäymmärrys on avain menestykseen. He käyttivät esimerkkinä asiakasta, jonka suoramarkkinoinnin kustannustehokkuutta parannettiin tarkentamalla kohdentamista. Tuloksena 1,8
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miljoonaa taloutta käsittävälle alueelle jaettiin 0,4 miljoonaa kuvastoa ja myynti oli todella
tuloksekasta. (Lundström 2010.)
2.3

Myynti- ja markkinointikeinot

Kun brändi ja kohderyhmä on suunniteltu, on aika pohtia, miten asiakas saadaan ostamaan lehti, miksi asiakas ostaa kyseisen lehden ja miten asiakas saadaan ostamaan
uudelleen. Myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu kulkevat käsi kädessä. Markkinoinnin
tärkeimpänä tehtävänä on kasvattaa myyntiä, mutta kummankin toiminta vaikuttaa liidien, eli potentiaalisen asiakkaan, hankkimiseen ja liiketoiminnan tuloihin. Menestyksekäs myynti ja markkinointi tehdään hyvän asiakaspalvelun avulla ja suunnitelmallisesti
kohdistamalla ne oikeaan aikaan ja kanaviin oikealle kohderyhmälle. (Business Tampere.)
Perinteinen myynti ja markkinointi ovat outboundia, eli ulospäin suunnattua yrityskeskeistä viestintää. Outbound-markkinointi on hyvin tuotekeskeistä ja siinä keskitytään
tuotteen ominaisuuksiin ja asiakkaan hyötyihin. Outboundissa yritys lähettää, toisin sanoen tyrkyttää, asiakkaille mainontaa, jonka avulla pyritään herättämään mielenkiintoa
erilaisten ärsykkeiden avulla. HubSpotin perustaja ja toimitusjohtaja, Brian Halligan,
keksi vuonna 2005 käsitteen inbound-markkinointi, mutta vasta viime vuosina yritykset
ovat alkaneet käyttämään sitä. Inbound-markkinoinnissa yrityksen ei tarvitse käyttää ärsykkeitä taikka tyrkyttää tuotteita asiakkailleen. Inboundin keskeinen idea on saada asiakas tulemaan vapaaehtoisesti yrityksen luokse. Käsitteen toimivuus kiteytyy sisältöön ja
se on todella asiakas- ja kohderyhmäkeskeistä. Merkittävimpänä erona outboundissa ja
inboundissa on, että outboundissa yritys menee asiakkaiden luokse ja inboundissa annetaan asiakkaan tulla yrityksen luokse. (Aaltonen 2019.)
Outbound-markkinoinnin apuna käytetään usein myyntisuppilomallia (engl. sales funnel), jossa asiakashankinta on lopputulos. Myyntisuppilossa kerätään mahdollisimman
paljon potentiaalisia asiakkaita sisään, mutta tässä on vaarana, että suurin osa asiakkaista ei mene koko suppilon läpi, jolloin sitouttaminen on haasteellista. (Nash 2020.)
Miten inbound-markkinointi sitten toimii? Inbound-markkinoinnin apuna käytetään myyntisuppilon sijaan flywheel-mallia, eli toisin sanoen vauhtipyörää, jonka keskiössä ovat
asiakkaat. Kyseessä on kokonaisuus, joka tapahtuu myynti-, markkinointi- ja asiakaspalveluosaston yhteistyöpanoksella. Sen tarkoituksena on houkutella (engl. attract) uusia
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asiakkaita markkinoinnin avulla, saada heidät ostamaan ja sitoutumaan brändiin (engl.
engage) myynnin ohella sekä ilahduttaa (engl. delight) heitä asiakaspalvelun avulla, jotta
he haluavat ostaa uudelleen. Kun kaikki osiot toimivat yhdessä tasapainoisesti, pyörii
pyörä vauhdilla tarkoittaen, että liiketoiminta menestyy. Toisaalta kaikki, mikä ei toimi,
aiheuttaa kitkaa. (HubSpot 2020.)

Kuvio 3. Vertailukuva outboundin myyntisuppilosta ja inboundin flywheelista (HubSpot 2020).

Pelaaja-lehdellä ei ole varsinaista markkinointistrategiaa, esimerkiksi näkyvyys ei ole
suunnitelmallisesti toteutettu. Lehden myyntistrategia painottuu pitkälti pelkästään mainostilan B2B-myymiseen. Mainostilan myyminen on iso osa aikakauslehtien tuloja, mutta
tämän työn tarkoituksena oli löytää uusia, nykypäiväisiä keinoja, joilla saadaan lisättyä
myyntiä kuluttajille. Keskityn luvuissa 2.3.1–2.3.3 inbound-markkinoinnin keinoihin, joilla
voidaan luoda Pelaaja-lehdelle yhteneväinen ja menestyvä myynti- ja markkinointikokonaisuus.
2.3.1

Houkuttelu

Houkuttelun tarkoituksena on saada potentiaalisia asiakkaita kiinnostumaan tuotteesta
ja brändistä sekä lopulta ostamaan yritykseltä. Houkuttelussa on tärkeää pitää mielessä
luvun 2.2 menestystekijät: hyvä brändikokonaisuus, tarinallisuus ja asiantuntijuus markkinointiviestinnässä sekä kohderyhmän tunteminen. Houkuttelun keinoja ja kanavia ovat
muun muassa mainokset, videot, blogit ja sosiaalinen media. (HubSpot 2020.)
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Kuvio 4. Houkuttelun keinot havainnollistettuna.

Pelaaja-lehden haasteena on näkyvyyden puute, joka johtuu resursseista kuten rahan,
tekijöiden ja ajan puutteesta. Pyrin tästä syystä löytämään trendikkäitä markkinointikeinoja, jotka ovat mahdollisimman kustannustehokkaita ja vaivattomia kasvattamaan näkyvyyttä, joten suurimpana mahdollisuutena koen sen olevan jatkuvasti kasvava ja kehittyvä sosiaalinen media. Tästä syystä keskityn pelkästään sosiaalisen median mahdollisuuksiin kasvattaa näkyvyyttä.
Aikakauslehti kilpailee muiden lehtien lisäksi verkkosisällöntuottajia vastaan, etenkin sosiaalisessa mediassa, jossa kilpaillaan lukijoiden ajasta ja kiinnostuksesta. Sisällöntuottajat kirjoittavat blogeja, julkaisevat sisältöä eri kanavissa, kommentoivat ja keskustelevat (Kivistö 2016, 86). Hyödyntämällä sisällöntuottajia, kuten vaikuttajia (engl. influencer), omassa markkinoinnissa voidaan saavuttaa parempia tuloksia kuin monilla muilla
markkinoinnin keinoilla ohjelmistopalvelu Tomosonin tekemän tutkimuksen mukaan. Tutkimuksessa tutkittiin myös yritysten budjetin nostamista vaikuttajamarkkinoinnissa, niistä
tulevia tuottotuloja sekä vaikuttajamarkkinoinnin kautta hankittujen asiakkaiden parempaa sitoutuneisuutta. Tutkimuksesta selvisi myös, että sähköpostimarkkinoinnin lisäksi
vaikuttajamarkkinointi on yksi kustannustehokkaimpia markkinointikanavia. (Tomoson
2016.)
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Kuvio 5. Tomosonin tekemän tutkimuksen tuloksia nopeimmin kasvavasta markkinointikanavasta ja kustannustehokkuudesta (Tomoson 2016).

Pelaaja-lehden nykyinen asiakaskunta koostuu suurimmaksi osaksi 31–35-vuotiaista tai
vanhemmista, jotka ovat kasvaneet lehden kanssa viimeisen 18 vuoden aikana. Tämä
tarkoittaa, että muut potentiaaliset asiakkaat ovat mitä todennäköisimmin alle 31-vuotiaita. PING Helsingin keväällä 2019 teettämässä tutkimuksessa tuli ilmi, että nuoremman
ikäluokan huomion saa parhaiten sosiaalisessa mediassa, vaikuttajien kautta. Tutkimuksessa selvisi myös, että alle 25-vuotiaat ovat hyvin alttiita vaikuttajien sisällöille ja he ovat
huomattavasti sitoutuneempia vaikuttajin. (PING Helsinki 2019a.) PING Helsinki toteutti
myös pulssikyselyn yhdessä Marketing Finlandin ja MARK ry:n kanssa markkinoinnin
asiantuntijoille vaikuttajamarkkinoinnin käytöstä. Kyselystä selvisi samoja tuloksia kuin
Tomosonin teettämästä tutkimuksesta: 63 prosenttia mainostajista pitää vaikuttajamarkkinointia vähintään yhtä kustannustehokkaana tai jopa tehokkaampana kuin muuta mainontaa. Lisäksi selvisi, että suurimpia syitä vaikuttajamarkkinoinnin käyttämiselle ovat
tunnettuuden kasvattaminen ja myynnin lisääminen sekä tärkeimpinä mittareina menestymiselle pidetään tavoittavuutta, sitoutuneisuutta ja sisällön laatua. (PING Helsinki
2019b.)
Mitä vaikuttajamarkkinointi tarkalleen on? Markkinointi vaikuttajien kautta mahdollistaa
yrityksen kannalta keskeisten kohderyhmien tavoittamisen ja ostoskäyttäytymiseen vaikuttamisen. Vaikuttajamarkkinointi perustuu iänvanhaan puskaradioon: kun tuttu ihminen suosittelee tai kertoo jostakin tuotteesta, on se paljon luotettavampaa mainontaa
kuin tuntemattoman ja kasvottoman organisaation suosittelemana. Tärkeimpänä on löy-
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tää sellaisia vaikuttajia, jotka ovat yrityksen arvojen ja kohderyhmien kannalta oikeanlaisia, jolloin myös vaikuttajien yleisö on halukkaampia kuuntelemaan ja tekemään ostopäätöksen. Vaikuttajat voivat olla esimerkiksi bloggaajia, tubettajia, snäppääjiä, instaajia,
e-urheilijoita, artisteja tai urheilijoita. PING Helsingin mukaan vaikuttajamarkkinointi on
parhaimmillaan monipuolista yhteistyötä:
•

Blogipostauksia, videoita, kuvia tai livekerrontaa vaikuttajan kanaviin
(sisältöyhteistyö).

•

Vaikuttajan tuottamaa sisältöä yrityksen omiin kanaviin (sisällöntuotanto).

•

Brändilähettiläänä toimimista (engl. brand ambassadors).

•

Yhteistyötä somekanavissa, esim. vaikuttajan omat tai yritysten kanavien
haltuunotot (mm. Instagram, Snapchat, Twitter).

•

Kilpailuja loppukuluttajille.

•

Osallistumista tuote- ja palvelukehitykseen tai testaukseen.

•

Tapahtumat, matkat ja workshopit.

•

Natiivi- ja Display-mainonta. (PING Helsinki 2019c.)

PING Helsingin kevään 2019 teettämässä kuluttajatutkimuksessa selvisi myös, että YouTube on Suomen suosituin somekanava. YouTube ei rajoitu pelkästään nuorempaan
ikäluokkaan, vaan se on koko kansan media, jota käytetään kaikissa ikäryhmissä. Myös
podcastit ovat vahvassa kasvussa, ja suosittuja ovat etenkin vaikuttajien podcastit.
(PING Helsinki 2019a.)
Vaikuttajien lisäksi YouTube on kustannustehokas markkinointikanava ja se on maailman toiseksi suosituin hakukone. Yksi kustannustehokkuuden suurimmista tekijöistä on
tehokas ja tarkka kohdistusjärjestelmä, mikä tarkoittaa, että yrityksen mainoksia näytetään oikeille kohderyhmille, joka edistää uusien asiakkaiden hankkimista. YouTube-mainokset rakennetaan ja optimoidaan Google Adsin kautta. (Lahtinen.)
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Tässä luvussa käsiteltyjen tutkimuksien perusteella voidaan todeta, että kustannustehokkain ja vaivattomin markkinointikeino houkutella uusia asiakkaita on vaikuttajien
käyttö eri kanavissa ja YouTube-mainonnan hyödyntäminen, sillä ne tavoittavat Pelaajalehden keskeisimmän kohderyhmän (videopelaajat).
2.3.2

Sitouttaminen

Flywheel-mallissa sitouttamisen vaihe tapahtuu sen jälkeen, kun asiakas on houkuttelun
avulla saatu kiinnostumaan tuotteesta tai brändistä. Sitouttamisen tarkoituksena on
saada potentiaalinen asiakas tekemään ostopäätöksen ja sitoutumaan yritykseen. Sitouttamisessa on myös tärkeää pitää mielessä luvun 2.2 menestystekijät, varsinkin asiantuntijuus, sillä ihmiset haluavat sitoutua laadukkaaseen tietolähteeseen. Sitouttamisen
keinoja ovat muun muassa liidien seuranta ja hallinta, sähköpostimarkkinointi, vuorovaikutteisuus asiakkaiden kanssa sekä viestinnän automatisaatio. (HubSpot 2020.)

Kuvio 6. Sitouttamisen keinot havainnollistettuna.

Pelaaja-lehden haasteena on näkyvyyden lisäksi uusien asiakkaiden sitouttaminen. Nykyinen asiakaskunta koostuu 80 prosenttia vuonna 2002–2010 lehteen ensimäistä kertaa törmänneistä lukijoista (Pelaaja-lehti 2019). Näin ollen voidaan todeta, että lukijakunta on pysynyt pitkään samana, eikä uusia asiakkaita viimeisen kymmenen vuoden
aikana ole saatu kunnolla sitoutettua. Pelaaja-lehdellä on käytössään paljon sitouttamiskeinoja, kuten laadukas sisältö painetussa lehdessä ja verkkosivuilla, sähköpostiuutiskirje, vuorovaikutteinen keskustelu Discord-yhteisöpalvelussa ja lisäarvoa tuottava YouTube-kanava PelaajaHD sekä podcast Pelaajacast. Näissä sitouttamiskeinoissa on paljon potentiaalia ja niillä on onnistuttu sitouttamaan asiakkaita aikaisemmin, mutta miksi
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uudet asiakkaat, varsinkin nuoremman ikäluokan asiakkaat, eivät sitoudu ostamaan lehteä?
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professori Nando Malmelinin vetämässä tutkimushankkeessa ilmeni, että aktiivinen verkkoyhteisö on merkittävä strateginen resurssi mediayrityksille, sillä se mahdollistaa yleisön syvällisen ymmärtämisen, kuluttajien tarpeiden tuntemisen ja voimakkaan sitoutumisen. Tutkimukseen valittiin Demi- ja Lily -lehdet,
sillä ne ovat tunnettuja menestyneistä tavoistaan verkkoyhteisöjen kanssa. Lehtien pääkohderyhminä ovat 12–19-vuotiaat tytöt ja 20–39-vuotiaat naiset. (Malmelin 2015.) Pelaaja-lehden suurin lukijakunta on 31–35-vuotiaat miehet, joista moni kuuluu Pelaajalehden yhteisöön, joten Malmelinin tutkimuksen perusteella voidaan olettaa, että myös
Pelaaja-lehden muu potentiaalinen asiakaskunta haluaa kuulua yhteisöön. Todennäköisin syy sille, miksi nuorempi ikäluokka on ollut vaikeampi tavoittaa ja sitouttaa, on Pelaaja-lehden brändin ja yhteisön heikko näkyvyys, jotka ovat kutakuinkin pysyneet samana viimeisen vuosikymmenen aikana.
Tänä päivänä asiakkaat eivät tee ostopäätöksiä pelkän hinnan perusteella, vaan yhteisten arvojen ja tunneperäisen yhteyden perusteella brändiin. Kanta-asiakkuus on tästä
syystä myös erinomainen keino sitouttaa asiakas. Se on myös tutkitusti kustannustehokkaampaa, sillä yrityksille on halvempaa ylläpitää tyytyväisiä asiakkaita kuin jatkuvasti
hankkia uusia. Uuden asiakkaan hankkiminen on 5–25 kertaa kalliimpaa kuin nykyisen
ylläpitäminen. (Bernazzani 2019.) Sitouttamiseen tarvitaan vahva brändinäkyvyys ja
vaikka halu kuulua yhteisöön ei ole mikään uusi asia, nähdään se edelleen yhtenä tärkeimmistä asioista sitoutumisen kannalta.
2.3.3

Ilahduttaminen

Jotta asiakas pysyy sitoutuneena, tulee häntä jatkuvasti ilahduttaa. Ilahduttamisen tarkoituksena on pitää sitoutuneet asiakkaat tyytyväisinä, mikä johtaa uudelleenostamiseen. Asiakkaan ilahduttaminen on kuitenkin enemmän kuin hyvä asiakaspalvelu ja tyytyväisyys; se on prosessi, jolla ylitetään asiakkaan odotukset ja luodaan positiivinen
asiakaskokemus. Tyytyväinen asiakas ei kerro tutuilleen ostamastaan tuotteesta, mutta
ilahtunut asiakas kertoo. Luomalla mieleenpainuvia asiakaskokemuksia, esimerkiksi uutiskirjeen, syntymäpäivä- tai muiden tervehdyksien, vuorovaikutteisuuden, tarjousten,
alennusten ja asiakaspalautteiden kautta voidaan edistää yrityksen ja asiakkaiden vä-
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listä yhteyttä, mikä johtaa pitkäaikaiseen brändiuskollisuuteen, eli sitoutumiseen. (Bernazzani 2020.) Ilahduttamisessa on myös tärkeää pitää mielessä luvun 2.2 menestystekijät, etenkin kohderyhmän tunteminen, sillä ilahduttamisen keinot toimivat tehokkaimmin, kun ne on kohdennettu oikealle kohderyhmälle.

Kuvio 7. Ilahduttamisen keinot havainnollistettuna.

CXPA Finland julkaisi 2019 selvityksen asiakaskokemuksen johtamisesta Suomessa,
jonka tavoitteena oli selvittää millä tavalla ja kuinka paljon suomalaiset yritykset panostavat asiakaskokemukseen ja sen kehittämiseen. Selvitys tehtiin kyselyn kautta, joista
toiseksi ylimmälle Executive-tasolle pääsi noin neljännes (26 prosenttia) vastanneista ja
yli puolet sijoittui toiseksi alimmalle Apprentice-tasolle (54 prosenttia). CXPA totesi, että
tilanne on parempaan päin mutta kehittämisen varaa on vielä, sillä mikään yritys ei saavuttanut korkeinta Visionary-tasoa. (Shirute 2019.) Ilahduttamisen ja sen mukana tulevan asiakaskokemuksen kautta yritykset pyrkivät erottumaan kilpailijoistaan, mitä on tärkeää kehittää myös Pelaaja-lehdellä, jos he haluavat pysyä mukana jatkuvasti kehittyvässä kilpailussa.
Menestyvät inbound-yritykset eivät keskity vain houkuttelemiseen, sitouttamiseen ja tarpeiden tyydyttämiseen vaan ne pyrkivät tarjoamaan kokemuskokonaisuuden potentiaalisille ja nykyisille asiakkaille (Bernazzani 2020). Pelaaja-lehdellä on paljon sitouttamiskeinoja, mutta houkuttelu ja ilahduttaminen jäävät taka-alalle tarkoittaen, että heidän
flywheelin mukaisessa myynti- ja markkinointikokonaisuudessaan on kitkaa ja houkuttelua sekä ilahduttamista on kehitettävä, jotta liiketoiminta menestyy.
2.4

Videopelaajat kohderyhmänä

Käsittelin luvussa 2.3 sitä, miten Pelaaja-lehdelle on mahdollista saada eri inboundmarkkinoinnin keinoista yhteneväinen, menestyvä kokonaisuus ja miten eri kanavia voi
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hyödyntää. Tässä luvussa käsittelen, ketkä ovat Pelaaja-lehden mahdollinen kohderyhmä, jotta voin paremmin ymmärtää miten myynti- ja markkinointikokonaisuus kohdennetaan heille.
Tilastokeskuksen 2019 tutkimuksen mukaan digitaalisten pelien pelaaminen on nelinkertaistunut 25 vuodessa. Kyselyyn osallistui 7 155 henkilöä, joista vähintään kerran vuodessa digitaalisia pelejä pelasi yli puolet (55 prosenttia) kaikista yli kymmenen vuotta
täyttäneestä osallistujista. Osuus on Tilastokeskuksen mukaan nelinkertaistunut 90-luvun alusta eikä se ole hidastumassa. (Tilastokeskus 2019.) Digitaaliset pelit ovat pelikategorian alalaji, johon kuuluvat myös videopelit. Tutkimuksen vastaajat pelaavat myös
raha- ja mobiilipelejä, joten kyseinen tilasto ei ole täysin tarkka teoriani kannalta. Vaikka
videopeliala on nykyään yksi kulutetuimmista kulttuurituotteista maailmalla, videopelaajia ei ole kohderyhmänä vielä tutkittu paljon.
Tärkeää videopelaajissa on ymmärtää, että videopelit ovat pakenemista mielihyvän hallitsemaan mielentilaan ja rentoutumisen väline, kuten lehdenkin lukeminen. Videopelit
voivat olla joko arkipäiväinen tai erittäin syvällinen asia. Pelaaja voi käyttää uuden ison
pelin pelaamiseen tyypillisesti vähintään 20 tuntia, ja joskus jopa satoja, ellei tuhansia
tunteja. Hakupalveluiden ja sosiaalisen median rinnalla pelaaminen on kaikkein suosituinta verkkoaktiviteettia, mikä tarkoittaa, että pelaaminen on yksi kaikkein perustavimmista yhteiskunnallisista ja taloudellisista voimista. (Chatfield 2011.)
2.4.1

Keitä he ovat?

Vuoden 2018 pelaajabarometrin mukaan 10–75-vuotiaista suomalaisista 60,5 prosenttia
pelaa videopelejä vähintään kerran kuussa, joista 38,2 prosenttia pelaa mobiililaitteilla,
28,7 prosenttia tietokoneella ja 24,5 prosenttia konsolilla. Aktiivinen videopelaaminen on
suositumpaa miesväestössä (69,8 prosenttia) kuin naisväestössä (50,9 prosenttia),
mutta kummassakin sukupuolessa yli puolet pelaa videopelejä. Suomessa suurin pelaajaikäluokka oli 25–34-vuotiaat ja toisena 35–44-vuotiaat. (Vahlo, Karhulahti & Koponen
2018.)
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Kuvio 8. Tuloksia 10–75-vuotiaista suomalaisista videopelaajista (Vahlo ym. 2018).

Perinteisimmin videopelaajista puhutaan hard core, core ja casual -pelaajina, mutta tutkimusyhtiö Newzoon uuden selvityksen perusteella pelaajatyypit voidaan jakaa kahdeksaan eri ryhmään:
1. Ultimaattiset pelaajat, toisin sanoen hard core -pelaajat, pelaavat päivittäin paljon, heillä on useimmiten uusimmat laitteet ja pelit, ja he harrastavat muutakin
videopeleihin liittyvää toimintaa, kuten pelilehtien lukemista ja pelitapahtumia.
2. Yleisharrastaja, toisin sanoen core-pelaaja, pelaa enemmän erilaisia pelejä kuin
perinteinen pelaaja. Yleisharrastaja ei ole täysin omistautunut pelaamiselle kuten
ultimaattinen pelaaja, mutta pelit ovat silti vahva osa yleisharrastajan arkea.
3. Perinteistä pelaajaa pidettiin vielä kymmenen vuotta sitten ultimaattisena pelaajana, mutta uusien pelaamismuotojen, kuten striimauksen ja e-urheilun, tulon jälkeen perinteinen pelaaja ei sovi enää saman kategorian alle. Perinteinen pelaaja
käyttää aikansa pelaamiseen, ei muiden pelaamisen katsomiseen.
4. Pilvipelaajat eivät omista pelejä fyysisinä tuotteina taikka erilaisia laitteita. He
pelaavat yleensä ilmaispelejä.
5. Laiteintoilijalla on viimeisimmät ja kalliimmat pelilaitteet ja hän seuraa jatkuvasti
mitä lisälaitteita voisi ostaa, vaikkei hän välttämättä käytä pelaamiseen paljon aikaa viikossa.
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6. Katselija on viime vuosina noussut suosituksi pelaajatyypiksi lukuisten striimausten ja pelivideoiden ansiosta. Katselija käyttää pelaamisen vähemmän aikaa
mutta seuraa esimerkiksi Twitchiä, YouTubea tai Mixeriä jatkuvasti.
7. Sivustaseuraaja ei kuluta aikaansa pelaamiseen, hän seuraa muiden pelaamista mieluummin.
8. Ajankuluttaja, toisin sanoen casual-pelaaja, pelaa pelejä, kun siihen on aikaa.
Ajankuluttaja suosii konsoleita tietokoneen sijaan ja nauttii vielä useammin mobiilipeleistä. (Kemppi 2019.)

Kuvio 9. Eri pelaajatyypit prosentuaalisesti (Kemppi 2019).

Newzoonin tutkimuksen perusteella Pelaaja-lehden kohderyhmä koostuu ultimaattisista
pelaajista, sillä he harrastavat pelaamisen lisäksi pelilehtien lukemista. Kohderyhmän
kohdentaminen pelkästään ultimaattisiin pelaajiin ei poissulje muita pelaajatyyppejä potentiaalisina asiakkaina, sillä videopelaajat liikkuvat samoissa kanavissa, joissa heidät
voi saada houkuteltua kiinnostumaan Pelaaja-lehdestä. Lisäksi suunnitellessa myyntiä
ja markkinointia eri kanavissa on tärkeää luoda kohderyhmästä eri asiakassegmenttejä,
sillä niiden avulla voidaan tavoittaa erityyppisiä pelaajia ja mahdollisia uusia asiakkaita.
(Fu 2020.) Käsittelen kanavia tarkemmin luvussa 2.4.3.
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2.4.2

Kiinnostuksen kohteet

Suomessa suosituimmat, säännöllisesti pelattavat pelityypit ovat yksin pelattavat tietokonepelit, mobiilipelit ja konsolipelit. Mobiilipelit olivat kaikkein suositun päivittäin pelattu
pelimuoto, kun taas verkkomonipelaajien osuus väestöstä on pysynyt samana 2000-luvun alusta: 14 prosenttia pelaa kerran vuodessa. Mobiilipelit ovat suositumpia lasten ja
naisten keskuudessa, kun taas konsolipelit ylivoimaisesti miesten keskuudessa. Konsolipelien pelaaminen keskittyy alle 30-vuotiaisiin poikiin ja miehiin ja yksin pelattavat tietokonepelit ovat suosituin pelityyppi vanhemmissa ikäluokissa. (Tilastokeskus 2019.)

Kuvio 10. Mukaillen Tilastokeskuksen kuviota digitaalisten pelien pelaamisesta vähintään kerran
kuussa pelityypeittäin 2017 (Tilastokeskus 2019).

Vaikka mobiilipelit ovatkin Suomessa kaikkein suosituin pelimuoto, keskityn tietokone- ja
konsolipelaajiin, sillä Pelaaja-lehden sisältö keskittyy pääsääntöisesti niihin ja vain 2,9
prosenttia Pelaaja-lehden lukijakyselyyn vastanneista osoitti kiinnostusta mobiilipelejä
kohtaan (Pelaaja-lehti 2019).
Vuoden 2018 pelaajabarometritutkimus suoritettiin Suomen, Japanin ja Kanadan corevideopelaajien (kts. luvun 2.4.1 pelaajatyypin kuvaus yleisharrastaja) kesken. Tutkimuksessa selvitettiin esimerkiksi ”hyvän videopelin” ominaisuuksia, eli mitkä asiat kiinnostavat pelaajia pelillisyyden, kertomuksellisuuden ja todenmukaisuuden kautta. (Vahlo, Karhulahti & Koponen 2018.)
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Kuvio 11. Pelaajabarometrin 2018 tutkimuksen ”hyvän videopelin” ominaisuudet vertaillen Suomen, sukupuolen ja tietokone/konsolipelaajien välisiä tuloksia (Vahlo ym. 2018).

Pelillisyys tarkoittaa, että peli etenee sopivalla tavalla ja vauhdilla, palkitsee onnistumisesta ja etenemisestä, pysyy vaativana ja haastavana pelin edetessä, pelissä on sopiva
vaikeustaso ja pelissä voi asettaa tavoitteita ja onnistua niissä.
Kertomuksellisuus tarkoittaa, että pelissä on kiinnostava teema ja vaikuttava tarina,
tunnelmaan sopiva ja tunteita herättävä pelimusiikki, sykähdyttävä pelimaailma, jossa
halutaan viettää aikaa, taiteellinen tyyli ja uskottavat ja persoonalliset pelihahmot, joihin
voi samaistua.
Todenmukaisuus tarkoittaa, että pelissä on teknisesti huipputason grafiikka, hienoja
elokuvamaisia kohtauksia, mahdollisimman realistinen tai todenmukainen grafiikka, todenmukaiset ja aidon tuntuiset luonnonlait ja peli näyttää ja kuulostaa aidommalta kuin
mikään peli aikaisemmin. (Vahlo ym. 2018.)
Näistä ominaisuuksista suomalaisten pelaajien mielestä sopiva vaikeustaso on kaikkein
tärkein ominaisuus hyvälle videopelille ja toiseksi sekä kolmanneksi se, että videopeli
palkitsee onnistumisesta ja etenee sopivalla vauhdilla. Tuloksien mukaan pelillisyys oli
ominaisuuksista kaikkein suosituin vaihtoehto. (Vahlo ym. 2018.)
Pelaajatyyppien ja pelisisältöjen lisäksi pelaajia kiinnostavat erityisesti eri videopelilajityypit, eli genret, jotka määräytyvät pelimekaniikan perusteella. Videopelilajityyppien lajittelu ja pelaajien kiinnostuksen kohdistaminen on nykyään haastavaa, sillä monet genret voivat yhdistyä samassa pelissä. Yksinkertaisimmillaan voidaan lajitella genret kuuteen eri luokkaan:
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•

Toimintapelit koostuvat ensisijaisesti ammunta- ja tappelupelistä. Ammuntapeleissä suosituimpia ovat ensimmäisen persoonan ammuntapelit (engl.
first person shooter) ja tappelupelit kehässä taisteltaviin kaksintaistelupeleihin.

•

Seikkailupeleissä yleisesti pelaajan on ratkottava erilaisia ongelmia ja puhua juonen kannalta eri henkilöiden kanssa päästäkseen eteenpäin.

•

Ajopeleissä olennaista on kulkuneuvon ohjaaminen. Useimmiten tavoitteena on ajaa eri ratoja läpi mahdollisimman nopeasti.

•

Simulaatiopeleissä voittaminen ei yleisesti ole olennaista. Simulaatiopeleissä voidaan esimerkiksi rakentaa kaupunkeja tai hallita pelihahmon elämää. Niissä voidaan myös pyrkiä mallintamaan tietyn kulkuvälineen käyttäytymistä.

•

Strategiapelissä kaksi tai useampi osapuoli pyrkii voittamaan suunnitelmallisella pelaamisella.

•

Roolipeleissä tyypillinen ominaisuus on tarina, johon joissakin peleissä pelaaja voi itse vaikuttaa tekemillään valinnoillaan. Roolipeleissä pelaaja
useimmiten ottaa ohjattavakseen itse luomansa hahmon, jota hän voi kehittää keräämällä kokemuspisteitä. Roolipelien suosittu alagenre on MMORPG
(engl. massive multiplayer online role-playing game), toisin sanoen verkon
kautta moninpelattava roolipeli, jonka ytimessä ollaan osa yhteisöä muiden
pelaajien kanssa. (Eaxbox 2016.)

Pelaaja-lehden kyselyssä ilmeni, että kaikkein suosituimmat pelilajityypit ovat toimintapelit, roolipelit ja seikkailupelit (Pelaaja-lehti 2019). Näitä genrejä sekä ”hyvän videopelin” suosituinta ominaisuutta, pelillisyys, voisi hyödyntää Pelaaja-lehden houkuttelukeinoissa, jotta toivottu kohderyhmä kiinnostuu lehdestä.
2.4.3

Kanavat

Jotta myynti- ja markkinointikokonaisuus voidaan kohdentaa oikealle kohderyhmälle oikeissa kanavissa, on tarkasteltava, missä kanavissa kyseinen kohderyhmä viettää aikaa.
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Suurien yhtiöiden kuten Googlen ja Amazonin, kuluttajatutkimusten tulokset kertovat,
että YouTube, Twitch ja Facebook Gaming ovat suosituimpia kanavia, joissa pelaajat
liikkuvat. Nykyään videopeleistä kiinnostuneet eivät välttämättä pelaa itse vaan katsovat,
kun muut pelaavat. Katsomisesta on viime vuosina tullut suosittu aktiviteetti pelaajien
keskuudessa (kts. luvun 2.4.1 pelaajatyypin kuvaus katselija). Yhdysvaltain 2019 kuluttajatutkimuksessa selvisi, että 80 prosenttia pelaajista katsoo muiden pelaavan verkossa. Vastaajista 70 prosenttia katselee YouTubea, 36 prosenttia Facebook Gamingia
ja 20 prosenttia Twitchiä. (Fu 2020.)
Googlen 2017 tekemän kyselyn mukaan 48 prosenttia pelaajista käyttää enemmän aikaa
pelivideoiden katsomiseen YouTubessa kuin itse pelaamiseen. Pelaajat ovat erittäin vaikutusvaltainen yleisö ja heillä on suuri ostovoima. Kaksi viidestä suosituimmasta YouTube-kanavasta, joilla on eniten tilaajia maailmanlaajuisesti, liittyvät pelaamiseen. Kyselyssä selvisi, että syyt tähän ovat yhteisöön kuuluminen ja osallistaminen, hauskuuden
vuoksi ja omien taitojen parantaminen. (Petrova, Gross 2017.)
Googlen vuonna 2015 teettämän tutkimuksen mukaan pelaajat ostavat todennäköisemmin tiettyjä tuotteita kuin muu verkkoväestö ja ovat keskeisiä vaikuttajia yrityksen brändille riippumatta siitä, onko brändi pelialalla vai ei. Esimerkiksi 74 prosenttia haastatelluista YouTube-pelaajista kertoi maksavansa enemmän korkealaatuisista media- ja viihdetuotteista sekä palveluista ja 40 prosenttia äskettäin media-, viihde- ja ruokatuotteita
ostaneista kertoi sen olevan verkossa katsomansa videon ansiosta. Tärkeimpinä sisältöinä ostopäätöksen tekoon he kertoivat olevan sisältö, joka viihdyttää heitä, hyödyntää
heidän intohimojaan ja antaa heille hyödyllistä tietoa tuotteiden tai palveluiden käytöstä.
(Thompson 2015.)
Amazonin omistama Twitch on ylivoimaisesti suosituin videopelien striimauspalvelu.
Twitchillä on 15 miljoonaa aktiivista käyttäjää, jotka käyttävät keskimäärin 44 miljardia
minuuttia kuukaudessa striimien katseluun. Twitchiä on katsottu 72,2 prosenttia kaikista
verkon katsotuista tunneista. 65 prosenttia Twitch-käyttäjistä kertoi olevansa miehiä, 35
prosenttia naisia ja 73 prosenttia ikäluokasta 16–34. Naisia liittyy alustalle yhä enemmän,
joten mainoskanavana Twitch voi tavoittaa paljon erilaisia pelaajia. (Influencer MarketingHub 2020a.)
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Vaikka YouTube ja Twitch dominoivat pelien suoratoistomarkkinointia, Facebook Gamingin markkinaosuus on kasvanut tasaisesti 2018–2019. Se on kasvanut suurimmalla marginaalilla (210 prosenttia) muihin alustoihin verrattuna ja sen kova nousu tarkoittaa mahdollisesti, että siitä on tulossa markkinoijien ja vaikuttajien mahdollisuuksien kanava. Eli
brändit, joiden kohdeyleisöinä ovat pelaajat, kuten Pelaaja-lehti, voivat hyötyä paljon
markkinoimalla Facebook Gaming alustalla. (Influencer MarketingHub 2020b.)

3

Kehittämiskohteen kuvaus

Opinnäytetyöni tilaajan toimii kustannusyhtiö H-Town Oy. H-Town Oy perustettiin kustantamaan Pelaaja-lehteä 2002. H-Town Oy hallinnoi lehteä ja sen rooli on tuottaa voittoa sekä huolehtia henkilöstöstä. Lehden perustajat olivat itse olleet pelialalla töissä, kun
lehti perustettiin, ja Pelaaja-lehden ydinideana onkin, että videopelaajat tuottavat laadukasta ja asiantuntevaa sisältöä videopelaajille. Lehden alkuvuosina myynti tapahtui pääsääntöisesti lehtipisteiden irtonumeroiden kautta, mutta laajan kilpailukentän takia nykyinen myyntistrategia painottuu B2B-mainostilan myymiseen. Lehden muut pääasialliset
tulot tulevat kestotilaajilta, verkkokaupasta ja brändätyistä mediatuotteista, kuten kirjoista. (Moisio 2020.)
Pelaaja-lehdellä on vuosien varrella ollut paljon enemmän peliaiheisia lehtikilpailijoita,
mutta eri verkkoalustojen kustannustehokkuuden ja helppouden myötä Pelaaja- ja Pelitlehti ovat ainoat painetut suomalaiset pelilehdet jäljellä. H-Town Oy kustantaa Pelaajalehden lisäksi Anime-lehteä, mutta on myös kustantanut muita peliaiheisia lehtiä, kuten
PC-Pelaaja, Pelaa!, Roolipelaaja, WoW, Sankari ja Finmanga. (Moisio 2020.)
Pelaaja-lehdelle rakennettiin myös kotisivut, kun lehti perustettiin. Sivusto toimii uutispainotteisesti, eikä sen tarkoituksena ole kilpailla painetun lehden artikkeleiden ja haastatteluiden kanssa. (Arvekari 2020.) Painetun lehden rinnalle rakennettiin myös digitaalinen
versio Pelaaja-lehden vuonna 2019 tekemän lukijakyselyn mielipiteiden perusteella.
Tutkimukseni ytimessä oli Pelaaja-lehden kasvava haaste myydä lehteä kuluttajille. Tekemäni taustahaastatteluiden perusteella kuitenkin selvisi muitakin ongelmakohtia, jotka
vaikuttavat lehden myyntiin ja menestymiseen. Lehdelle ei ole tehty suunnitelmallista
markkinointistrategiaa, eli esimerkiksi brändikokonaisuutta, eikä kohderyhmiä ole mää-
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ritelty. (Arvekari 2020, Moisio 2020, Puustinen 2020.) Tästä syystä lehdellä on näkyvyysongelmia ja uusia asiakkaita on vaikea tavoittaa sekä sitouttaa. Nämä ongelmakohdat
toimivat tutkimukseni pohjana ja niihin pyrin löytämään konkreettisia kehitysehdotuksia.

4

Tutkimuskysymykset

Keskusteltuani Pelaaja-lehden toimitusjohtajan kanssa, päätutkimuskysymykseni muotoutui nopeasti lehden selkeän ja pidempiaikaisen haasteen takia: miten Pelaaja-lehden myyntiä kuluttajille voi lisätä?
Kun olimme päättäneet, mitä pääongelmaa lähden työssäni ratkomaan, toteutin taustahaastatteluita lehden työntekijöille selvittääkseni muita ongelmakohtia, jotka saattoivat
aiheuttaa pääongelman. Taustahaastatteluiden perusteella huomasin samojen ongelmien nousevan esiin: suunnitelmallisuus, näkyvyys ja kohderyhmät. Näiden kolmen ongelman perusteella rakensin alatutkimuskysymykseni:
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•

Millä keinoin myynnistä ja markkinoinnista tehdään menestyvä kokonaisuus?

•

Missä Pelaaja-lehti on näkyvillä?

•

Ketkä ovat Pelaaja-lehden kohderyhmä ja millainen sisältö kiinnostaa heitä?

Kehittämistyön menetelmät ja tulokset

Käytin opinnäytetyössäni lähestymistapana tapaustutkimusta, sillä työn tavoitteena oli
syvällisesti ymmärtää Pelaaja-lehden tilannetta ja sen tehtävänä oli tuottaa tutkimuksen
avulla kehittämisehdotuksia kuluttajamyynnin kasvattamiseen. Käytin monenlaisia tutkimusmenetelmiä saadakseni mahdollisimman syvällisen, monipuolisen ja kokonaisvaltaisen kuvan tutkittavasti tapauksesta, mikä on myös tapaustutkimuksen tyypillisin piirre.
(Ojasalo, Moilanen, Ritalahti 2018, 55).
Kehittämistyön lähtökohtana on kehittämiskohteen tunnistaminen ja siihen liittyvien tekijöiden ymmärtäminen (Ojasalo ym. 2018, 23). Aloitin tunnistamisen keskustelemalla Pelaaja-lehden toimitusjohtajan kanssa mahdollisista ongelmista, jolloin päätutkimuskysymykseni muodostui. Tämän jälkeen tein alustavan suunnitelman, jonka alatutkimuskysymykset ja tutkimusmenetelmät ovat muuttuneet matkan varrella, sillä tekemäni tausta-
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haastattelun ja tutkimani teorian jälkeen löysin paremman näkökulman kehittämistyöhöni. Toteutin taustahaastattelut, sillä halusin ymmärtää lehden tilannetta syvemmin ja
tunnistaa ongelmat.
Kehittämiskohteen tunnistamisen ja taustahaastatteluiden jälkeen hain teoreettista tietoa
eri tutkimuksien, asiantuntija-artikkeleiden ja kirjallisuuden avulla (Ojasalo ym. 2018, 24).
Teorian avulla kehittämistyöni näkökulma selkeytyi: mitkä ovat aikakauslehden menestystekijät? Näkökulma auttoi minua myös muotoilemaan alatutkimuskysymykseni paremmin ja muuttamaan tutkimusmenetelmiäni, jotta ne tukivat pääongelman ratkaisemista
paremmin.
Tutkimusmenetelmiä, joita käytin kehittämistyössäni olivat benchmarking, havainnointi,
dokumenttianalyysi ja kysely. Keräsin aineistoa ja toteutin tutkimukset itsenäisesti, sillä
valitsemani menetelmät toimivat parhaiten yhden henkilön toteuttamana. En myöskään
halunnut kuluttaa Pelaaja-lehden henkilöstön aikaa ja resursseja, sillä oma tavoitteeni
oli tehdä opinnäytetyöstä mahdollisimman vaivaton Pelaaja-lehdelle.
Jaottelin kehittämistyön menetelmät ja tulokset jokaiselle alatutkimuskysymykselle. Jokaiselle alatutkimuskysymykselle on yksi tai kaksi tutkimusmenetelmää, sillä kysymykset
käsittelevät erilaisia ongelmia, joille ei ollut mahdollista tehdä vain yhdenlaista tutkimusta. Kehittämistyön viimeinen mutta myös keskeinen osa on tulosten jakaminen ja
niiden analysointi (Ojasalo ym. 2018, 25). Kerron menetelmistäni, jaan tulokset ja analysoin niitä jokaisen alaluvun kohdalla. Tämän jälkeen teen Pelaaja-lehdelle luvussa 6 kehitysehdotuksia, jotka perustuvat teoriaan ja analysoituihin tuloksiin.
Taulukko 1.

Kehittämistyöni alatutkimuskysymykset, niiden tutkimusmenetelmät sekä mihin
teoriaan ja tietoon ne pohjautuvat.
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5.1

Benchmarking: Keinot menestyvään myynti- ja markkinointikokonaisuuteen

Tarkoituksena oli käyttää dokumenttianalyysia alkuperäisen suunnitelmani mukaan,
mutta menetelmänä se ei lopulta sopinut alatutkimuskysymykseeni. Dokumenttianalyysissa tehdään aineiston perusteella päätelmiä kirjalliseen muotoon ja tarkastellaan, millaisena kehittämiskohteen ilmiö esiintyy luonnollisessa ympäristössään (Ojasalo, Moilanen, Ritalahti 2018, 136). Tämä tarkoittaisi, että tutkisin miksi Pelaaja-lehti ei myy hyvin
mieluummin kuin miten siitä tehdään menestyvä. Tästä syystä valitsin benchmarkingin
alatutkimuskysymykseni millä keinoin myynnistä ja markkinoinnista tehdään menestyvä
kokonaisuus tutkimusmenetelmäksi.
Benchmarkingin perustana on kiinnostus siihen, miten toiset toimivat ja menestyvät. Alatutkimuskysymykseen sopisi myös ennakointiin liittyvä menetelmä, mutta halusin saada
konkreettisia esimerkkejä menestymisen keinoista enkä tulevaisuuden mahdollisuuksia
(Ojasalo ym. 2018, 146), vaikka onkin tärkeää ennustaa tulevaisuuden trendejä ja lukea
heikkoja signaaleja, jotta yritystoimintaa voi kehittää. Benchmarkingissa tunnistetaan
aluksi kehittämistä kaipaava kohde, eli Pelaaja-lehden myynti, seuraavaksi etsitään kohteelle vertailukumppani, jonka menestystä ja onnistumisia halutaan seurata ja lopuksi
tutkittu tieto raportoidaan (emt. lähde, 186).
Tutkimusmenetelmän teoriapohja koostuu lehden menestystekijöistä ja myynti- ja markkinointikeinoista. Valitsin vertailukumppaneiksi muutaman kansainvälisesti tunnetun yrityksen, joilla on vahva brändi ja jotka ovat asiantuntijoita omalla alallaan, ja jotka käyttävät houkuttelun, sitouttamisen ja ilahduttamisen keinoja menestyäkseen.
•

Houkuttelukeinojen vertailukumppanit ovat Microsoft ja Coca-Cola, jotka
ovat menestyneet käyttämällä vaikuttajamarkkinointia.

•

Sitouttamiskeinojen vertailukumppanit ovat Microsoftin Xbox ja Arteza,
jotka ovat menestyneet käyttämällä yhteisöjä ja vuorovaikutusta.

•

Ilahduttamisen vertailukumppanit ovat Laura Ashley ja Lord & Taylor, jotka
ovat menestyneet käyttämällä mieleenpainuvia asiakaskokemuksia.
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5.1.1

Houkuttelukeinojen tulokset

Houkuttelukeinoina Microsoft ja Coca-Cola käyttivät vaikuttajamarkkinointia parantaakseen brändinäkyvyyttä.
Microsoft loi Instagram-kampanjan vaikuttajamarkkinoinnin kautta kannustaakseen
nuoria tyttöjä rakentamaan uraa STEM:in, eli tieteen, teknologian, tekniikan ja matematiikan (engl. science, technology, engineering, mathematics) parissa. Microsoft teki yhteistyötä National Geographicin tunnettujen valokuvaajien kanssa. National Geographic
julkaisi 30 kuvaa heidän viidellä eri Instagram-tilillään naispuolisista tutkijoista ja ulkoilmaseikkailijoista. He hyödynsivät kampanjassa maailmanlaajuista kansainvälistä naistenpäivää. (Mediakix 2017.)
•

Tavoitteena oli laajentaa bränditietoisuutta, luoda positiivisia mielikuvia ja aitoja
viestejä kannustamaan tyttöjä etsimään töitä STEM:in parissa.

•

Tuloksena he saivat yli 3,5 miljoonaa tykkäystä julkistettuihin kuviin, yhteensä 91
miljoonaa seuraajaa heidän viiden tilinsä kesken sekä yli tuhat Instagram-julkaisua #MakeWhatsNext -hashtagin avulla. (emt. lähde.)

Kuvio 12. Esimerkki Microsoftin Instagram -vaikuttajamarkkinointikampanjasta (@Natgeo 2017).

Coca-Cola halusi mainostaa juomaansa eurooppalaisille kuluttajille, joten he tekivät yhteistyötä Instagram-vaikuttajien kanssa. Lähestymistapana Coca-Cola käytti 14 vaikuttajaa, jotka julkaisivat 22 sponsoroitua viestiä. Jokainen vaikuttaja julkaisi tarinan, kenen
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kanssa he haluaisivat jakaa juoman. Julkaisuun tuli sisällyttää tagi @cocacolaeu ja
hashtag #ThisOnesFor. (Mediakix 2018.)
•

Avainvaikuttajat olivat Poppy Deyes (1,3 miljoonaa seuraajaa), Emily Canham
(546 tuhatta seuraajaa), Andrew Henderson (342 tuhatta seuraajaa) ja Alex Decunha (26 tuhatta seuraajaa).

•

Tuloksena kampanja sai yli 173 tuhatta tykkäystä ja 1 600 kommenttia keskimääräisellä 7,8 prosentin sitoutumisasteella. (emt. lähde.)

Kuvio 13. Esimerkki Coca-Colan vaikuttajamarkkinointikampanjasta (@Andrewhenderson 2017).

5.1.2

Sitouttamiskeinojen tulokset

Sitouttamiskeinoina Microsoftin Xbox ja Arteza käyttivät yhteisöjä ja vuorovaikutusta parantaakseen asiakassuhteitaan.
Microsoftin Xbox loi tuotemerkkiyhteisön Xbox Ambassadors, eli Xboxin suurlähettiläät,
jotka tarjoavat tukiverkoston sekä pelaajille että Xbox-tuotemerkille. Xbox Ambassadorseillä on oltava vähintään tietyn suuruinen Gamescore, joka on pelisaavutuksien ja
suoritettujen haasteiden mittari, sekä aktiivinen Xbox Live Gold -jäsenyys. Vastineeksi
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Xbox Ambassadorsit palkitaan peleillä, merkkituotteilla ja muilla etuuksilla, jotka motivoivat pelaajia liittymään yhteisöön. (Xbox Ambassadors.)
•

Tavoitteena oli brändinäkyvyyden laajentaminen ja luoda pelaajayhteisö.

•

Esimerkkituloksena yksi Xbox Ambassador, nimimerkkiä choppyseize käyttävä
pelaaja, haastoi itsensä pelaamaan pelaajien kanssa kaikkialta maailmalta. Sen
lisäksi, että choppyseize suoritti haasteen, hän vaikutti positiivisesti pelaajien kokemuksiin ympäri maailmaa. (Lavois 2019.)

Taidekauppa Arteza käyttää henkilökohtaista tervetuloa-sähköpostia toivottaakseen
asiakkaat tervetulleiksi. Sähköpostin ulkomuoto on taitettu kirkkailla väreillä houkuttelevasti ja se on yhdenmukainen Artezan brändin ja arvojen kanssa. Sähköpostiin on myös
upotettu GIF-tiedosto, jotta se on interaktiivinen ja erottuva sekä tarjoaa kiinnostavamman asiakaskokemuksen. (Policella 2020.)

Kuvio 14. Esimerkki Artezan tervetuloa-sähköpostista (Policella 2020).

•

Tavoitteena oli luoda henkilökohtainen suhde asiakkaaseen ja sitouttaa hänet sisällyttämällä tietoa asiakasklubista ja palkitsemisohjelmasta (emt. lähde).
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•

Asiakkaan keräämien pisteiden saldo näkyy sähköpostissa. Siinä näkyy myös
seuraavan palkkion tarvittavien pisteiden määrä ja ”ansaitse lisää pisteitä” -painike. Tämä loi asiakkaalle selkeän kehotuksen ostaa uudelleen.

5.1.3

Ilahduttamiskeinojen tulokset

Ilahduttamiskeinoina Laura Ashley ja Lord & Taylor käyttävät mieleenpainuvia asiakaskokemuksia parantaakseen asiakassuhteitaan, sitouttamaan heidät sekä saadakseen
asiakkaan ostamaan uudelleen.
Sisustuskauppa Laura Ashleyllä on tunnettu ja vakiintunut brändi. Siitä huolimatta he
haluavat ilahduttaa ja yllättää asiakkaitaan jatkuvasti. (Sukhraj 2016.)
•

Esimerkkitapauksena yksi asiakas sai postitse yllätyslahjan, kun hän oli tilannut
tuotteita. Pari päivää ennen tuotteiden saapumista asiakas sai ilmaisia sukkia ja
henkilökohtaisen kiitos-kirjeen. (emt. lähde.)

Tavaratalo Lord & Taylorilla oli vaikea pysyä kilpailijoidensa kannoilla sosiaalisessa
mediassa, joten he toteuttivat Twitter-kampanjan, jossa he pyysivät asiakkaitaan julkaisemaan kuvan heidän tuotteestaan hashtagilla #obsessed (St. Louis 2017).
•

Tavoitteena oli ilahduttaa ja yllättää asiakkaat. Asiakkaat, jotka olivat julkaisseet tuotekuvan kyseisellä hashtagilla, saivat julkaisemansa tuotteen yllätyslahjana kotiin. Tämä johti siihen, että asiakkaat julkaisivat uudelleen kokemuksistaan.

•

Tuloksena Lord & Taylor sai entistä enemmän brändinäkyvyyttä. (emt.
lähde.)

5.1.4

Tuloksien analyysi

Vaikuttajamarkkinoinnin ansiosta Microsoft ja Coca-Cola onnistuivat laajentamaan näkyvyyttään moninkertaisesti sekä kansainvälisesti. Microsoft onnistui hyödyntämään
kansainvälistä naistenpäivää tehokkaasti omassa mainonnassaan, mikä vahvisti kampanjan vaikutusta ja näkyvyyttä. Näiden tuloksien perusteella voidaan todeta, että hyö-
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dyntämällä vaikuttajamarkkinointia sekä mahdollisesti merkki- tai pyhäpäiviä voi saavuttaa laajan ja nuoremman yleisön ja tavoittaa henkilöitä, joita ei muun orgaanisen tai maksetun mainonnan kautta saavuteta. Kummankin kampanjan viestit oli suunniteltu aitojen
kokemuksien ympärille, joten kampanjat saivat aitojen henkilöiden kasvot. Uskon, että
myös tästä syystä kampanjat menestyivät.
Xboxin ja Artezan tuloksien perusteella yhteisöön liittyminen on tehokas keino saada
asiakkaat jakamaan kokemuksiaan ja toimimaan brändilähettiläinä, mikä vuorostaan laajentaa brändinäkyvyyttä ja sitoutumista. Yhteisöön tai asiakasklubiin liittymisestä kannattaa ilmoittaa esimerkiksi sähköpostitse heti, kun asiakas on tehnyt ostoksen, jotta hän
tuntee itsensä arvostetuksi ja tuntee kuuluvansa yhteisöön. Sen lisäksi, että asiakas liittyy yhteisöön, yllätyslahjoilla ja muilla ilahduttamisen keinoilla näyttäisi olevan merkittävä
vaikutus asiakkaan pitkäaikaiseen sitoutumiseen ja uudelleen ostamiseen.
Pelaaja-lehti voisi hyödyntää vaikuttajamarkkinointia ja suunnitelmallisesti käyttää
merkki- ja pyhäpäiviä hyväkseen uusien yleisöjen tavoittamiseksi ja näkyvyyden lisäämiseksi. Pelaaja-lehdellä on olemassa oleva yhteisö, mutta siitä tulisi tiedottaa ja näkyvyyttä laajentaa esimerkiksi brändilähettiläiden tai sähköpostiviestien avulla. Mikäli Pelaaja-lehti jatkuvasti ilahduttaisi asiakkaitaan, on todennäköistä, että asiakkaat jakaisivat
kokemuksiaan sosiaalisessa mediassa. Tämä tarkoittaisi sitä, että Pelaaja-lehden ei tarvitsisi itse mainostaa tuotettaan, vaan vaikuttajat, lehden yhteisö ja tyytyväiset asiakkaat
tekisivät sen Pelaaja-lehden puolesta.
Tutkimustulokset antoivat hyviä vastauksia ja konkreettisia keinoja alatutkimuskysymykseen. Tosin näitä keinoja tulee käyttää yhdessä samanaikaisesti eikä erikseen, jotta
brändi toimii menestyvänä kokonaisuutena. Kuten teoriassa ilmeni, jos jotain myynnin ja
markkinoinnin osiota, esimerkiksi ilahduttamista, ei käytetä kokonaisuudessa, aiheuttaa
se menestymiselle kitkaa (HubSpot 2020). Tuloksia voidaan pitää yleismaailmallisesti
pätevinä, sillä kyseiset keinot auttavat rakentamaan yhteneväisen ja toimivan myynti- ja
markkinointikokonaisuuden millä tahansa alalla.
5.2

Havainnointi: Pelaaja-lehden näkyvyys

Valitsin havainnoinnin alatutkimuskysymykseni missä Pelaaja-lehti on näkyvillä tutkimusmenetelmäksi, sillä sitä käytetään yleensä esimerkiksi haastattelun tukena (Ojasalo,
Moilanen, Ritalahti 2018, 114). Toteutettuani taustahaastattelun Pelaaja-lehdelle sain
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tietää, että lehti on näkyvillä eri kanavissa mutta voisi olla enemmän ja näkyvyyden suunnitelmallisuus puuttuu, tarkoittaen, ettei kanavia hyödynnetä oikein potentiaalisten asiakkaiden tavoittamiseksi (Arvekari 2020, Moisio 2020, Puustinen 2020). Näkyvyyden kehittämisessä voi myös käyttää benchmarking-menetelmää ja tarkastella, millä tavalla
muut organisaatiot ovat näkyvillä, mutta mielestäni tärkeämpää alatutkimuskysymykseni
kannalta oli selvittää, missä lehti todellisuudessa näkyy ja missä on kehittämisen varaa
(Ojasalo ym. 2018, 114).
Havainnointi vaatii huolellista valmistelua ja järjestelmällisyyttä. Havainnointi kohdistuu
ennalta määritettyihin kohteisiin, jotka valitsin toteuttamani taustahaastattelun perusteella. (Ojasalo ym. 2018, 115.) Selvitin Pelaaja-lehden näkyvyyttä sosiaalisen median
kanavissa, lehden omilla verkkosivuilla ja muilla sivuilla, joissa lehteä myydään,
Googlessa ja fyysisesti kaupoissa. Tutkimusmenetelmän teoriapohja perustuu myynti- ja
markkinointikeinoihin, etenkin, missä kanavissa Pelaaja-lehden kannattaa olla näkyvillä
menestyäkseen.
5.2.1

Sosiaalisen median tulokset

Sosiaalisen median kanavat, jossa Pelaaja-lehti on näkyvillä, on Instagram, Facebook,
Twitter, YouTube ja Discord. Pelaaja-lehdellä on myös oma podcast nimeltään Pelaajacast, joka on näkyvillä Spotifyssa, Suplassa, Google Podcastsissa, iTunesissa ja
Soundcloudissa.
Instagramissa Pelaaja-lehdellä on kaksi tiliä, @pelaajalehti (3 641 seuraajaa) ja @pelaajacast (265 seuraajaa). Pelaaja-lehden Instagram-tilit julkaisevat kuvia noin 2 viikon
välein, joskus useamman kerran viikossa, ja Instagram Storyja harvemmin. Lehden oma
sisältö painottuu Pelaajacastin julkaisuihin ja muu sisältö vaikuttaa satunnaiselta.
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Kuvio 15. Pelaaja-lehden (vasen) ja Pelaajacastin (oikea) Instagram-feedit (@Pelaajalehti 2020,
@Pelaajacast 2020).

Tarkastelin julkaisujen sisältöä tarkemmin ja havainnoin, että yleisön kommenteista on
tykätty mutta kommentteihin ei useimmiten vastata. Vuoden 2019 ja 2020 tykkäysmäärien keskiarvo on pysynyt samana. Videojulkaisujen tykkäysmäärät ovat huomattavasti
korkeammat kuin kuvien. Kuvat ihmisistä menestyivät tykkäysmäärissä parhaiten.

Kuvio 16. Vertailuja vuoden 2019 ja 2020 julkaisujen tykkäysmääristä.
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Maksettua mainontaa en havainnut. Pelaajalehti-tilillä oli maininta lehdestä, verkkosivuista ja podcastista. Pelaajacast-tilillä oli maininta vain lehdestä sekä linkki podcastiin.
Pelaajalehti-tilin Pelaajacast-kuvissa ei ollut tagia @Pelaajacast-tilille ja toisin päin.
Viimeisen viiden vuoden aikana 113 henkilöä oli julkaissut kuvia merkitsemällä Pelaajalehden, joista noin puolet olivat lehden ja sen työntekijöiden jakamia kuvia. Hashtagilla
#pelaajalehti oli julkaistu 602 kuvaa, #pelaajacast 4 kuvaa, #pelaaja 6 933 kuvaa ja #rakkaudestavideopeleihin 65 kuvaa. Lisäksi hashtagien käyttö vaihteli, useimmiten julkaisuissa oli 2–5 hashtagia, joskus enemmän.
Facebookissa Pelaaja-lehdellä oli 15 358 seuraajaa. Sivuille julkaistiin monesti päivittäin. Suurin osa sisällöistä olivat suoraan Pelaaja.fi -sivuston artikkeleita. Hakemalla ”pelaaja” lehden sivu tuli ensimmäisenä hakutuloksissa.

Kuvio 17. ”Pelaaja” hakutulokset Facebookissa.

Facebook-sivulla löytyi tietoa Pelaaja-lehden verkkosivuista, Pelaajacastista ja ”Pelaajan
videotuotannosta” mainitsematta YouTube-kanavan nimeä. Tykkäysmäärä oli keskimäärin pientä: 1–10 tykkäyksen välillä. Jotkut isommat uutiset olivat saaneet enemmän
näkyvyyttä: 50 tykkäystä tai enemmän. Suurin osa julkaisuista eivät olleet saaneet kommentteja lainkaan. Vain isommat uutiset olivat saaneet kommentteja, mutta vuorovaikutus oli olematonta, sillä Pelaaja-lehti ei ollut vastannut niihin. Pelaaja-lehti on toteuttanut
maksettuja mainoskampanjoita Facebookissa. Kampanjat eivät olleet käynnissä havainnoinnin aikana, mutta pystyin tarkastelemaan tuloksia Pelaaja-lehden Business Managerin avulla.
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Tarkkoja lukuja en luottamuksellisuuden vuoksi voi tuoda esiin työssäni, joten lukuja prosentuaalisesti alla:

Kuvio 18. Pelaaja-lehden Facebook mainoskampanjoiden tulokset.

Twitterissä Pelaaja-lehdellä oli 5 034 seuraajaa. Kommentit, tykkäykset ja uudelleentwiittaukset olivat hyvin vähäistä: 0–4 välillä. Kuten Facebookissa, muutama suurempi
uutinen (esimerkiksi tieto Playstation 5 -konsolista) sai 27 tykkäystä, 6 uudelleentwiittausta ja 1 kommentin. Twitterin sisältö koostui myös Pelaaja.fi-sivuston artikkeleista.
Twitterissä oli linkki Pelaaja-lehden verkkosivuille ja maininta muista sosiaalisen median
kanavista, muttei tilien nimiä.
YouTubessa Pelaaja-lehdellä oli kanava nimeltään PelaajaHD. Kanavalla oli 6 120 tilaajaa ja sisältö oli monipuolista: pelaamista, uutisia, podcastia, unboxingia, haastatteluita ja joulukalentereita. Kanava oli aktiivinen ja julkaisi videoita viikoittain, mutta en havainnut vastauksia kommentteihin. Maksettua YouTube-mainontaa en havainnut enkä
löytänyt toteutettuja kampanjoita Google Ads -alustallakaan. Pelaaja-lehden YouTubekanavassa oli linkit seuraaviin: verkkosivut, Instagram, Facebook, Twitter, Spotify,
Soundcloud, Google Podcasts, iTunes ja Supla.
Discordissa Pelaaja-lehdellä oli palvelin nimeltään Pelaaja-lehti. Palvelimella oli yhteensä 503 henkilöä ja vuorovaikutus oli aktiivista lehden ja toisten pelaajien kesken.
Palvelimelta löytyi monipuolisesti eri puhekanavia, kuten yleistä, uutiset, Pelaajacast,
palaute ja Pelaaja-shop. Mainintaa Discord -palvelimesta en havainnut missään muussa
sosiaalisen median kanavassa.
Pelaajacastin kanavat ovat Spotify, Supla, Google Podcasts, iTunes sekä Soundcloud.
Seuraajia ei kaikissa kanavissa näkynyt, mutta esimerkiksi iTunesissa Pelaajacast oli
saanut 190 arvostelua keskimääräisellä arvosanalla 4,8/5 tähteä (Pelaajacast 2020).
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5.2.2

Verkkosivujen tulokset

Pelaaja.fi -verkkosivuilla lehti löytyi heti ensimmäisenä ylävalikosta.

Kuvio 19. Pelaaja.fin etusivu (Pelaaja 2020).

Toinen maininta lehdestä löytyi vasta, kun sivuja selasi alaspäin.

Kuvio 20. Maininta Pelaaja-lehdestä Pelaaja.fi -sivustolla (Pelaaja 2020).

Etusivulla oli myös Pelaajashop, jonka kautta voi ostaa lehden. Kun etusivun ”Lehti”valikosta navigoi:
•

”Uusin numero” -sivulle, löytyi sieltä enemmän tietoa painetun sekä digitaalisen
lehden uusimmasta numerosta. Sieltä löytyi myös linkki Pelaajashopiin.

•

”Tilaus”-sivulle, ohjautui se Pelaajashop -sivulle, jonka kautta voi tehdä tilauksen.
Sieltä löytyi myös tietoa tilaustyypeistä (määräaikainen tilaus, kestotilaus ja digitilaus) sekä hinnoista.
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•

”Asiakaspalvelu”-sivulle, ohjautui se Pelaaja.fi yhteystietoihin.

Sivuilla oli linkit lehden muihin kanaviin: Facebook, Discord, Twitter, YouTube, Instagram
ja Spotify. En kuitenkaan havainnut sivua, josta löytyisi yleistä tietoa lehdestä, sen tarinasta tai työntekijöistä. Työntekijätiedot löytyivät vain H-Town Oy:n omilta sivuilta:
www.h-town.fi.
Muilla verkkosivuilla, joissa myydään Pelaaja-lehteä ovat esimerkiksi: Issuu.com, Lehtikuningas.fi, Lehtipiste.fi, Lehtitarjoukset.com, Lehtitukku.fi, Tilaa-lehti.fi ja Tilaalehti.fi.
Issuu.com-sivulta löytyi Pelaaja-lehden digitaalinen versio. Pelaaja-lehti löytyi kirjoittamalla ”videopeli” tai ”pelit” hakukenttään. Lehtikuningas.fi-etusivulla ei näkynyt Pelaajalehteä. Lehti löytyi kategoriasta pelit. Myös lehden suomalainen kilpailija, Pelit-lehti, löytyi
sieltä. Lehtipiste.fi-etusivulla ei myöskään näkynyt Pelaaja-lehteä. Lehti löytyi kategoriasta aikakauslehdet, infotekniikka ja pelilehdet. Myös Pelit-lehti löytyi sieltä.

Kuvio 21. Pelaaja-lehden näkyvyys Issuu.com (vasen), Lehtikuningas.fi (keskellä) ja Lehtipiste.fi
(oikea) -sivuilla (Issuu Inc. 2020, Lehtikuningas.fi 2020, Lehtipiste 2020).

Lehtitarjoukset.com etusivulla ei näkynyt Pelaaja-lehteä, mutta sen sijaan Pelit-lehti näkyi. Pelit-lehti löytyi kategoriassa lehdet miehille ja lehdet pojille, mutta kumpaakaan lehteä ei löytynyt kategoriassa lehdet naisille tai lehdet tytöille. Pelit-lehti löytyi myös kategoriasta top 50. Pelaaja-lehti löytyi kategoriasta lasten- ja nuortenlehdet sekä tekniikka& tietokonelehdet. Lehtitukku.fi-etusivulla ei näkynyt Pelaaja-lehteä. Lehti löytyi kategoriasta musiikki & viihde, tekniikka & IT, suomenkieliset lehdet ja urheilu & vapaa-aika.
Pelit-lehti ei löytynyt sivustolta.

39

Kuvio 22. Pelaaja-lehden näkyvyys Lehtitarjoukset.com (vasen) ja Lehtitukku.fi (oikea) -sivuilla
(Lehtitarjoukset 2020, Lehtitukku 2020).

Tilaa-lehti.fin etusivulla näkyi Pelit-lehti, mutta Pelaaja-lehti löytyi ensimmäisenä kategoriassa pelilehdet. Tilaalehti.fi-sivustolla ei ollut Pelaaja-lehteä, ainoastaan marraskuun
2015 numero. Sen sijaan Pelit-lehti näkyi etusivulla.

Kuvio 23. Pelaaja-lehden näkyvyys Tilaa-Lehti.fi -sivulla (Tilaa-lehti.fi 2020).
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5.2.3

Googlen tulokset

Kokeilin erilaisia hakusanoja Googlen hakukenttään selvittääkseni, millainen Google-näkyvyys Pelaaja-lehdellä oli. Lehti oli hyvin näkyvillä erilaisilla asiaankuuluvilla hakusanoilla.

Kuvio 24. Googlen hakutulokset ”pelaaja” ja ”aikakauslehti pelaaja” -hakusanoilla.

Lehdellä oli myös maksettua mainontaa Lehtitukku.fi-sivuton kautta:

Kuvio 25. Googlen hakutulokset ”pelaaja-lehti” hakusanalla.
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Pelaaja-lehden kilpailija, Pelit-lehti, tuli ensimmäisenä hakutuloksissa, kun lehteä etsi
hakusanalla ”videopelit” ja ”aikakauslehti videopelit”.

Kuvio 26. Googlen hakutulokset ”videopelit” ja ”aikakauslehti videopelit” -hakusanoilla.

Pelaaja-lehdellä ei ollut havainnointini aikana maksettua Google-mainontaa, mutta tutkin
aikaisempia tuloksia Google Ads -alustan avulla. Pelaaja-lehdellä oli ollut maksettua
Google Display -mainontaa kesäkuussa 2020. Tarkkoja lukuja en luottamuksellisuuden
vuoksi voi tuoda esiin työssäni, mutta kampanjoiden klikkiprosentit olivat korkeampia
kuin keskimääräinen klikkiprosentti (0,05 prosenttia) Display-mainoksissa Suomessa ja
maailmalla (Chaffey 2020). Klikkiprosentti perustuu impressioiden (näkyvyys) ja niistä
saatujen klikkausten tuloksiin. Myös CPC (engl. cost-per-click), eli klikkauskohtainen
hinta, oli alhainen. Mainokset olivat näkyneet kaikissa kanavissa, kuten verkkosivuilla,
mobiilisovelluksissa ja YouTubessa. Kampanjoissa oli käytössä kaksi kuvaa, joita klikkaamalla ohjautui Pelaaja-lehden tekemälle tilaussivulle (engl. landing page).

Kuvio 27. Pelaaja-lehden Google Display -mainokset.
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5.2.4

Lehtipisteiden tulokset

Pelaaja-lehti oli myös näkyvillä kauppojen lehtipisteillä. Tutkin kuuden kaupan näkyvyyttä: Järvenpään Prisma ja K-Citymarket, Turun Kupittaan K-Citymarket, Helsingin
Viikin Prisma, Hyvinkään Prisma sekä Tampereen Lielahden Prisma. Pelaaja-lehteä ei
löytynyt Lielahden eikä Järvenpään Prismasta 11.10.2020.
Järvenpään K-Citymarketissa lehti oli melkein piilossa, lajiteltuna Episodi- ja Pelit-lehden
väliin.

Kuvio 28. Pelaaja-lehti Järvenpään K-Citymarketissa 21.10.2020 (kuva: Linda Viljanen).

Kupittaan K-Citymarketissa lehti oli hyvin näkyvillä, mutta kilpaili huomiosta Pelit-lehden
kanssa.

Kuvio 29. Pelaaja-lehti Kupittaan K-Citymarketissa 22.10.2020 (kuva: Linda Viljanen).
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Viikin Prismassa Pelaaja-lehti oli suhteellisen hyvin esillä, neljännellä rivillä. Sen sijoittelu
Jalkapallo- ja Vene-lehtien välissä oli kuitenkin kyseenalaistettava täysin eri aiheiden
vuoksi. Pelaaja-lehti kilpaili huomiosta Pelit-lehden kanssa, jonka keltainen hintaleima
pisti ensin silmään.

Kuvio 30. Pelaaja-lehti Viikin Prismassa 10.11.2020 (kuva: Linda Viljanen).

Hyvinkään Prismassa lehti oli muiden peli- ja tietokonelehtien ympäröimänä.

Kuvio 31. Pelaaja-lehti Hyvinkään Prismassa 13.11.2020 (kuva: Linda Viljanen).

5.2.5

Tuloksien analyysi

Havainnoinnin tarkoituksena oli verrata taustahaastatteluista saamiani tietoja näkyvyydestä lehden todelliseen näkyvyyteen. Taustahaastatteluista selvisi, ettei lehdelle ole
tehty myynti-, markkinointi- tai viestintästrategiaa, eikä lehdelle ole määritelty kohderyhmää tai asiakassegmenttejä. Nämä puutekohdat näkyivät selkeästi havainnoinnin aikana. Tuntui myös siltä, että kanavien sisällöt oli suunniteltu sellaiselle yleisölle, joka jo
tuntee lehden entuudestaan, joten ei ole ihme, etteivät uudet asiakkaat löydä lehteä eikä
heitä saa sitoutettua.
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Sosiaalisen median kanavissa yhteneväisenä tekijänä oli olematon vuorovaikutus. Pelaaja-lehti ei ole vastannut Instagramiin, Facebookiin eikä YouTubeen tulleisiin kommentteihin. Vuorovaikutusta parantamalla saadaan niin vanhaa kuin myös uutta yleisöä
aktivoitua ja osaksi lehden yhteisöä. Discordissa vuorovaikutus oli erinomaista, mutta
sen näkyvyys erittäin huonoa. Discord oli näkyvissä ainoastaan verkkosivuilla, joten jos
helpoin vuorovaikutuskanava on Discord, tulisi sen näkyvyyttä laajentaa kaikkiin kanaviin.
Muiden kanavien näkyvyys oli hajanaista: joissakin kanavissa mainittiin yksi toinen kanava ja joissakin muutama enemmän. Näille tulisi tehdä yhteneväinen linjaus, jotta kaikista kanavista pääsee helposti kaikkiin kanaviin. Myös Instagramissa olisi hyvä, jos Pelaaja-lehden molempien tilien julkaisuista löytyisi aina tagi toiseen tiliin.
Instagram-sisältö painottui pitkälti Pelaajacast-julkaisuihin, mutta samoja kuvia kierrätettiin. Muut kuvat vaikuttivat satunnaisilta. Instagramissa ulkonäkö ja sisältö on tärkeää, eli
sommittelu ja suunnitelmallisuus kuten myös teema ja värimaailma, jotka tulevat brändikokonaisuudesta. Toinen tärkeä asia ovat aihetunnisteet eli hashtagit, sillä niiden avulla
saa näkyvyyttä. Näitä tulisi myös tutkia ja tehdä suunnitelma, jotta lehden tili saa parhaan
mahdollisen näkyvyyden. Havainnointini aikana huomasin, että videojulkaisut saivat moninkertaisesti enemmän tykkäyksiä, joten näiden hyödyntämistä tulee pohtia.
Facebookin ja Twitterin sisältö painottui pelkästään Pelaaja.fi-sivun artikkeleihin. Oma
näkemyksen on, että verkkosivut ovat artikkeleita varten ja sosiaalisessa mediassa tulisi
mieluummin keskittyä vuorovaikutukseen. Artikkeleiden jakaminen on hyvää täyttöä,
mutta sisältöjen tulisi pääsääntöisesti keskittyä lehden tekijöihin ja uutuusarvoa antavaan sisältöön. Twitterin lopettamista voisi harkita, sillä sen toiminta oli vähäistä. Facebookin mainoskampanjat olivat onnistuneet erinomaisesti, tavoitetun yleisön klikkiprosentit (2,7–5,6 prosenttia) olivat paljon korkeampia kuin maailmalla yleisesti (noin 1 prosentti) (Irvine 2020).
YouTubessa ei mainittu Discord-palvelinta, joka on oleellinen ajatellen Pelaaja-lehden
kohderyhmää. YouTubeen ei tehty omaa mainoskampanjaa, joten YouTube-mainoksia
tulisi ehdottomasti toteuttaa näkyvyyden lisäämiseksi oikealle kohderyhmälle ja myös
siitä syystä, että se on suosituin somekanava Suomessa (PING Helsinki 2019a). Lisäksi
Pelaaja-lehti ei ollut näkyvillä Facebook Gaming- tai Twitch-alustalla, jotka ovat suosittuja kanavia pelaajien keskuudessa.
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Google Display -mainoskampanjoiden tulokset olivat myös hyviä verrattuna keskimääräisiin tuloksiin maailmalla, mutta kampanjoissa olisi voinut käyttää enemmän kuvia ja
antaa niiden olla käynnissä kauemmin, sillä oman työkokemukseni mukaan vasta muutaman kuukauden jälkeen kampanjat on optimoitu toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla, tavoittaen juuri oikeat kohderyhmät.
Taustahaastattelussa selvisi, että verkkosivuille tehdään hakukoneoptimointia ja se näkyi: lehden Google-näkyvyys oli erinomainen. Ainoana huomiona oli sana ”videopelit”,
jolla lehden kilpailija, Pelit-lehti, sai paremman näkyvyyden.
Lehden näkyvyyteen lehtipisteillä ei voi vaikuttaa, mutta lehden esille tuomista voisi mahdollisesti parantaa esimerkiksi ajoittaisen mainostelineen tai verkossa toteutetun mainoskampanjan avulla. Lehtipisteiden jakelukanavien laajentamistakin voisi harkita, esimerkiksi Helsingin kaikkiin R-Kioskeihin.
Tutkimustulokset vastasivat taustahaastatteluiden tietoja ja antoivat paremman ymmärryksen Pelaaja-lehden näkyvyyden tilanteesta. Tulosten avulla pystyin paremmin tekemään kehitysehdotuksia, sillä havainnoin konkreettisesti, missä puutekohdat olivat.
Tässä tutkimuksessa tähtäsin yksittäisen tapauksen analysointiin, eli Pelaaja-lehden näkyvyyteen, mutta tulokset voivat antaa ideoita näkyvyyden parantamiseen yleismaailmallisestikin.
5.3

Dokumenttianalyysi ja kysely: Pelaaja-lehden kohderyhmä

Sovimme Pelaaja-lehden kanssa jo alkuun, että jonkin muotoinen kysely tulisi toteuttaa.
Aluksi tarkoituksena oli tehdä kattava lukijakysely lukijoista ja heidän mielipiteistään lehden sisällöstä, mutta tällainen kysely oli jo toteutettu edellisvuonna. Pelaaja-lehti ei ollut
analysoinut kyselyn tuloksia, joten päätin, että kattavasta dokumenttianalyysista olisi paljon apua Pelaaja-lehden kohderyhmien ymmärtämiseen ja määrittelemiseen. Dokumenttianalyysi menetelmänä tarkoittaa dokumenttien tarkastelua, kuten muun muassa tekstiksi muutetut haastattelut, verkkosivut, lehtiartikkelit, vuosikertomukset, muistiot, valokuvat ja raportit. Aluksi aineisto on valmisteltava ja pelkistettävä, jonka Pelaaja-lehti oli
jo tehnyt, kun he olivat valmistaneet selkeän raportin kaavioista perustuen kyselyn vastauksiin. Tämän jälkeen tulokset tulkitaan ja tehdään johtopäätökset. (Ojasalo, Moilanen,
Ritalahti 2018, 136–141.)
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Lukijakyselyssä tuli monesti esiin, että lukijat kaipasivat halvempaa ja digitaalista vaihtoehtoa, joten digitaalinen lehti julkaistiin alkuvuonna 2020 painetun version rinnalle. Tästä
sainkin idean toteuttaa kyselyn liittyen digitaaliseen lehteen tarkastellen asioita kuten
ovatko lukijat ylipäätään tietoisia digitaalisesta lehdestä ja vastasiko se odotuksia?
Koska tein erillisen kyselyn liittyen digitaaliseen lehteen, en käsittele siihen liittyviä tuloksia dokumenttianalyysissani.
Kyselytutkimus on nopea ja tehokas tapa kerätä laaja tutkimusaineisto suurelta määrältä
ihmisiä. Kyselyt tuottavat tyypillisesti paljon numeroihin perustuvia tuloksia mutta hedelmällisimpänä koen avoimet vastaukset, jotka kertovat lukijoiden todellisista mielipiteistä,
mieluummin kuin ennalta-annetut vastausvaihtoehdot. Kyselyn heikkoutena on toki tiedon pinnallisuus ja vastauksien totuudellisuus, tarkoittaen, että vastaajat eivät välttämättä ole antaneet rehellisiä tai vakavia vastauksia. (Ojasalo ym. 2018, 121.) Suunnittelin kyselylomakkeen ja siitä tehtiin sähköinen kysely Google Formsin avulla. Kysely lähetettiin Pelaaja-lehden sähköpostilistan 85 hengelle ja siitä tehtiin uutinen Pelaaja.fisivulle. Pelaaja-lehden päätoimittaja Puustinen kertoi, että Pelaaja.fi -sivulla käy päivittäin noin 17 000–19 000 henkilöä, joista 236 ihmistä avasi uutisen liittyen kyselyyn. Vastausaikaa oli kolme päivää ja vastauksia tuli 116 kappaletta.
Vuoden 2019 lukijakyselyn dokumenttianalyysi ja digitaalisen lehden kysely sopivat mielestäni parhaiten tutkimuskysymykseni ketkä ovat Pelaaja-lehden kohderyhmä ja millainen sisältö kiinnostaa heitä tutkimusmenetelmiksi, sillä ne antavat konkreettisia tietoja
kohderyhmästä ja lukijoiden mielipiteistä. Tutkimusmenetelmän teoriapohja perustuu videopelaajiin kohderyhmänä.
5.3.1

Dokumenttianalyysin tulokset

Perustietoa lukijoista: Pelaaja-lehden vuoden 2019 lukijakyselyyn osallistui 340 lukijaa. Kaikista vastanneista suurin määrä oli 31–35-vuotiaita (25,9 prosenttia) ja 26–30vuotiaita (23,5 prosenttia). Miesten osuus oli 87,7 prosenttia, naisten 10,8 prosenttia ja
muiden 1,5 prosenttia. (Pelaaja-lehti 2019.)
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Kuvio 32. Kyselytulosten ikä- ja sukupuolijakauma (Pelaaja-lehti 2019).

Suurin osa lukijoista löysi Pelaaja-lehden ensimmäistä kertaa vuonna 2006–2010 (29,2
prosenttia) ja törmäsi siihen lehtihyllyllä (54,2 prosenttia) (Pelaaja-lehti 2019).

Kuvio 33. Milloin lukijat ovat törmänneet Pelaaja-lehteen ensimmäistä kertaa ja minä vuonna (Pelaaja-lehti 2019).

Suurin osa lukijoista on kestotilaajia (34,5 prosenttia) ja irtonumeroiden ostajia (27,4 prosenttia). Vain 9,5 prosenttia lukijoista on määräaikaisia tilaajia, muut eivät lue lehteä aktiivisesti tai lukevat jonkun toisen lehteä. 31,1 prosenttia lukijoista, jotka törmäsivät lehteen ensimmäistä kertaa vuonna 2006–2010, ryhtyivät lehden tilaajaksi, mutta suurin
osa lukijoista ryhtyi tilaamaan lehteä vasta vuonna 2011–2015 (31,8 prosenttia). Vain
16,3 prosenttia aloitti lehden tilaamisen jo vuonna 2002–2005. 38,5 prosenttia lukijoista
on harkinnut tilauksen lopettamista elämäntilanteen muutoksen takia ja 29,6 prosenttia
lehden hinnan takia. Tämän lisäksi 30,3 prosenttia irtonumeroiden ostajista kertoi, ettei
tilaa lehteä, sillä lehti on liian kallis. (Pelaaja-lehti 2019.)
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Kuvio 34. Tietoa miksi Pelaaja-lehden lukijat ovat harkinneet tilauksen lopettamista (Pelaaja-lehti
2019).

Suurin osa irtonumeron lukijoista ostaa lehteä 1–3 kertaa vuodessa (30,9 prosenttia) ja
4-6 kertaa vuodessa (28,7 prosenttia). Mielenkiintoiset artikkelit ovat suurin syy irtonumeron ostamiseen. (Pelaaja-lehti 2019.)

Kuvio 35. Motivaatiot irtonumeroiden ostamiseen (Pelaaja-lehti 2019).

Lehden sisältö: lukijoiden mielestä lehden laatu on pysynyt samana viimeisten kahden
vuoden aikana (42 prosenttia) ja vain 7,1 prosentin mielestä laatu on heikentynyt. 33,6
prosentin mielestä lehti keskittyy oikeisiin asioihin ja 23,5 prosentin mielestä lehdessä
tulisi käsitellä konsoleita, PC-rautaa ja lisälaitteita enemmän. Lukijat pitävät tärkeimpinä
palstoina peliarvosteluita, erikoisartikkeleita ja peliennakkoja. (Pelaaja-lehti 2019.)
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Kuvio 36. Lehden tärkeimmät palstat (Pelaaja-lehti 2019).

Lukijoilta kysyttiin myös, mistä he erityisesti pitävät lehdessä ja mikä saa heidät ostamaan lehden. Monet vastasivat laadun olevan tärkeä tekijä peliarvosteluiden lisäksi:
Artikkeleiden ja muiden tekstien laatu, joka on asiantuntevampaa ja ammattimaisempaa kuin useimmilla verkkosivustoilla. Pidän myös erittäin paljon lehden tyylikkäästä taitosta. Muutoinkin koen, että castien ym. kautta saa toimitukseen henkilökohtaisen otteen ja henkilöihin juttujen takana, joka saa myös pitämään lehteä
erityisessä arvossa. (Pelaaja-lehti 2019.)

Joidenkin lukijoiden mielestä lehden tekijät tuntuvat myös melkeinpä perheeltä ja toimituksen kuulumiset tuovat lukijoille yhteisöön kuulumisen tunteen ja hyvän mielen:
Vuosien mittaan muodostunut jonkin asteinen tuntemus Pelaajan toimituksesta,
heidän elämästään, pelien sekä populäärikulttuurin laajasta tuntemuksesta. Nämä
tietyt seikat tulevat toki enemmän esiin Pelaajacastissä. Toimitus on lehden sydän.
(Pelaaja-lehti 2019.)

Muut samankaltaiset vastaukset liittyivät myös Pelaajacastiin, joka on tuonut lukijoita lähemmäs tekijöitä – yksi vastaaja jopa kertoi ostavansa lehteä tukeakseen Pelaajacastia:
”Pääasiassa tilaan Pelaajaa tukeakseni podcastia. Kuitenkin lehdessä kiinnostaa eniten
peliennakot ja mahdolliset laitteisiin liittyvät jutut” (Pelaaja-lehti 2019).
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Lukijat videopelaajina: lukijat ovat jakautuneet suhteellisen tasaisesti konsoli- ja tietokonepelaajiin: 66,2 prosenttia pelaa Playstation 4:lla ja 59,1 prosenttia tietokoneella.
32,1 prosenttia vastaajista pelaa 10–20 tuntia viikossa ja 22,6 prosenttia 5–10 tuntia viikossa. Viimeisen 12 kuukauden aikana 34,1 prosenttia on ostanut 3–5 peliä (34,1 prosenttia) ja 31,8 prosenttia yli 10 peliä. Suosituimpina pelityyppeinä pidetään toimintapelejä, roolipelejä ja seikkailupelejä. (Pelaaja-lehti 2019.)

Kuvio 37. Suosituimmat pelityypit (Pelaaja-lehti 2019).

Pelaaja-lehden ja Pelaaja.fi-sivuston lisäksi lukijat seuraavat eniten YouTubea tai muita
vastaavia kanavia peliharrastuksensa tiimoilta. Lukijat saavat pääasiallisesti tiedon kiinnostavista uusista peleistä Pelaaja.fi-sivuston kautta (30 prosenttia), sosiaalisesta mediasta (16,8 prosenttia) ja YouTubesta tai vastaavista kanavista (15,6 prosenttia). (Pelaaja-lehti 2019.)

Kuvio 38. Muut mediat, joita lukijat seuraavat (Pelaaja-lehti 2019).

51

Lukijat keskustelevat peleistä kasvotusten (67,6 prosenttia) suurimmaksi osaksi, mutta
osa keskustelee niistä myös yksityisissä chateissa (29,4 prosenttia) ja Discordissa
(28,20 prosenttia). Vähiten lukijat keskustelevat peleistä Twitterissä (9,1 prosenttia),
Tumblrissa (0,9 prosenttia) ja Facebookissa (0,9 prosenttia). Noin puolet lukijoista ei käy
pelitapahtumissa, kuten messuilla, miiteissä tai turnauksissa, eikä seuraa elektronista
urheilua. (Pelaaja-lehti 2019.)
5.3.2

Kyselyn tulokset

Perustietoa lukijoista: Kaikista vastanneista suurin määrä oli 26–30-vuotiaita (25,6 prosenttia) ja 31–35-vuotiaita (21,5 prosenttia). Miesten osuus oli 89,3 prosenttia, naisten
5,8 prosenttia, muiden 1,7 prosenttia ja 3,3 prosenttia eivät halunneet kertoa (Pelaajalehti 2020).

Kuvio 39. Kyselytulosten ikä- ja sukupuolijakauma (Pelaaja-lehti 2020).

Suurin osa vastaajista asuu Uudellamaalla (32,2 prosenttia) ja on työssäkäyviä (65,3
prosenttia). 13,2 prosenttia on opiskelijoita ja sama määrä on työttömiä. 5 prosenttia oli
eläkkeellä ja 3,3 prosentilla on jokin muu elämäntilanne. (Pelaaja-lehti 2020.)

Kuvio 40. Kunnat, joissa lukijat asuvat (Pelaaja-lehti 2020).
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Digilehdestä: 95,9 prosenttia kyselyyn vastanneista tiesi, että Pelaaja-lehdestä julkaistaan sekä painettua että digitaalista versiota. Suurin osa löysi tiedon digitaalisesta lehdestä Pelaaja.fi -sivustolta (81,8 prosenttia) tai kuuli asiasta Pelaajacastin kautta (44,6
prosenttia). (Pelaaja-lehti 2020.)

Kuvio 41. Mistä lukijat ovat löytäneet tiedon digitaalisesta lehdestä (Pelaaja-lehti 2020).

Suurin osa lukijoista lukee painettua sekä digitaalista lehteä (27,3 prosenttia), mutta he
ovat kuitenkin jakautuneet suhteellisen tasaisesti neljään osaan (Pelaaja-lehti 2020):

Kuvio 42. Mitä lehteä lukijat lukevat (Pelaaja-lehti 2020).

Vain 32,2 prosenttia kertoi, että lukee muita digitaalisia lehtiä, esimerkiksi: Respawn,
Playstation Magazine UK, Skrolli, Hesari, Mikrobitti, EDGE, Kuluttaja, Kaleva & Lapin
Kansa, Tekniikan Maailma, Kamera, Kippari, Helsingin Sanomat, Iltalehti, Ilta-Sanomat,
Aamulehti, Aku Ankka, Anime, The Economist, Tiede ja Kauppalehti (Pelaaja-lehti 2020).
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Suurimmaksi osaksi lukijoiden mielestä Issuu-digilehtipalvelun lukualustaa on helppo
käyttää (75,2 prosenttia), ja syiksi he listasivat seuraavia asioita: simppeli, selkeä, helppokäyttöinen (Pelaaja-lehti 2020). Lukijat kertoivat myös miksi eivät pidä lukualustasta,
esimerkiksi:
Issuun mobiilisovelluksen avatessa Pelaaja-lehteä joutuu kaivelemaan sovelluksen syövereistä. Tulee sellainen olo, että sovellus on tehty erityisesti lehden julkaisijoita - ei lukijoita varten. Myös lehden ostaminen, ja jo ostettujen lehtien katalogin
selaaminen voisi olla huomattavasti nykyistä suoraviivaisempaa. (Pelaaja-lehti
2020.)

Lukijat kertoivat muitakin huonoja puolia, esimerkiksi ettei zoomaus toimi kunnolla ja erillinen kirjautuminen on hankala ominaisuus. Lisäksi lehden löytäminen ja uuden lehden
lisääminen tilille on vaikeaa ja käyttöliittymä on vanhanaikainen eikä lukualusta toimi mobiilinäkymässä kunnolla. Esimerkkejä vastaavista digilehtipalveluista tai muista alustoista, joita lukijat suosivat ovat esimerkiksi PDF-tiedosto, Helsingin Sanomien mobiilisovellus, Joomang-, Pressreader-, Zinio- ja Magzter-palvelut. (Pelaaja-lehti 2020.)
Lukijat kommentoivat, että ”loogisin paikka digilehdelle olisi pelaaja.fi” ja ”käyttäjäystävällisin vaihtoehto mielestäni olisi, että kaikki Pelaajan palvelut: verkkouutiset, foorumi,
kauppa, verkkolehti löytyisivät kaikki saman domainin alta” (Pelaaja-lehti 2020).
57 prosenttia ei tilaa digilehteä aktiivisesti, mutta 26,4 prosenttia tilaa sitä Pelaaja Shopin
kautta. Suurimpia syitä siihen, miksi lukijat eivät ole digilehden tilaajia ovat, että he eivät
ole tarpeeksi kiinnostuneita lukemaan jokaista numeroa, lehti on liian kallis ja alustaratkaisu ei miellytä. (Pelaaja-lehti 2020.)
5.3.3

Tuloksien analyysi

Edellisvuoden kyselyyn verrattuna lukijakunnan ikä- ja sukupuolijakauma on pysynyt samana ja lukijakunta koostuu enimmäkseen miehistä. Vaikka aktiivinen videopelaaminen
onkin suositumpaa miesväestössä, lähdemateriaalin tutkimuksien mukaan puolet naisväestöstäkin pelaa videopelejä. Tämä tarkoittaa sitä, ettei Pelaaja-lehti tavoita potentiaalisia naislukijoita. Tuloksista selviää myös, ettei Pelaaja-lehti tavoita nuorempaa, alle
25-vuotiaita, ikäluokkaa yhtä paljon. Tämä voi johtua näkyvyyden puutteesta, sillä suurin
osa lukijoista on löytänyt lehden lehtihyllyltä, jonka näkyvyys on huono eikä se erotu
joukosta (kts. luku 5.2.4 lehtipisteiden näkyvyys). Jos näkyvyyttä saadaan lisättyä ver-
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kossa, olisi todennäköisempää, että Pelaaja-lehti saisi naiset ja nuoret paremmin tavoitettua. Tämä voi onnistua esimerkiksi YouTuben kautta, sillä tutkimusten ja kyselytuloksien perusteella potentiaaliset asiakkaat ja nykyiset lukijat seuraavat YouTubea peliharrastuksensa tiimoilta. Lisäksi suurin osa lukijoista asuu Uudellamaalla, mutta kutakuinkin
kaikista Suomen kunnista löytyy lukijoita, paitsi Ahvenanmaalta. Tämä tieto auttaa verkkonäkyvyyden kohdentamisessa.
Suurin osa vastanneista pelaa 5–20 tuntia viikossa ja on ostanut 3–10 peliä viimeisen
12 kuukauden aikana. Tämä viittaa siihen, että kyseinen lukijakunta koostuu ultimaattisista pelaajista (kts. luvun 2.4.1 kohta ultimaattiset pelaajat) ja yleisharrastajista (kts. luvun 2.4.1 kohta yleisharrastaja). Tuloksista kuitenkin selvisi, että asiakaskunnasta löytyy
myös sellaisia, jotka eivät välttämättä pelaa videopelejä tai lue lehtiä, mutta ostaa lehteä
tukeakseen Pelaajacastia. Tämä avaa kokonaan uuden ulottuvuuden kohderyhmän
asiakassegmenttiin.
Pelaajacast on voimavara, jota Pelaaja-lehden tulisi hyödyntää enemmän. Vastaajien
mukaan se luo yhteisön, joka on myös erinomainen sitouttamiskeino. Podcastit yleensäkin ovat vahvassa kasvussa Suomessa, etenkin vaikuttajien podcastit, joten yhteistyökuvio Pelaajacastin ja vaikuttajan podcastin kesken ei olisi hullumpi idea.
Melkein kaikki vastaajista tiesivät digilehdestä, mutta kuten vuoden 2019 lukijakyselyssäkin, he kertoivat, etteivät ole lehden tilaajia sen kalliin hinnan takia. Uskon, etteivät
vastaajat välttämättä tiedä digilehden hintaa, sillä se on puolet halvempi kuin painettu
versio. Lisäksi vuoden 2019 lukijakyselyssä sopivaksi hinnaksi katsottiin 2–5 euroa ja
lehden hinta on juuri tässä haarukassa. Hinta tulisi tuoda paremmin esiin, jotta se herättäisi enemmän kiinnostusta ja saavuttaisi enemmän ostajia.
Kaksi neljäsosaa vastaajista on siirtynyt digilehden lukijoiksi. Tämä kertoo, että asiakkaiden tarpeeseen on vastattu. Suurin osa löysi tiedon Pelaaja-lehden omista kanavista:
Pelaaja.fi-sivustolta ja Pelaajacastista, joten sen näkyvyyttä kannattaa nostaa esiin
muissakin kanavissa. Issuu-digilehtipalvelun lukualusta oli suurimman osan mielestä
hyvä, mutta huonoissa puolissa nousivat esiin huono mobiilinäkymä, vaikea ostoprosessi sekä Pelaaja-lehden kaikkien tarjoamien tuotteiden ja palveluiden hajanaisuus eri
kanavissa ja sivustoilla. Lukualustan vaihtamista mobiiliystävällisemmäksi kannattaa
vahvasti harkita sekä kaikkien tuotteiden ja palveluiden yhdistämistä yhden sivun alle,
mikä helpottaa löydettävyyttä.
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Tutkimustulokset antoivat hyvän kuvan Pelaaja-lehden nykyisistä asiakkaista ja kohderyhmästä sekä siitä, keitä kannattaa tavoitella, jotta Pelaaja-lehti saa laajennettua asiakaskuntaansa ja nostettua myyntiä. Tuloksien perusteella voin paremmin määritellä kohderyhmän Pelaaja-lehdelle ja luoda asiakassegmenttejä. Tähtäsin tutkimuksessani yksittäisen tapauksen analysointiin, eli Pelaaja-lehden kohderyhmään, mutta muillakin
aloilla, joiden kohderyhmiin videopelaajat kuuluvat, tietoja voidaan pitää hyödyllisinä.

6

Kehittämisehdotukset

Aikakauslehtiä luetaan edelleen niin painettuna kuin digitaalisesti, eikä niiden käyttö ole
vähentymässä. Jotkut lukijat pitävät enemmän painetusta lehdestä ja sen tunnetilasta,
kun taas jotkut pitävät digitaalisesta lehdestä sen helppokäyttöisyyden ja edullisuuden
vuoksi. Näin ollen Pelaaja-lehden kannattaa ehdottomasti jatkaa painetun sekä sen rinnalla olevan digilehden julkaisemista tavoittaakseen mahdollisimman paljon lukijoita.
Digilehden näkyvyyttä tulisi kuitenkin lisätä ja sen hintaa korostaa entistä enemmän, jotta
potentiaaliset lukijat, jotka ovat kiinnostuneet digilehdistä, löytävät sen. Digilehden lukualustan vaihtamista mobiiliystävällisempään alustaan kannattaa harkita, sillä mobiililaitteiden käyttö on osa jokapäiväistä arkeamme.
Kehittämisehdotukseni koostuu kolmesta osasta:
•

Brändikokonaisuuden yhdenmukaistaminen

•

Kohderyhmän määritelmä

•

Keinot menestyvään myynti- ja markkinointikokonaisuuteen

Toteuttamalla nämä kehittämisehdotukset Pelaaja-lehti voi lisätä myyntiä kuluttajille.
Kuvaan kehittämisehdotuksiani seuraavissa alaluvuissa.
6.1

Brändikokonaisuuden yhdenmukaistaminen

Tutkimastani lähdemateriaalista selvisi, että vahva brändi on avain yrityksen menestykseen ja sen on oltava yhdenmukainen kokonaisuus, jotta se on toimiva. Silloin se herät-
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tää kiinnostusta ja houkuttelee potentiaalisia lukijoita ostamaan (kts. luku 2.2 lehden menestystekijät). Pelaaja-lehdellä on vahva brändi ja visuaalinen identiteetti, ja ne tunnetaan nykyisten asiakkaiden keskuudessa. Nuoret videopelaajat tai muut, jotka eivät seuraa videopelialaa, eivät tunne Pelaaja-lehden brändiä: he eivät tunne sen tarinaa eivätkä
tiedä, miksi heidän tulisi seurata sitä. Näistä syistä on erittäin tärkeää lisätä lehden näkyvyyttä, tuoda esiin sen tarinaa ja yhdenmukaistaa visuaalista ilmettä ja äänensävyä.

Kuvio 43. Pelaaja-lehden brändikokonaisuuden kehityskohteet ja -ehdotukset.

Potentiaalisten ja uusien lukijoiden on helpompi löytää tietoa Pelaaja-lehdestä, jos Pelaaja-lehden kaikissa kanavissa on linkit tai tiedot kaikista lehden muista kanavista. Tällä
hetkellä kanavien näkyvyys on puutteellinen: joissakin kanavissa on enemmän linkityksiä
kuin toisissa. YouTube on tärkeä kanava lehden kohderyhmän tavoittamisen kannalta,
mutta esimerkiksi lehden Facebookissa ei ole linkkiä lehden YouTube-kanavaan eikä
Instagram-tilillä ole edes mainintaa siitä. Lisäksi Instagram-julkaisujen hashtageja tulisi
suunnitella tarkemmin, jotta lehden näkyvyys kasvaa.
Lehden Discord-palvelimen näkyvyyttä tulisi lisätä kaikkiin kanaviin, sillä se toimii vuorovaikutuksen ensisijaisena kanavana. Tämän lisäksi olisi hyvä, että kaikkien kanavien
kommentteihin vastataan. Vastaaminen osoittaa aktiivisuutta ja se vuorostaan kasvattaa
näkyvyyttä sekä mahdollistaa yhteisön rakentamista ja sen vahvistamista.
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Mikäli Pelaaja-lehti aikoo tulevaisuudessa toteuttaa maksettuja mainoskampanjoita, ehdottaisin toteuttamaan ne pelkästään YouTubeen Google Adsin avulla. Tämä varmistaa
oikeiden kohderyhmien tavoittamisen. Lisäksi Pelaaja.fi-sivuston hakukoneoptimoinnin
osalta kannattaa tarkistaa sana ”videopelit” ja muut siihen liittyvät hakusanat, jotta Pelaaja-lehti tulisi esiin ennen Pelit-lehteä Googlessa.
Ehdotan myös harkitsemaan yhteistyökuvioita lehtipisteiden, peliyritysten sekä laitevalmistajien kanssa, esimerkiksi erilaisia kampanjoita sosiaaliseen mediaan, etenkin YouTubeen, näkyvyyden lisäämiseksi ja brändin tunnettuuden kasvattamiseksi.
6.2

Kohderyhmän määritelmä

Kohderyhmä on määriteltävä, jotta myynti ja markkinointi voidaan kohdistaa toivotulle
yleisölle oikeissa kanavissa tehokkaasti ja sitä kautta kasvattaa myyntiä. Kyselytulokset
vastaavat saamiani tietoja taustahaastatteluista: Pelaaja-lehden kohderyhmä on pysynyt
pitkään samana, suurin osa on 26–35-vuotiaita miehiä. Videopelaajat kohderyhmänä
alaluvun 2.4.1 kohdalla kuitenkin selvisi, että videopelaajat kohderyhmänä on paljon laajempi yleisö kuin mitä Pelaaja-lehti on tavoittanut. Tästä syystä olen aluksi kuvaillut Pelaaja-lehteä tuotteena, ja tämän jälkeen profiloinut kolme asiakassegmenttiä pelaajatyyppien (kts. luvun 2.4.1 kohta pelaajatyypit) mukaan. Lopuksi olen luonut kehitetyn ostopolun, sillä havainnointini aikana huomasin, ettei lehden ostopolku ole mahdollisimman
selkeä. Pelaaja-lehti voi ehdotuksieni perusteella jatkokehittää kohderyhmän ja asiakassegmenttien määrittelemistä.
Pelaaja-lehden keskeiset ominaisuudet ja hyödyt:
•

Asiantunteva mutta henkilökohtainen näkökulma pelimaailmaan tuottaa lisäarvoa lukijoille ja vaikuttaa pelin ostamisen päätöksentekoon. Lehti on taitettu ammattimaisesti ja sen ulkonäkö tuottaa iloa lukijoille.

Miksi Pelaaja-lehteä ostetaan?
•

Lukija saa syvällisemmän ymmärryksen pelimaailmasta ja peleistä arvosteluiden,
artikkeleiden, haastatteluiden ja muiden sisältöjen ansiosta.
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Ketkä voisivat olla kiinnostuneita Pelaaja-lehdestä?
•

Kaikki, joita kiinnostavat videopelit tai videopeliala.

Taulukko 2.

Profiloidut asiakassegmentit.
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Pelaaja-lehti ei ole kohderyhmän lisäksi miettinyt selkeää ja helppoa ostopolkua verkossa eikä ostojen jatkuvuutta. Jos lukija haluaa ostaa lehden, hänen on ensin löydettävä Pelaaja.fi-sivusto ja sen jälkeen joko tilaus-sivu tai Pelaajashop. Kehitysehdotukseni sisältää yksinkertaisen ratkaisun linkittämällä ostosivun Pelaaja-lehden kaikkiin kanaviin sekä lehden jokaiseen numeroon. Lisäksi Pelaaja.fi -sivulla voisi esimerkiksi olla
”osta lehti” -nappi, joka selkeyttäisi ja nopeuttaisi ostamista. Jos halutaan, että lukija ostaa lehden uudelleen, tulisi ostotapahtuman jälkeen olla jonkin muotoinen follow-up, eli
esimerkiksi kiitosviesti ja uutisia Pelaaja-lehdestä tai tietoa yhteisöstä. Tämän avulla lukija saadaan sitoutettua brändiin. Menestymisen mittareina toimivat sitoutuminen (tykkäykset, kommentit ja jakaminen) sekä lehtien tilausmäärät (kappaletta kuukaudessa).

Kuvio 44. Esimerkkejä nykyisestä ja kehitetystä ostopolusta.
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6.3

Keinot menestyvään myynti- ja markkinointikokonaisuuteen

Myynti- ja markkinointikokonaisuuden tarkoituksena on herättää kiinnostusta Pelaajalehden brändistä, sitouttaa asiakkaat ja lisätä myyntiä. Pelaaja-lehden brändistä saadaan toimiva kokonaisuus luvuissa 6.1–6.2 antamieni ehdotuksien avulla, mikä on tärkeää, jotta inbound-markkinoinnin keinot toimivat. Tämän luvun ehdotuksien avulla esitän kustannustehokkaita houkuttelun, sitouttamisen ja ilahduttamisen keinoja, joita ilmeni
käyttämässäni lähdemateriaalissa luvussa 2.3 ja benchmarkingin tuloksissa luvussa 5.1
ja joilla myynnistä ja markkinoinnista tehdään menestyvä kokonaisuus.

Kuvio 45. Ehdotuksia houkuttelun keinoista.

Houkuttelun keinot toteutetaan markkinoinnin kautta ja niiden tavoitteina ovat näkyvyys,
kustannustehokkuus ja brändin tunnettuuden lisääminen. Vuorovaikutus kaikissa kanavissa on ehdottoman tärkeää näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
Keinoina ehdotan vaikuttajamarkkinointia, joka on sähköpostimarkkinoinnin lisäksi kaikkein kustannustehokkain tapa saada näkyvyyttä brändille (Tomoson 2016). Ehdotan
myös, että markkinoinnissa pysytään ajan hermolla hyödyntäen erilaisia merkki- ja pyhäpäiviä mainoskampanjoissa, kuten Microsoftin menestyvä kansainvälisen naistenpäivä -kampanja (kts. luku 5.1 benchmarking: keinot menestyvään brändikokonaisuuteen).
Tärkeimpänä houkuttelun kanavana koen YouTuben, sillä sen lisäksi, että se on suosituin kanava Suomessa (PING Helsinki 2019a), on se myös käytetyin kanava videopelaajien keskuudessa (Fu 2020). Muita kanavia kannattaa toki hyödyntää myös, kuten
Instagramia ja Facebookia, laajan yleisön tavoittamiseksi. Podcastien suosio nousee jatkuvasti, joten yhteistyökuvio Pelaajacastin ja toisen podcastin kanssa voi mahdollistaa
uusia keinoja saada näkyvyyttä ja tunnettuutta.
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Tuloksien seuraamiseksi ehdotan käyttämään mittareina tilattujen lehtien kappalemäärää kuukaudessa sekä yleisön sitoutumista eri kanavissa. Mittarit kertovat, onko tavoitteisiin päästy ja millaisia muutoksia tai jatkotoimenpiteitä tulisi tehdä.

Kuvio 46. Ehdotuksia sitouttamisen keinoista.

Sitouttamisen keinot tapahtuvat myynnin ohella ja niiden tavoitteena on myynnin lisääminen, sitouttaminen ja kustannustehokkuus.
Keinoina ehdotan yhteisön suunnitelmallista rakentamista, esimerkiksi käyttäen Discord
-palvelinta tai muita sosiaalisen median kanavia, sillä tutkimieni tietojen mukaan yhteisön
kautta saavutetaan voimakas sitoutuminen (Malmelin 2015). Yhteisöstä tulisi olla tietoa
kaikissa Pelaaja-lehden kanavissa sekä ohjeita, miten siihen voi liittyä, sen arvoista ja
hyödyistä. Asiakkaan tilatessa lehden ehdotan myös henkilökohtaisen kiitosviestin lähettämistä, joko postitse kotiin, mikä on erinomainen tapa erottua kilpailijoista, tai sähköpostitse. Kiitosviestin yhteydessä ehdotan, että viestiin lisätään kehotus liittyä Pelaajalehden yhteisöön.
Sitouttamisen tulisi tapahtua Pelaaja-lehden kaikissa kanavissa vuorovaikutuksen, yhteisön sekä vaikuttajien avulla. Yhteisöllä voisi myös olla niin sanottuja brändilähettiläitä,
kuten Xboxin Ambassadorsit (kts. luku 5.1.2 sitouttamiskeinojen tulokset), jotka ovat aktiivisia yhteisön jäseniä ja jakavat kokemuksiaan Pelaaja-lehdestä ja sen brändistä. Näiden tuloksena Pelaaja-lehden ei tarvitse itse mainostaa lehteä, vaan sen yhteisö mainostaa sitä Pelaaja-lehden puolesta.
Tuloksien seuraamiseksi ehdotan käyttämään mittareina tilattujen lehtien kappalemäärää kuukaudessa, yleisön sitoutumista eri kanavissa sekä yhteisön jäsenmäärää. Mittarit
kertovat, onko tavoitteisiin päästy ja millaisia muutoksia tai jatkotoimenpiteitä tulisi tehdä.
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Kuvio 47. Ehdotuksia ilahduttamisen keinoista.

Ilahduttamisen keinot tapahtuvat asiakaspalvelun kautta ja sen tavoitteet ovat pitää
asiakas sitoutuneena, lehden uudelleenostaminen sekä kustannustehokkuus.
Keinoina ehdotan kanta-asiakasohjelmaa, henkilökohtaisia viestejä ja sosiaalisen median kampanjoita. Kanta-asiakasohjelma on myös sitouttamiskeino, mutta siihen liittyvät
palkinnot ja tarjoukset ovat ilahduttamisen keinoja. Henkilökohtaisilla viesteillä tarkoitan
ajoittaista uutiskirjettä toimituksen kuulumisista ja vuosittaista ”hyvää syntymäpäivää” viestiä. Nämä voidaan toteuttaa automatisaation kautta. Lisäksi erilaiset kampanjat ilahduttavat asiakkaita, varsinkin palkinnot tai yllätyslahjat, kuten tavaratalo Lord & Taylorin
yllätyslahja -somekampanja (kts. luku 5.1.3 ilahduttamiskeinojen tulokset).
Sähköposti toimii parhaiten ilahduttamisen kanavana kustannustehokkuutensa vuoksi,
mutta kampanjat onnistuvat paremmin YouTubessa, Instagramissa, Facebookissa, Discordissa ja Pelaajacastissa laajemman yleisön tavoittamisessa.
Tuloksien seuraamiseksi ehdotan käyttämään mittareina sitoutumista ja tilattujen lehtien
määrää. Mitä ilahtuneempia asiakkaat ovat, sitä varmemmin he jakavat kokemuksiaan
verkossa, mikä vuorostaan antaa lehdelle enemmän näkyvyyttä ja houkuttelee uusia asiakkaita ostamaan.

63

7

Pohdinta

Miten Pelaaja-lehdelle voi lisätä myyntiä kuluttajille? Lehden brändistä on tehtävä yhdenmukainen kokonaisuus, jonka kohderyhmä ja ostopolku on määritelty tarkkaan, ja
sen myynnistä sekä markkinoinnista on rakennettava toimiva kokonaisuus käyttäen inbound-markkinoinnin houkuttelun, sitouttamisen ja ilahduttamisen keinoja.
Ymmärtääkseni mikä tekee lehdestä menestyvän, tutkin aikakauslehtien menestystekijöitä. Ne koostuvat brändistä, tarinallisesta ja asiantuntevasta viestinnästä ja kohderyhmän tuntemisesta. Lähdemateriaali auttoi minua ymmärtämään, että kokonaisuudet ovat
tärkeitä menestymisen kannalta ja se tuki tutkimuksiani antamalla näkökulman hyvään
brändikokonaisuuteen sekä idean etsiä inbound-markkinoinnin keinoja.
Vaikka tiesin, että saan kattavaa tietoa Pelaaja-lehden kohderyhmistä kyselytulosten perusteella, lähdemateriaali antoi hyvän pohjatiedon heidän määrittelemiseensä. Halusin
ehdottaa sellaista brändikokonaisuutta, joka toimii niin nykyisille kuin uusille asiakkaille
ja löytää juuri heille sopivia myynti- ja markkinointikeinoja.
Tutkimukseni tulokset antoivat konkreettisia esimerkkejä menestyvistä myynti- ja markkinointikeinoista, hyvän kuvan Pelaaja-lehden näkyvyydestä sekä ymmärryksen lukijoista ja heidän mielipiteistään uudesta digilehdestä. Mielestäni tulokset eivät olleet odotettuja mutta eivät yllättäviäkään, vaan ne antoivat syvällistä ymmärrystä siitä, millaisia
kehitysehdotuksia voin antaa Pelaaja-lehdelle heidän haasteisiinsa myynnin, näkyvyyden ja asiakkaiden sitoutumisen osalta.
Tavoitteenani oli löytää kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä kehitysehdotuksia myynnin lisäämiseksi, ja mielestä onnistuin tässä kattavan lähdemateriaalin ja tutkimukseni
ansiosta. Uskon, että ilman näin laajaa lähdemateriaalia en olisi saanut läheskään yhtä
toimivia kehitysehdotuksia Pelaaja-lehdelle.
Tutkimustuloksia ja kehitysehdotuksiani voi käyttää ohjenuorina yhdenmukaisen brändikokonaisuuden ja menestyvän myynti- ja markkinointikokonaisuuden rakentamiseen.
Myynti- ja markkinointikokonaisuuden keinoja voidaan soveltaa millä tahansa alalla, jolloin on mahdollista saada mistä tahansa yrityksestä menestyvä. Uskon myös, että vaikka
havainnointini oli kohdistettu Pelaaja-lehden näkyvyyteen, voi se antaa ideoita brändin
näkyvyyden parantamiseksi yleisemminkin.
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Myös pelialalla toimivat voivat käyttää tutkimiani tietoja videopelaajista kohderyhmänä
hyödykseen – itsekin olisin toivonut koottua tutkimusta, jonka avulla videopelaajien ymmärtäminen kohderyhmänä olisi ollut helpompaa. Kirjallisuutta ja tutkimuksia videopelaajista kohderyhmänä oli yllättävän vähän, joten jouduin etsimään tietoa kunnolla. Harkitsin jopa käyttäväni omaa tietopohjaa videopelaajana, mutta en pitänyt sitä tarpeeksi
kattavana taustamateriaalina. Miksi videopelaajia kohderyhmänä ei ole tutkittu enempää? Videopeliala kuitenkin kasvaa jatkuvasti ja sitä käytetään yhä enemmän muillakin
aloilla, kuten hyvinvointialalla.
Työni tuloksista ja kehitysehdotuksista voidaan rakentaa myynti- ja markkinointistrategia,
jonka toivonkin olevan Pelaaja-lehden seuraava tavoite, mikäli he haluavat lisätä myyntiä
kuluttajille. Tuloksista ja ehdotuksista saa hyviä keinoja toimiviin kokonaisuuksiin, mutta
ne tarvitsevat silti lisää tarkennusta, jonka jälkeen ne voidaan ottaa käyttöön.
Oman osaamisen ja ammatti-identiteettini syventymisen kannalta tämä työ oli erittäin
hyödyllinen, se sai minut jopa harkitsemaan ammattia media-alalla. Opin, miten myynnistä ja markkinoinnista saadaan menestyvä kokonaisuus ja miten kanavia kannattaa
hyödyntää. Pidin erityisesti vaikuttajamarkkinointia mielenkiintoisena keinona, jota aion
itsekin hyödyntää tulevaisuudessa. Opin myös valtavasti media-alasta: miten kustannusyhtiö toimii, mitä ihmiset ajattelevat aikakauslehdistä ja tietysti, miten lehdestä tehdään
menestyvä.
Olin myös todella väärässä, kun oletin, ettei painettuja lehtiä enää lueta yhtä paljon –
hyvä niin, sillä muuten minun olisi pitänyt miettiä aivan toisenlaisia ratkaisuja Pelaajalehden haasteisiin.
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Liite 1. Pelaaja-lehden työntekijöiden taustahaastatteluiden rungot
Haastattelu 27.9.2020 Moisio Petteri, toimitusjohtaja, H-Town Oy
1. Onko H-Townilla asetettuja arvoja ja tavoitteita?
2. Mistä liiketoiminnan raha tulee pääsääntöisesti?
3. Ketkä koet olevan H-Townin kovimmat kilpailijat?
4. Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä asiaa, jotka ovat olleet osa H-Townin menestystä
vuosien varrella?
5. Miten henkilökunnan hallinnointi toimii?
6. Toteutatteko vuosisuunnitelman (esim. mitä lehdet sisältävät tulevana vuotena, teemoja, haastatteluita)?
7. Ovatko tilaajat samat vuosi toiselta (kaupat + kuluttajat)?
8. Pyydättekö palautteita asiakkailtanne?
9. Missä lehti on näkyvillä?
10. Oletteko aikaisemmin mainostaneet lehteä tai käyttäneet mainostoimistoa?
11. Oletteko harkinneet kustantavanne muita lehtiä Pelaajan, Animen ja verkkolehden
lisäksi?
12. Mikä on omasta mielestäsi kaikkein tärkeintä yrityksessänne?

Haastattelu 28.9.2020 Erkola Lasse, Art Director, H-Town Oy
1. Mitkä ovat työtehtäväsi AD:na?
2. Mitä ohjelmia käytät, kun taitat lehteä?
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3. Graafinen ohjeisto/brändikirja luotiin 2007 ja tietyt asiat (värit, fontit ym.) toistuvat edelleen - mitkä ovat avainasiat, jotka visuaalisesti näkyvät aina joka lehdessä?
4. Miten taittoprosessi etenee?
5. Onko visuaalista ilmettä uusittu vuosien varrella? Jos kyllä, millä tavalla ja miksi?
6. Onko saatu palautetta mitä lehden lukijat pitävät lehden ulkonäöstä? Jos kyllä, miten
tämä on sisällytetty visuaaliseen ilmeeseen?
7. Mitkä koet olevan kolme tärkeintä asiaa AD:na olemisena?
8. Miten jaatte taittotyöt tiimin kesken?
9. Mikä on omasta mielestäsi kaikkein tärkeintä yrityksessänne?

Haastattelu 1.10.2020 Puustinen Johanna, päätoimittaja, H-Town Oy
1. Miltä lehden toteuttamisen projektinhallinnan prosessi näyttää?
2. Millainen on lehden suunnitteluprosessi?
3. Mistä lehden rakenne koostuu ja miten sisältö valitaan?
4. Onko digilehden sisältö sama kuin printtilehden?
5. Sisältöä kirjoittaessa, pidetäänkö mielessä kohderyhmät?
6. Miten peliarvioinnit ja haastattelut päätetään ja toteutetaan?
7. Pyydättekö palautteita tilaajilta?
8. Saatteko tietoa uusista tilaajista?
9. Onko mietitty podcastin tuotteistamista? Tai esimerkiksi striimausta?
10. Millä tavalla lehti (printti + digi) on näkyvillä somessa?
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11. Mikä on omasta mielestäsi kaikkein tärkeintä yrityksessänne?

Haastattelu 1.10.2020 Arvekari Ville, verkkopäätoimittaja, H-Town Oy
1. Hallinnoitko ja päivitätkö sivuja + onko muita?
2. Milloin sivu on rakennettu ja onko sivua uusittu vuosien varrella?
3. Millainen verkkonäkyvyys Pelaajalla on?
4. Onko mietitty podcastin tuotteistamista? Tai esimerkiksi striimausta?
5. Miltä verkkosivujen projektinhallinnan prosessi näyttää?
6. Miten viikkokyselyn sisältö päätetään?
7. Millaista vuorovaikutusta tilaajien / asiakkaiden kanssa käydään?
8. Osaatko kertoa vapaamuotoisesti Pelaajan vaiheista vuosien varrella, esim.
Miten Pelaaja ja sen sisältö on muuttunut ja miksi?
Ketkä ovat kohderyhmät, onko niitä tutkittu tarkemmin?
Miten vuorovaikutus on muuttunut tilaajien kanssa?
9. Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä asiaa, jotka ovat olleet osa Pelaajan menestystä
vuosien varrella?
10. Ketkä koet olevan Pelaajan kovimmat kilpailijat?
11. Mikä on omasta mielestäsi kaikkein tärkeintä yrityksessänne?
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Liite 2. Pelaajan digilehden 2020 lukijakyselyn runko
Hieman sinusta
Mitä sukupuolta edustat?
•
•
•
•

Nainen
Mies
Muu
En halua kertoa

Kuinka vanha olet?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle 15 vuotta
15–18 vuotta
19–25 vuotta
26–30 vuotta
31–35 vuotta
36–40 vuotta
41–45 vuotta
46–50 vuotta
Yli 50 vuotta

Missä asut?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ahvenanmaa
Etelä-Karjala
Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Kainuu
Kanta-Häme
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Kymenlaakso
Lappi
Pirkanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
Päijät-Häme
Satakunta
Uusimaa
Varsinais-Suomi
En halua kertoa
En asu Suomessa

Liite 2
2 (3)
Millainen on elämäntilanteesi?
•
•
•
•
•

Työssäkäyvä
Työtön
Opiskelija
Eläkkeellä
Muu

Suhteesi Pelaaja-lehteen
Tiesitkö, että Pelaaja-lehdestä julkaistaan sekä painettua että digitaalista versiota?
•
•

Kyllä
En

Jos tiesit, mistä löysit tiedon digitaalisesta lehdestä? (voit valita enemmän kuin yhden
vaihtoehdon.)
•
•
•
•
•
•
•

Pelaaja.fi -sivustolta
Facebookista
Instagramista
Twitteristä
Pelaajacastista
En tiennyt digitaalisesta lehdestä
Other: ________________________

Luetko painettua vai digitaalista lehteä?
•
•
•
•

Luen vain painettua lehteä
Luen vain digitaalista lehteä
Luen molempia
En lue kumpaakaan aktiivisesti

Luetko muita digitaalisia lehtiä?
•
•

Kyllä
En

Jos luet muita digitaalisia lehtiä, mitä luet?
_____________________________________
Digitaalisen Pelaajan lukualusta
Onko issuu.com -palvelun lukualustaa helppo käyttää?
•
•

Kyllä
Ei

Miksi? Miksi ei?
_____________________________________
Onko olemassa toinen digilehtipalvelu, jonka lukualustaa käyttäisit mieluummin?
•

Kyllä
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•

Ei, Issuu on hyvä

Jos vastasit kyllä, mistä palvelusta on kyse?
_____________________________________
Lukisitko digitaalista lehteä mieluummin jossakin muussa muodossa (esim. Pelaaja.fin
kautta)?
•
•

Kyllä
En, Issuu on hyvä

Jos vastasit kyllä, kertoisitko ajatuksista tarkemmin?
_____________________________________
Digilehden tilaamisesta
Oletko digitaalisen lehden tilaaja vai irtonumeroiden ostaja?
•
•
•
•

Kestotilaaja
Määräaikainen tilaaja
Irtonumeroiden ostaja
En lue lehteä aktiivisesti

Jos et ole digilehden tilaaja, miksi et?
•
•
•
•

Lehti on liian kallis
Alustaratkaisu ei miellytä minua
En ole niin kiinnostunut, että tahtoisin lukea joka numeron
Other: ________________________

