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The topic of this thesis was to create a yearly marketing plan for a local brewery, Kahakka Brewery.  
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1 JOHDANTO 

Kahakka Brewery on Kokkolassa vuonna 2017 perustettu pienpanimo. Panimo sijaitsee Indolan teolli-

suusalueella, ja samoissa tiloissa palvelee myös tehtaanmyymälä. Kahakka Brewery tuottaa käsityö-

läisoluita laidasta laitaan. Yrityksen kanssa on myös mahdollista muun muassa suunnitella oma etiketti 

olutpulloon, erilasia reseptejä, sekä myös ateriakokonaisuuksia. Tässä opinnäytetyössä laadimme Ka-

hakka Brewerylle markkinoinnin vuosisuunnitelman, jonka avulla yritys voi kehittää myyntiä, tunnet-

tuutta ja markkinointia.  

 

Markkinointi on avainasemassa yrityksen kasvun kannalta. Markkinointia tulee suunnitella tarkoin ja 

laatia vaadittavat budjetit ja toimintatavat. Markkinointia voidaan toteuttaa monissa eri kanavissa mak-

sullisesti ja ilmaiseksi. Vaikka markkinointia pyritään toteuttamaan ilmaisissa kanavissa, ovat maksul-

liset kanavat usein tehokkaampia tapoja.  Markkinointi vaatii myös trendien mukana pysymistä, ja esi-

merkiksi sosiaalisen median osaaminen on nykyään tärkeää. Markkinointi onkin siirtynyt suureksi 

osaksi verkkoon ja erilaisiin sovelluksiin: esimerkiksi lehtimainoksissa ei enää nähdä kovin monipuoli-

sesti yrityksiä. Myös radiomainosten suosio on laskenut, koska nykyään radiota kuunnellaan harvemmin 

ja kohderyhmä on suppeampi. Trendikkäitä ja nykypäiväisiä markkinointitapoja ovat esimerkiksi vai-

kuttajamarkkinointi ja sosiaalisen median maksettu mainonta. Niiden avulla tavoitetaan paljon potenti-

aalisia asiakkaita, koska yleisö on laaja. 

 

Markkinoinnin toteuttaminen ja seuranta on paljon vaivattomampaa ja tuottavampaa, kun yrityksellä on 

toimiva markkinointisuunnitelma. Markkinointisuunnitelma on todella monipuolinen työkalu markki-

noinnin toteuttamiseen eri tilanteissa ja kanavissa. Se auttaa myös asetettujen tavoitteiden seurannassa 

ja mittaamisessa. Markkinoinnista ja sen onnistumisesta kerätyn datan perusteella voidaan tarkastella, 

kuinka hyvin tavoitteet on savutettu ja mitä toimenpiteitä vaaditaan tulevaisuudessa toimintojen tehos-

tamiseksi. Voidaan arvioida muun muassa budjetin riittävyyttä, mainosten tavoittavuutta ja myynnin-

kasvua.  

 

Opinnäytetyön idea lähti liikkeelle siitä, että molemmat halusimme toteuttaa markkinoinnin vuosikalen-

terin ja oppia sen tekemisen ja rakenteen. Toimeksiantaja löytyi koulun välityksellä, kun Kahakka Bre-

wery haki yritykseensä harjoittelijaa, joka voisi myös toteuttaa opinnäytetyön yrityksellä. Olemme mo-
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lemmat jo suorittaneet harjoittelun, joten ehdotimme heille opinnäytetyön tekemistä. Kahakka Brewe-

ryllä oli useita tarpeita opinnäytetyölle, mutta työn aiheeksi valikoitui markkinoinnin vuosisuunnitelman 

tekeminen 

 

Opinnäytetyön tarkoitus on tuottaa Kahakka Brewerylle työkalu, jonka avulla yritys voi suunnitella 

markkinointia vuositasolla. Suunnittelemme yritykselle kalenteripohjan, jossa on eritelty eri kanavia ja 

markkinointitapoja ja muut toimenpiteet. Täytimme ensimmäisen vuoden valmiiksi, mutta pohjan avulla 

yritys voi itse suunnitella markkinoinnin toteutustapoja tulevaisuudessa. Teoriaosuudessa paneudumme 

markkinoinnin teoriaan ja siihen mihin sitä tarvitaan, sekä erilasiin markkinointi tapoihin ja kanaviin. 

Teoriaosuuteen kuuluvat myös markkinointisuunnitelman rakentamisen vaiheet. Kerromme myös Ka-

hakka Brewerystä yrityksenä, sen taustoista ja miten se on syntynyt. Itse suunnitelmassa analysoimme 

yrityksen nykytilannetta ja olemme kehitelleet paranteluehdotuksia, miten yritys voisi kasvaa entises-

tään ja parantaa markkinointiaan.   
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2 MITÄ MARKKINOINTI ON? 

Päivittäisessä elämässä kohtaamme satoja erilaisia markkinointiviestejä ja markkinoimme itseämme 

myös, kun tuomme mielipiteitämme ja ajatuksiamme esille. Markkinointi on varsinkin yrityksille kes-

keinen asia; ilman markkinointia hyväkään tuote ei myy riittävästi. Yrityksen markkinointi näkyy eniten 

asiakkaille, ja sen perusteella asiakkaat muodostavat mielipiteensä tuotteista ja itse yrityksestä. Markki-

nointi onkin vuorovaikutusta. Haastavaa markkinoinnissa on sen monipuolisuus ja se, että markkinoin-

titapoja on niin monia, eikä ole yhtä tiettyä kaavaa. (Bergström & Leppänen 2007, 9.) 

 

Markkinoinnin ydinkäsite on asiakkaan tarpeiden tyydyttäminen yrityksen kykyjen mukaan, siten että 

molemmat osapuolet hyötyvät siitä. Yksinkertaistettuna markkinointi koostuu 4p:n mallista product, 

price, promotion ja place eli tuote, hinta, viestintä ja jakelu. 4p:n malli on laajentunut ajan myötä esi-

merkiksi kohdilla people (ihmiset) ja process (prosessi). Markkinointi on laaja käsite, ja se voi joskus 

olla todella hämmentävää. Markkinointi on siis prosessi, jolla määritellään markkinoita ja asiakasryh-

mien eli segmenttien tarpeita näiden markkinoiden sisällä. Näiden tarpeiden pohjalta määritellään toi-

menpiteitä, joiden avulla tarpeita pyritään täyttämään. Markkinointiin kuuluu myös näiden toimenpitei-

den seuranta, miten ja onko markkinointi onnistunut. (McDonald & Wilson 2016, 3–4.) 

 

 

2.1 Mihin markkinointia tarvitaan? 

 

Markkinointi perustuu vuoropuheluun asiakkaan ja myyjän välillä. Tuoreen yrityksen isoin kompastus-

kivi on se, että asiakkaat eivät tunne yritystä tai sen tuotteita. Markkinoinnin avulla yrityksen on tehtävä 

tuotteensa ja palvelunsa tunnetuksi asiakkaille. Yrittäjän täytyy luoda asiakkaalle tarve tuotteeseen 

markkinoinnin avulla ja perustella, miksi asiakas tarvitsee tuotteen ja tehdä tuotteesta houkutteleva ja 

kiinnostava. Markkinointi ei kuitenkaan pääty tehtyyn kauppaan, vaan sen avulla solmitaan myös kes-

täviä asiakassuhteita. (Bergström, Leppänen 2007, 9–10.) 

 

Yrityksessä keskeinen osa markkinointia on myös asiakkaan tarpeiden tunnistaminen ja täyttäminen. 

Markkinoinnilla pyritään saamaan asiakkaat ostamaan palveluita ja tuotteita, sekä pysymään yrityksen 

kanta-asiakkaina pitkään. Yrityksen tuotevalikoimaa kehitetään jatkuvasti asiakkailta saadun palautteen 

ja erilaisten tutkimusten avulla paremmaksi ja houkuttelevammaksi. Yrittäjän täytyy miettiä myös kus-
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tannuksia markkinoinnissa. Asiakkaiden säilyttäminen on usein halvempaa kuin uusien asiakkaiden haa-

liminen. Tyytyväiset kanta-asiakkaat seuraavat todennäköisemmin yrityksen sosiaalisen median kana-

via, uutiskirjeitä ja mainoksia, ja siten markkinointi on tehokkaampaa heille kuin uusille asiakkaille. Jos 

markkinointi on onnistunutta, ovat yritys ja ostaja tyytyväisiä. Asiakas saa toivomansa tuotteet tai pal-

velut haluamaansa aikaan ja haluamastaan paikasta, ja yritys saa myynneistään voittoa ja siten kykenee 

kehittämään toimintaansa asiakkaan parhaaksi. (Bergström & Leppänen 2007, 10–11.) 

 

 

2.2  Mikä markkinointisuunnitelma on? 

 

Jokainen johtaja tai päällikkö yhtyy varmasti ajatukseen, että paras tapa hallinnoida myyntiä ja markki-

nointia on luoda systemaattinen suunnitelma erilaisista markkinointivaihtoehdoista. Näistä vaihtoeh-

doista voidaan valita tilanteeseen sopiva markkinointitapa, jolla päästään haluttuun lopputulokseen. 

Näille vaihtoehdoille lasketaan myös kulut ja luodaan aikataulu. Markkinoinnin suunnittelu on siis loo-

ginen sarja tapahtumia, joilla pyritään kasvattamaan myyntiä ja tuomaan tuotteet ja palvelut asiakkaiden 

tietoisuuteen. (McDonald & Wilson 2016, 40.) 

 

Pienissä yrityksissä markkinointisuunnitelman luominen on hieman epävirallisempi tapahtuma, kun 

taas suuremmissa yrityksissä suunnitelman luominen on systemaattisempi prosessi. Käsitteellisesti 

markkinointisuunnitelman luomisprosessi on melko yksinkertainen ja se sisältää ensinnäkin alkutilan-

teen katsauksen, muutamien perusoletusten luomisen, kohderyhmän päättämisen, mitä tavoitteita suun-

nitelman avulla halutaan saavuttaa ja suunnitelman aikatauluttamisen ja kulujen laskelmoinnin. 

(McDonald & Wilson 2016, 40.) 

 

On selvää, että kun halutaan kasvattaa yrityksen tuottoja, on markkinointisuunnitelma tärkeä sen ta-

voitteen toteuttamisessa. Yrityksillä on yleisesti neljä keskeistä tavoitetta: Liikevaihdon kasvattami-

nen, tuoton lisääminen, sijoitusten kotiuttamien ja kulujen minimointi. Yrityksessä jokaisen yrittäjän 

tulee ymmärtää kaikkia näitä tavoitteita, ja sitä miten ne toimivat yhdessä. Yrittäjien tulee myös olla 

järkeviä liiketoimintaa koskevissa päätöksissään. Päätöksentekoprosessissa tärkeitä ovat myös intuitio 

ja kokemus. Yrittäjät myöntävät, että jonkinlainen muodollinen menettelytapa markkinointiin auttaa 

vähentämään liiketoiminnan operatiivisen toiminnan monimutkaisuutta ja lisää 

realismin ulottuvuuden yrityksen tulevaisuuden toiveisiin. Useimmat yritykset tukeutuvat vain budje-

tointiin ja myyntiennusteisiin, mutta fakta on se, että kuka vain voi kirjoittaa lukuja ylös. On paljon 
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hankalampaa kirjoittaa markkinoinnin päämääriä ja strategiaa, jotka pohjautuvat tunnettuihin mahdol-

lisuuksiin markkinoilla. (McDonald & Wilson 2016, 40–41.) 

 

 

2.3 Markkinointistrategia 

 

Markkinointistrategian avulla yritys pyrkii tavoittamaan asettamansa tavoitteet, jotka on koottu yhteen 

suunnitelmaan. Strategian suunnittelu voi alkaa markkinatutkimuksesta, jonka avulla selvitetään, ovatko 

tuotteet myyviä ja onko tuotto-odotukset realistisia. Voidaan sanoa, että markkinointistrategia on mark-

kinointisuunnitelman pohja, jonka päälle markkinointisuunnitelmaa on helppo rakentaa. (Brandnews 

2017.) 

 

Strategian suunnittelua aloittaessaan on hyvä tuntea kilpailijat, sekä omat vahvuudet ja heikkoudet ja 

tässä SWOT-analyysi on toimiva työkalu. Kohderyhmän kartoitus on myös olennainen osa strategiaa, 

jotta tiedetään, kenelle markkinoidaan. Yrityksen tavoitteet tulisi asettaa aikajanalle ja siten tehdä suun-

nitelma, miten nämä tavoitteet saavutetaan. Yrityksen strategian tulisi olla ikään kuin ohje tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Strategian toimivuutta täytyy myös seurata ja analysoida ja tarpeen mukaan muokata. 

Useissa tapauksissa alkuperäinen suunnitelma on jouduttu hylkäämään kokonaan, koska se ei olekaan 

palvellut yrityksen tarpeita. (Brandnews 2017.) 

 

Suunnitelman tavoitteet kannattaa kuitenkin miettiä todella tarkasti, mutta siten, että ne ovat helposti 

saavutettavissa ja tuntuvat realistisilta. Esimerkiksi tarkkoja lukuja ja prosentuaalista kasvua kannattaa 

miettiä. Positioinnilla pyritään erottumaan kilpailijoista, ja onkin parempi luoda oma tyyli ja korostaa 

erilaisia ominaisuuksia kuin kilpailijat. Siten asiakkaat muistavat yrityksen tuotteet paremmin, eivätkä 

ne huku samanlaisten tuotteiden massaan. Kun tavoitteet ja positiointi on määritelty, täytyy luoda bud-

jetti.  Budjetti antaa ikään kuin reunaehdot strategialle. Budjetin ei kannata olla jokin tietty maksimi-

summa, vaan ennemmin minimi, joka voidaan käyttää. Summaa on hyvä voida kasvattaa sitä mukaa, 

kun tavoitteet täyttyvät ja resursseja tarvitaan lisää. Markkinointisuunnitelmaa luodessa, kannattaa pitää 

mielessä yrityksen laajempi strategia ja liiketoiminnan tavoitteet, koska suunnitelman tarkoitus on auttaa 

yritystä saavuttamaan strategiassa määritellyt tavoitteet. (Trustmary 2019.) 
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3 KANAVAT 

Markkinointi on ollut kautta historian paras tapa saada brändi tunnetuksi ja tehdä myyntiä. Ennen käy-

tetiin perinteisiä markkinoinnin keinoja, kuten aikakaus- ja sanomalehtiä. Digitalisaatio on muuttanut 

myös markkinointia, ja nykyään suuri osa siitä tapahtuu sosiaalisessa mediassa. Digitaalinen markki-

nointi käsittää kaikki markkinoinnin muodot, jotka tapahtuvat sähköisesti. Perinteinen markkinointi taas 

tarkoittaa kaikkea muuta kuin sähköistä markkinointia. Näitä ovat esimerkiksi lehtimainokset, mainos-

kyltit, televisio- ja radiomainokset ja esitteet. (Suomen hakukonemestarit 2018.) 

 

Suurin ero digitaalisen ja perinteisen markkinoinnin välillä on kommunikaatio. Perinteinen markkinointi 

on yksipuolista, eli yritys kommunikoi yleisölle, joka ottaa tiedon vastaan passiivisesti tai ei ollenkaan. 

Kommunikaatio on myös yksittäisen asiakkaan ja yrityksen välistä, joko puhelimen tai sähköpostivies-

tien välityksellä tapahtuvaa. Digitaalisessa markkinoinnissa yritys käy jatkuvaa vuoropuhelua asiak-

kaidensa kanssa ja he voivat kommentoida julkisesti postauksia. Kommunikointi on myös nopeampaa 

kuin perinteisessä markkinoinnissa. Perinteistä markkinointia suunnitellaan kauan, ja samat mainokset 

pyörivät kauan sovitun ajanjakson verran. Digitaalinen markkinointi tapahtuu nopeammin, ja sitä on 

mahdollista muokata jatkuvasti. Toinen suuri ero on hinta, digitaalisen markkinoinnin avulla on mah-

dollista tavoittaa suurempi yleisö pienemmällä kustannuksella, kun taas esimerkiksi lehti- ja televisio-

mainokset maksavat moninkertaisesti. (Suomen hakukonemestarit 2018.) 

 

 

3.1  Sosiaalinen media 

 

Sosiaalinen media on loistava alusta verkostoitumiselle, koska siellä pystyy myös käydä keskustelua 

suoraan asiakkaiden kanssa ja tuoda brändiä esille helposti ja jos toimii oikein voi erottua kilpailijoista. 

Kanavat keräävät myös paljon tietoa asiakkaista, jotka vierailevat sosiaalisen median sivuilla, ja niitä 

tietoja hyödyntämällä pystyy kohdentamaan markkinointia myös muissa kanavissa. Sosiaalisessa medi-

assa markkinointi ja mainostaminen vaativat oikeanlaista viestimistä, jotta se toimii. Sen tulee olla mie-

lenkiintoista ja toimimiseen kannustavaa. Sellaiset päivitykset, joissa myydään suoraan jotain tuotetta 

tai jotka ovat samanlaisia kuin kaikilla muillakin, johtavat erittäin harvoin postauksen jakamiseen tai 

tilin seuraamiseen. Postauksen sen sijaan tulisi olla erilainen kuin muilla ja sellainen, josta lukija kokee 

saavansa jotain hyödyllistä irti. (Myynnin & markkinoinnin ammattilaiset 2019.) 
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Somemarkkinoinnin onnistumisen avainasemassa on oikeiden kanavien käyttö. Yrityksen tulee löytyä 

samoista kanavista, joissa kohderyhmä ja tuotteista kiinnostuneet ovat. Voi myös miettiä, missä kana-

vissa kilpailijat tai yhteistyökumppanit toimivat. Eri kanavissa voi myös esiintyä eri tavalla, esimerkiksi 

Facebookissa voi enemmän kertoa tarinoita ja tiedottaa, Twitterissä voi avata keskusteluja, ja LinkedI-

nissä voi verkostoitua ja jakaa muiden mielenkiintoisia artikkeleita. Asiakkaat ottavat usein eri kanavien 

kautta yhteyttä, ja niihin viesteihin reagoiminen on tärkeää, jotta saa rakennettua luottamusta asiakkai-

den kanssa. Kanavissa vuorovaikuttaminen ja läsnä oleminen auttavat myös luottamuksen rakentami-

sessa. (Myynnin & markkinoinnin ammattilaiset 2019.) 

 

Näkyvyyden takaamiseksi kannattaa miettiä tarkkaan, mihin aikaan julkaisee postauksen, kannattavin 

aika ei välttämättä ole myöhään illalla tai jokin tietty viikonpäivä. Julkaisujen visuaalisuus on keskeinen 

osa somemarkkinoinnin onnistumista. Kuvalliset postaukset saavat paljon enemmän tykkäyksiä ja kom-

mentteja kuin postaukset, joissa on pelkkää tekstiä. Videot ja kuvat toimivat myös tunteiden herättäjinä 

ja ovat houkuttelevampia. Sosiaalisessa mediassa markkinoinnille kannattaa myös laatia suunnitelma ja 

strategia ja määritellä mitä mittareita haluaa käyttää. Analytiikkaa on hyvä hyödyntää tilastojen kartoit-

tamiseen ja kattavuuden selvittämiseen asiakkaalta saatua suoraa palautetta unohtamatta. Kerättyjen tie-

tojen pohjalta on hyvä päivittää strategiaa. Onnistunut sosiaalisen median markkinointi ei tapahdu het-

kessä, vaan se vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä, mutta se antaa myös paljon tietoja ja lisäarvoa yritykselle 

onnistuessaan. (Myynnin & markkinoinnin ammattilaiset 2019.) 

 

 

3.2 Maksettu mainonta 

 

Sosiaalinen media on yhä useammalla käytössä, äiti päivittää Facebook-tililleen matkakuvansa, ystävä 

selaa tunteja Instagram tiliään ja veli katsoo päivittäin YouTube videoita. Some on vallannut tietokoneet, 

tabletit ja älypuhelimet, ja siksi se onkin markkinointikanavana korvaamaton. Jokainen yritys varmasti 

löytää oman kohderyhmän alustan, jossa markkinoida. Potentiaaliset asiakkaat löytyvät mainonnan 

kautta, voi tehdä todella laadukasta sisältöä, mutta ilman mainontaa kohderyhmä ei välttämättä löydä 

palvelua tai tuotetta. (Santalahti 2020.) 

 

Kun sosiaalisen median markkinointia suunnitellaan, aloitetaan valitsemalla kohderyhmä. Ketkä ovat 

potentiaalisia asiakkaita? Ikä, asuinpaikka, harrastukset ja mitä he tekevät työkseen. Kohderyhmän mää-

rittely on tärkeää maksetussa mainonnassa, koska mikäli tämä menee mönkään, on tulokset kiinni sattu-

masta. Kun tietää kohderyhmän, tunnistaa mitkä ovat maksetun mainonnan alustat. Alustaa ei valita 



8 

 

trendikkyyden mukaan: jos kohderyhmä on keski-ikäiset, maksetun mainonnan alusta tuskin on TikTok. 

Tärkeimpiä kanavia ovat Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ja LinkedIn. Mainonta on hyvä aloit-

taa yhdellä kanavalla, maksimissaan kahdella, jotta saadaan mainokset pyörimään hallitusti. Ensi aske-

leet voi ottaa Facebook Business Managerilla. Sisällöstä tulee tehdä mielenkiintoista ja yritykselle arvo-

kasta. Kukaan tuskin klikkaa suttuista kuvaa kirjotusvirheineen. Mainostamiseen kannattaa käyttää ra-

haa vain, jos sisältö on laadukasta ja huomiota herättävää. Sisältö voi antaa miettimisen aihetta, opettaa 

uutta tai herättää muuten kiinnostusta. Kohderyhmän ja sisällön jälkeen kohdennetaan. Mainoksen voi 

kohdentaa ainoastaan heille, jotka ovat käyneet verkkokaupassa tai kilpailijan verkkokaupassa. Hyviä 

kohdennuksia ovat harrastukset, sijainti, kiinnostuksen kohteet ja siviilisääty. Jos mainostaa speed da-

ting-tapahtumaa voi kohdentaa mainoksen niille, jotka ovat ilmoittaneet olevansa sinkkuja. Somemai-

nonta antaa yritykselle näkyvyyttä ja tunnettuutta, ja tuo näin potentiaalisia asiakkaita. (Santalahti 2020.) 

 

 

3.3 Vaikuttajamarkkinointi 

 

Vaikuttajamarkkinoinnissa yritys hyödyntää markkinoinnissa sosiaalisen median vaikuttajaa, joka mai-

nostaa tuotteita omilla sosiaalisen median kanavillaan. Tämä on yrityksille hyödyllistä, koska mainonta 

tavoittaa kohderyhmän suoraan vaikuttajan seuraajien kautta. Vaikuttajamarkkinointi on toimivaa, 

koska vaikuttaja on ammattilainen kohderyhmän saavuttamisessa tavalla, joka palvelee yrityksen omaa 

markkinointiviestintää. Vaikuttaja osaa myös markkinoida samaistuttavalla tavalla ja siten vaikuttaa 

myös kohderyhmän ostokäyttäytymiseen. (Lyytikäinen 2019.) 

 

Yrityksen tärkein tehtävä on valita brändilleen sopiva vaikuttaja toteuttamaan vaikuttajamarkkinointia. 

Tämä tapahtuu parhaiten tutustumalla eri vaikuttajien edellisiin töihin ja tyyliin. Markkinoinnin täytyy 

olla suunniteltua ja pitkäjänteistä onnistuakseen. Vaikuttajan tulee myös puhutella oikeaa kohderyhmää 

ja olla uskottava työssään. Kaupallisessa yhteistyössä vaikuttajan kanssa pitää sopia tavoitteista ja odo-

tuksista ja palkkiosta, jotta yhteistyö sujuu ongelmitta. Yrityksen tulee myös huomioida vaikuttajan seu-

raajamäärät ja se kuinka sitoutuneita ja vuorovaikuttavia seuraajat ovat. (Lyytikäinen 2019.) 

 

 

3.4 Alkoholilaki ja mainonta  

 

Suomessa ei saa markkinoida yli 22 tilavuusprosentin alkoholijuomia. Mietoja alkoholijuomia saa kui-

tenkin pääsääntöisesti markkinoida, mutta alkoholilaissa säädetään tiukkoja säädöksiä mainonnalle. 
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Markkinoinnin tulee olla hyvällä maulla toteutettu, mainontaa ei saa tehdä julkisella paikalla, eikä se saa 

kohdistua alaikäisiin. Tämä sulkee monta markkinointikanavaa pois tai ainakin rajoittaa mainontaa suu-

resti. Esimerkiksi televisiomainonnan tulee kohdistua iltaan, jotta alaikäinen ei altistu mainonnalle. (Val-

vira 2018.) 

 

Hyvällä maulla toteutettu mainonta tarkoittaa esimerkiksi sitä, että alkoholia ei saa tuoda mainonnassa 

positiivisena elementtinä esille. Henkilöä, joka nauttii alkoholia, ei saa tuoda sosiaalisesti tai seksuaali-

sesti vahvana tai tuoda mielikuvaa, että alkoholi nostaa suorituskykyä. Mainonnassa ei saa tuoda alko-

holia ja ajoneuvon käyttöä samanaikaisesti esille. Myöskään alaikäisiä ei tule rohkaista alkoholin käyt-

töön mainonnalla, tämä voi olla visuaalisesti lapsia houkuttavat mainokset, esimerkiksi sarjakuvat, tai 

tapahtumat mihin myös alaikäiset voivat osallistua. (Valvira 2018.) 
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4 MARKKINOINTISUUNNITELMAN RAKENTAMINEN 

Kun markkinoinnin suunnittelu aloitetaan, tulisi katsoa kuvaa laajemmalla näkökulmalla. Ketkä ovat 

asiakkaita ja mitä arvoja yritys nyt ja tulevaisuudessa voi heille tarjota. Mitä informaatiota yritys voisi 

markkinoinnilla tarjota? Mitkä poliittiset, taloudelliset, lailliset, teknologiset ja ekonomiset muutokset 

vaikuttavat markkinoihin ja asiakkaisiin? Mitä yritys voisi oppia jo olemassa olevista tuotteista, medi-

asta, kampanjoista ja kilpailijoista? Mitkä sidosryhmät ovat yritykselle tärkeimpiä markkinoinnissa? Mi-

ten yritys voisi vaikuttaa markkinoinnilla asiakkaisiin, organisaatioon ja sidosryhmiini? Miten yritys voi 

tuottaa uusia ideoita ja rakentaa resursseja tehdäkseni paremman markkinointisuunnitelman? (Wood 

2014, 2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Markkinointisuunnitelman vaiheet (mukaillen Wood 2014, 5) 

 

Markkinointisuunnitelman teko aloitetaan monta kuukautta ennen kuin markkinointia käytännössä to-

teutetaan. Tämä antaa aikaa analytiikkaan ja tutkimiseen, budjetin laatimiseen, resurssien koordinointiin 

ja materiaalin tuottamiseen. (KUVIO 1) Suunnitelma on yleensä noin vuodeksi. Pitkäaikaisen menes-

tyksen takaamiseksi markkinoinnissa tulisi analysoida suhdetta asiakkaisiin, kanaviin, toimittajiin, 

kumppaneihin ja muihin sidosryhmiin. (Wood 2014, 8.) 
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4.1 Tutki ja analysoi nykyistä tilannetta 

 

Nykyisen tilanteen analysointi ja tutkiminen on iso osa markkinointia, ja tähän kuuluvat sisäiset ja ul-

koiset tekijät ja kilpailijat. Isona apuna analysointia toimii SWOT-analyysi. Sisäisinä tekijöinä ovat or-

ganisaation missio ja se, miten markkinointisuunnitelma tukee missiota. Mitkä tekijät voivat muuttaa 

markkinointisuunnitelmaa? Mitä heikkouksia ja vahvuuksia organisaation sisäiset tekijät edustavat? Ul-

koisina tekijöinä ovat vaihtuvat trendit ja niiden vaikutus brändiin ja markkinointiin. Kuinka nopeasti 

trendit vaihtuvat ja kuinka nopeasti niihin tulisi reagoida? Mitkä ovat ulkoisten tekijöiden uhat ja mah-

dollisuudet? Mitä riskejä uhat ja mahdollisuudet tuottavat? Kilpailutekijät ovat nykyisiä yrityksiä, jotka 

ovat jo kilpailijoitamme ja mitkä toimialat voivat kehittyä kilpailijoiksi. Mitkä ovat kilpailijoiden mark-

kinat, resurssit, tavoitteet, vahvuudet ja heikkoudet? Mikä tekee kilpailijoista kilpailijoitamme? Mitä 

voimme oppia kilpailijoiden onnistumisesta ja epäonnistumisista? (Wood 2014, 29.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 2. SWOT-analyysi (mukaille Wood 2014, 31) 

 

SWOT-analyysi kartoittaa yrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Vahvuuksia voivat 

muun muassa olla tuotanto, vahva brändi ja markkinointiosaaminen ja nämä ovat sisäisiä kykyjä, joilla 

voidaan saavuttaa tavoitteita. Heikkoudet ovat sisäisiä tekijöitä, jotka voivat olla esteenä tavoitteiden 

saavuttamiselle. Esteitä voivat muun muassa olla vanhentuneet järjestelmät, jotka eivät tue työtä, ja ko-

kematon johtoryhmä. Mahdollisuudet ovat ulkoisia olosuhteita, joita yritys voi hyödyntää paremman 

suorituskyvyn saavuttamiseksi, esimerkiksi medianäkyvyys. Uhat ovat yrityksen valvonnassa olevia ul-

koisia olosuhteita, jotka saattavat vahingoittaa sen toimintaa nyt tai tulevaisuudessa, muun muassa li-

sääntyvä kilpailu tai yllättävät korkeammat kustannukset. Uhat voidaan torjua, mutta ne eivät ole suo-

raan ennakoitavissa, eli niitä ei voida poistaa. (KUVIO 2) (Wood 2014, 31.) 
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4.2  Ymmärrä asiakkaita ja markkinoita 

 

Kuka ostaa tai käyttää tuotetta? Milloin, missä, miten ja miksi? Mikä on kuluttajan prosessi ostospää-

tökseen ja muuttuuko se ajan myötä? Kun kuluttaja tekee ostopäätöstä kalliimmasta tuotteesta, esimer-

kiksi autosta, päätöksenteko vie enemmän aikaa, ja tietoa hankitaan enemmän ja huolellisesti. Halvem-

pien tuotteiden, kuten makeisten ostopäätöstä, ei juurikaan harkita. Kuluttajien ostopäätökseen vaikut-

tavat kulttuurilliset tekijät, kuten muun muassa arvot, vakaumus, uskonto, kansalaisuus, etnisyys ja 

luokka, sosiaaliset tekijät, kuten perhe, ystävät, kollegat, sosiaalinen media ja julkisuuden henkilöt, sekä 

henkilökohtaiset tekijät esimerkiksi elämäntavat, motivaatio, asenteet ja elämän kulku. (Wood 2014, 

56.) 

 

Markkinoita analysoitaessa, aloitetaan määrittelemällä yleiset markkinat ja asiakkaiden tarpeet. Mark-

kinat ovat aina muuttuvia: Kuluttaja kävelee sisään ja ulos, ostaa ja lopettaa ostamisen, ja tämä on syy, 

miksi yritysten pitäisi ennakoida ja suunnitella markkinoiden ostomuutokset ja analysoida kysyntä en-

nen kohdennusta. Monet yritykset seuraavat markkinaosuuttaan omiin kilpailijoihin. (Wood 2014, 63.) 

 

 

4.3  Suunnittele segmentointi, kohderyhmä ja positio 

 

Segmentoinnin ensi askeleet ovat valita yleiset markkinat, josta yritys kohdentaa omat asiakkaat. Seg-

mentointi on prosessi, jossa ryhmitellään asiakkaat markkinoilla olevien tottumusten, tarpeiden ja asen-

teiden mukaan, joihin markkinoinnin avulla voidaan vaikuttaa. Kuluttajamarkkinat voidaan segmentoida 

käyttäytymis-, asenne-, väestö-, maantieteellisten ja psykografisten tekijöiden avulla. (Wood 2014, 82.) 

 

Kohderyhmän rakentamisen ydin on, että kohderyhmä tarvitsee tuotetta. Kohderyhmän määrittely kan-

nattaakin rakentaa neljästä P:stä Product eli tuote, place eli paikka, promotion eli tapa ja price eli hin-

noittelu. Kannattaa miettiä, mikä on tuote tai palvelu, ja voiko sitä muokata ja montako tuotetta on, onko 

tuotteen värillä tai koolla merkitystä? Missä kohderyhmä on, missä he liikkuvat, mitä alustoja he käyt-

tävät, missä tuote tai palvelu myy? Mikä on tapa, jolla tehdään, vetoaako kohderyhmään vakavuus vai 

huumori, halpa vai kallis hinta, mainostetaanko paljon vai vähän, tarjotaanko paljon vai vähemmän tuot-

teita? Onko hinnoittelu oikea kohderyhmälle, onko kohderyhmä valmis maksamaan tuotteesta, vaikka 

brändi olisi sille täysin tuntematon? (Guru Analytics 2016.) 
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4.4 Suunnittele suunta ja tavoitteet 

 

Mihin markkinointisuunnitelma vie yrityksen? Mitä yritys haluaa saavuttaa? Ilman tavoitteiden saavut-

tamista yritys ei tiedä, toimiiko markkinointi. Missä yritys haluaa olla tulevaisuudessa ja miten se pääsee 

sinne? Selkeät ja realistiset tavoitteet tuottavat tulosta moni yritys käyttää markkinointiin vähän resurs-

seja ja rahaa mutta toivoo siltä isojakin voittoja. Markkinoinnin ja tavoitteiden toivotaan tapahtuvan 

ilmaiseksi. On hyvä kartoittaa lähtötilanne ja realistinen tavoite. Esimerkiksi, “haluamme kasvattaa 

myyntiä ja tunnettuutta” kuulostaa realistiselta. Onko yrityksellä tähän resursseja? Onko markkinointiin 

budjettia, jotta tunnettuus kasvaisi ja tätä myötä myynti? (Virtanen 2020.) 

 

Hyvänä työkaluna voi käyttää SMART-määrittelyä. Tällä saadaan kirjattua markkinoinnin tavoitteet 

ymmärrettävästi, tietylle aikavälille. S on Specific eli tarkasti määritelty, M on Measurable eli mitatta-

vissa, A on Achievable eli tavoite on saavutettavissa, R on Relevant eli merkityksellinen ja ajankohtai-

nen, T on Time-bound eli tietyn ajan sisällä. (Virtanen 2020.) 

 

 

4.5 Kehitä markkinointistrategia  

 

Markkinointistrategian tulisi sisältää tämänhetkiset trendit, kohderyhmä ja segmentointi, tavoitteet koh-

deryhmälle, positiointi sekä SMART-tavoitteet ja budjetti. Kannattaa muistaa, ettei markkinointistrate-

giaan kuulu 4P-mallia, sillä se on itse tekemistä eikä strategiaa. Markkinointistrategia kertoo, missä teh-

dään ja miten onnistutaan. Se voi mahtua yhdelle dialle tai pienelle paperille, mutta se on yrityksen yksi 

tärkein dia ja paperi. (Puranen 2018.) 

 

Mitkä trendit ovat yrityksellesi tärkeä seurata? Ostokäyttäytyminen, teknologia, uudet makutrendit, käy-

tännössä mikä tahansa nouseva trendi on hyvä ottaa haltuun tai harkintaan. Kohderyhmän valinta on 

markkinointistrategian tärkein kohta, sillä se määrittää, missä ja minne markkinointi suunnataan. Seg-

mentointi on markkinakartan rakentamista, ja sen pohtimista, missä on parhain tuottopotentiaali ja minne 

kannattaa kohdentaa yrityksen resurssit. Hyvä tavoite olisi lisätä myyntiä. Jokaisella alalla ostokäyttäy-

tyminen on erilaista. AIDA-malli toimii tässä hyvänä työkaluna, huomio, kiinnostus, halu ja toiminta. 

Onko yrityksellä budjettia, uskalletaanko markkinointiin panostaa rahallisesti niin paljon kuin olisi 

tarve? Viimeisenä positioinnilla halutaan kuluttajien muistavan brändi sillä tavalla kuin yritys haluaa, 

koska se erottaa yrityksen kilpailijoista. Mikä tekee yrityksestäi, tuotteesta tai palvelusta ainutkertaisen? 

(Puranen 2018.) 
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4.6 Suunnittele mittarit ja toteutuksen hallinta 

 

Neljällä päätyökalulla: Ennusteet, budjetit ja aikataulut päästään mittaamaan suoritusta. Mittarit ovat 

numeerisia, suorituskykyyn liittyvästä toiminnasta ja tuloksista kertovia lukuja, joilla mitataan, onko 

yritys lähellä tavoitteita. Näitä voi olla esimerkiksi verkkokaupan analytiikka ja asiakkaiden ostokäyt-

täytymisen seuranta. Mittareita tulisi tarkastella odotettujen ja aikaisempien tulosten arvioimiseen. En-

nakointi ennusteeseen on tulevaisuuden ennuste siitä, mitkä myynnit ja kustannukset todennäköisesti 

ovat suunnitelman kattamalla kaudella. Budjetit ovat toimintojen, ohjelmien, asiakassegmenttien ja mui-

den kulujen määriteltyjä rahamenoja. Aikataulut ovat ajallisesti määriteltyjä tehtäviä, toimintoja ja nii-

den mittaamista. Mikäli tuloksia häiritsevät merkittävät odottamattomat muutokset, yrityksellä olisi 

hyvä olla suunnitelma valmiina toteutettavaksi. (Wood 2014, 202.) 
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5 KAHAKKA BREWERY 

Kahakka Brewery on kokkolalainen pienpanimo, joka on perustettu vuonna 2017. Yrityksen toimitus-

johtajana toimii Nicke Kavilo. Hän on harrastanut oluita jo vuosia ja opiskellut Saksassa oluenvalmis-

tamista ammattimaisesti. Intohimo oluiden panemiseen Kavilolla lähti Yhdysvaltain rannikolta, jossa 

hän matkusteli vuonna 2013. Yritys on alkanut harrastuksena, jossa on monenlaista tekijää, ohjelmisto-

kehittäjää, valokuvaajaa ja tilintarkastajaa. Nicke Kavilo ei ole ainoastaan toimitusjohtaja vaan Kahakan 

olutsuunnittelija ja kokopäiväinen yrittäjä. Moderni panimo on aloittanut toimintansa vuonna 2017. 

Kaikki Kahakan oluet ovat ammattitaidolla ja suurella sydämellä tehtyjä käsityöläisoluita. Kokoelma 

koostuu eri vahvuisista, rikkaista raaka-aineista ja eri tilaisuuksiin tarkoitetuista oluista. (Kahakka Bre-

wery 2021.) 

 

Panimon yhteydessä on myös panimomyymälä, Bottle Shop, josta asiakkaat voivat suoraan käydä osta-

massa tuotteita tai he voivat tilata verkkokaupasta ja noutaa myymälästä. Valikoimassa on myös erilaisia 

erikoistuotteita ja juhlapakkauksia. Kahakkaoluita on lukuisista baareista ja ravintoloista, ja jakelu on 

myös laajaa eri jälleenmyyjille kautta maan. Pääosin kuitenkin Keskipohjanmaalla ja yritys toivookin 

laajenemista koko Suomeen. Korkea laatu, innovatiivisuus, vastuullisuus, luotettavuus, paikallisuus, 

makuelämys, arjen luksus ja yhdessä tekeminen ovat pitkä listaus Kahakan arvoista, missiosta ja asia-

kaslupauksesta. “Missiomme on antaa sinulle elämäsi olutkokemus.” (Kahakka Brewery 2021.) 

 

Kahakka Brewery on panostanut entistä enemmän sosiaalisen median ja jälleenmyyjien yhteistöihin 

vuonna 2021. Yritys parantaa myös yhteistyökumppaneiden näkyvyyttä jakamalla heidän julkaisunsa 

edelleen, kun Kahakan tuotteita jaetaan sosiaalisen median postauksissa ja tarinoissa. Kahakka Brewe-

ryn sosiaalisen median kanavien seuraajamäärät ovatkin kasvaneet reippaasti vuoden sisään, ja yrityksen 

tavoitteena on myös kasvattaa tätä määrää entisestään. Heidän kanssaan on myös mahdollista suunnitella 

oluita omalla etiketillä, luoda oma profiloitu olut, tehdä reseptejä tai kokonaisia ateriakokonaisuuksia ja 

tehdä yhteistyötä tapahtumien merkeissä. (Indola 2021.) 

 

 

5.1 Panimon nimen tausta 
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“Krimin sodan aikana rohkeat Kokkolalaiset taistelivat englantilaisia vastaan Halkokarin 

 kahakassa ja onnistuivat puolustamaan kotejaan. Nykyään taistelut ovat erilaisia, mutta 

 uskomme, että rohkeus palkitaan.“ (Indola 2021.) 

 

Vuonna 1853 käytiin Krimin sotaa pääosin Krimin niemimaalla, mutta vuonna 1854 se kosketti myös 

Kokkolaa. Jo keväällä, kun huhut sodasta kantautuivat kaupunkilaisille, aloitettiin valmistautuminen 

taisteluihin. Ruokaa siirrettiin turvaan ja talonomistajat velvoitettiin pitämään vettä pihoillaan pommi-

tusten ja tulipalojen varalta. Silloin perustettiin myös 30 rohkean miehen poliisikunta, joka vartioi kau-

punkia yötä päivää. (Möller 1970, 387–389.) 

 

Englantilainen laivasto saapui toukokuun lopulla ja alkoi valloittamaan linnoittamattomia rantakaupun-

keja. Kauppaneuvos Anders Donner ehdotti, että hyökkääjät torjuttaisiin asevoimin. Ehdotus hyväksyt-

tiin ja rohkeat kokkolalaiset muodostivat aseistetun joukon vapaaehtoisia, jotka olivat valmiita puolus-

tamaan kotikaupunkiaan. (Möller 1970, 389–390.) 

 

Myrskyisen sään vuoksi joukot ehtivät ajoissa ennen vihollisen hyökkäystä. Joukot asettuivat Suntin-

suun lähistölle Halkokariin sen ohitse kulki väylä kaupunkiin. Englantilaiset höyryfregatit saapuivat ke-

säkuun 7. päivänä ja laskivat vesille laivaveneitä, jotka ankkuroituivat 11 kilometrin päähän Kokkolasta. 

He lähettivät rantaan aseistettuja barkasseja, joista yksi lähestyi neuvottelulipun suojassa. Englantilaiset 

neuvottelijat kohtasivat pormestarin, kauppaneuvos Donnerin ja kauppalaivan kapteenin. Englantilaiset 

vaativat, että saisivat vapaaehtoisesti polttaa sotakieltotavarat, laivat, laivanrakennustarvikkeet, tervan, 

pien, purjekankaat, köysistöt ja ruudin. Kaupungin edustajat eivät suostuneet. Englantilaisten tavoite oli 

saada höyrylaiva, joka liikennöi kaupungin ja sataman väliä. He pyysivät myös saada jatkaa matkaa 

kaupunkiin, mutta he eivät saaneet lupaa, joten he palasivat laivaveneilleen ja hyökkäsivät vielä samana 

iltana. (Möller 1970, 389–391.) 

 

Kokkolalaiset joukot avasivat tuulen tykeillä, jotka tekivät laivoihin tuhoja. Kokkolalaiset vapaaehtoiset 

liittyivät myös taisteluun. Englantilaiset alkoivat perääntyä, kun heidän kolme venettään vaurioitui pa-

hoin. Kokkolalaiset valtasivat yhden veneistä, jonka mukana saatiin myös tykki, ammuksia ja pistooleja 

ja muuta tavaraa. Englantilaiset menettivät kahakassa huomattavasti enemmän miehiä, kuin kokkolalai-

set. Sotavangit ja haavoittuneet saivat hyvää kohtelua ja parhaan mahdollisen hoidon. Sodan päättymi-

seen jälkeen muutaman vuoden päästä pystytettiin Halkokarin kahakassa kaatuneiden englantilaisten 

haudalle muistomerkki, sen hoitoa varten kaupunki saa edelleen vuosittain Englannista pienen rahasum-

man. (Möller 1970, 391, 398–399.) 
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5.2 Kahakan oluet 

 

Kahakka Brewery panee olutta suurella sydämellä ja vankalla osaamisella. Yritys haluaa tuottaa inno-

vatiivisia ja korkealaatuisia oluita, jotka sopivat arkeen ja juhlaan. Kahakan valikoimassa on useita kä-

sityöläisoluita, joilla on oma tarina ja ruoka, joka sopii kyseisen oluen kanssa nautittavaksi. Kahakka 

haluaakin tuoda esille, että myös olut on laadukas ruokajuoma, niin kuin viini. Muutamia esimerkkejä 

Kahakka Breweryn oluista ja sopivista ruokayhdistelmistä: 

Anno 1960 Lingonberry Pils olut on saanut inspiraation Kokkolan lähiympäristöstä löytyvistä mauista. 

Puolukkainen vaalea lager toimii hyvin ruoanlaitossa sekä ruokajuomana, erityisesti pataruokien kanssa. 

Myös Anno 1960 Tar Porter olut on saanut makunsa Kokkolasta, joka tunnetaan tervakaupunkina. Tar 

Porter juhlavuosi olueeseen on tuotu tervan maku. Tämä olut sopii leikkeleiden, savukinkun, sekä eri-

laisten makkaroiden kanssa. Nettisivuilta löytyvien vinkkien ja suositusten avulla voi löytää inspiraatiota 

omaankin ruuanlaittoon ja innostusta uusien yhdistelmien kokeiluun. (Kahakka Brewery 2021.) 

 

Asiakaspalautteiden perusteella Kahakka on onnistunut luomaan oluita, joista asiakkaat pitävät. Erityi-

sesti kehuja saavat oluen laatu, raikkaus ja oluiden erilaisuus. Paikallisuus nousi useissa kommenteissa 

positiivisesti esille. Asiakkaat arvostavat sitä, että he tietävät kuka oluen on pannut ja kuinka paljon 

intohimoa ja tiedettä sen takaa löytyy. Laaja olutvalikoima ja hyvä asiakaspalvelu on saanut kiitosta. 

Positiiviseksi palautteeksi nousi myös Kahakan markkinointi, erityisesti tarinankerronta ja onnistunut 

brändi. (Kahakka Brewery 2021.) 
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6 KAHAKKA BREWERYN MARKKINOINTISTRATEGIA 

Markkinointistrategian rakennus aloitetaan laatimalla nykytilanteen analyysi ja SWOT-analyysi. Niiden 

avulla saadaan selville, mitkä asiat ovat sellaisia, jotka vaativat työstöä ja mitkä asiat toimivat. Myös 

kilpailijoista saadaan tietoa ja yrityksen omasta asemasta markkinoilla. SWOT-analyysi kertoo omista 

vahvuuksista ja heikkouksista, mutta myös ulkoisista tekijöistä. Kohderyhmä ja segmentit tulee myös 

eritellä strategiaa suunnitellessa, jotta tiedetään, kenelle tuotteita myydään ja markkinoidaan. Trendien 

tasalla täytyy pysyä, jotta ei jää markkinakehityksessä jälkeen. Ne muuttuvat jatkuvasti, joten esimer-

kiksi sosiaalisessa mediassa tulee pysyä ajan tasalla. Tavoitteet strategialle on hyvä laatia tarkasti, jotta 

ne tuntuvat realistisilta ja saavutettavissa olevilta. Myös tarkkoja lukuja kannattaa laskea kasvulle ja 

kehitykselle. 

 

 

6.1 Trendit 

 

Kahakka Breweryn tuotteet ovat laadukkaita pientuotettuja käsityöläisoluita, alkoholitilavuudeltaan 4 % 

ja korkeampia. Oluita on myös useita eri makuja, esimerkiksi hasselpähkinä mokka, tyrni, terva ja puo-

lukka. Pullojen etiketit ovat värikkäitä, informatiivisia ja hyvin tuotettuja. Oluita saa ostettua ympäri 

Suomea eri jälleenmyyjiltä ja tehtaanmyymälästä Kokkolan Indolasta. Panimomyymälästä saa myös os-

tettua oheistuotteita, esimerkiksi lippiksiä, vaatteita ja kylmälaukkuja. Oheistuotteiden avulla saa hel-

posti ilmaista näkyvyyttä. Kahakka osallistuu erilasiin tapahtumiin, kuten festareille, joissa heidän tuot-

teensa ovat saatavilla. Esimerkiksi olutmessut olisivat hyvä lisä saada panimo tunnetummaksi. Tuottei-

den hinnoittelu on yhtenäinen ja kaikilla tuotteilla on sama hinta, pois lukien kesän uutuusolut ja eri-

koistuotteet. 

 

Selkeitä tämän hetken trendejä alkoholikulttuurissa ovat värikkäät ja näyttävät etiketit, vähäkaloriset 

alkoholijuomat, gluteenittomat oluet, laatu sekä erilaiset makuelämykset ja raaka-aineet. Markkinoin-

nissa sosiaalinen media on edelleen kärjessä, jossa videot ja tarinan kerronta ovat huipussaan. Sosiaali-

sen median maksettu mainonta on monen yrityksen kulmakiviä, sillä siellä saa itse valita kohderyhmän 

ja käytettävän rahan. Vaikuttajat laajentavat kohderyhmää, ja heidät tulisikin valita mahdollisimman 

laajasti, eikä ainoastaan jo olemassa olevan kohderyhmän vaikuttajia. 
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6.2 Kohderyhmä ja sen laajentaminen 

 

Kahakan kohderyhmä vuonna 2021 on paikallinen, laatuoluita nauttiva asiakas, joka panostaa makuun 

ja laatuun. Tämä halutaan pitää myös tulevaisuudessa, mutta paikallisen sijaan kohderyhmä olisi suo-

malainen, laatuoluita nauttiva, joka panostaa makuun ja laatuun. Vanhat asiakkaat pidetään laadukkaalla 

sosiaalisen median sisällöllä, mainonnalla, uusilla mauilla, sähköpostilla muistamisella ja oheistuot-

teilla. Kohderyhmää laajennetaan laadukkaalla sosiaalisen median sisällöllä, mainonnalla, uusilla 

mauilla, edukkaammalla perusoluella ja vaikuttajamarkkinoinnilla. Kahakka Brewery on lanseeraa-

massa uuden tavallisen oluen, joka on hieman miedompi kuin yrityksen muut oluet. Tämä lisää varmasti 

kiinnostusta myös yrityksen muihin, erikoisimpiin tuotteisiin. Esimerkiksi nykyään todella suosittu 

markkinointitapa, vaikuttajamarkkinointi, olisi myös hyvä vaihtoehto laajentaa tuotteiden ja panimon 

näkyvyyttä. Toimiva vaihtoehto olisi valita eri puolelta maata eri-ikäisiä vaikuttajia, joilla on laaja seu-

raajakunta, kuin yksittäisiä olutharrastajia. Siten asiakkaat eri segmenteistä saavat tietoa tuotteista. 

Olutharrastajien yleisö ei ole kovin laaja, ja yleisö on paremmin jo ennestään tietoinen pienpanimoista 

ja erikoisoluista. 

 

Kahakka Brewery kuuluu panimotuotteiden markkinoille, ja tästä markkina-alueesta asiakkaat jaetaan 

eri segmentteihin eli asiakasryhmiin. Kahakka Breweryn asiakkaiden tulee olla täysi-ikäisiä, sillä tuot-

teet sisältävät alkoholia. Muita segmenttejä ovat maantieteelliset, koska tuotteet eivät ole koko Suomessa 

saatavilla. Demograafiset, kuten sosioekonominen asema ja tulot, sillä tuotteet kuuluvat korkeampaan 

hintaluokkaan. Lisäksi uskonto ja kansallisuus vaikuttavat, koska kaikki uskonnot ja kansallisuudet eivät 

hyväksy alkoholia. Psykografisista segmenteistä, elämäntavat ja arvot, sen mukaan millaiset asiakkaat 

arvostavat pientuotettua käsityöläistuotetta. Viimeisenä käyttö, johon kuuluu tuotemerkkiuskollisuus, 

sekä tuotteen haluttavuus ja ostovalmius. 

 

 

6.3 Nykytilanteen analysointi 

 

Pienpanimokulttuuri on noussut Suomessa näkyväksi trendiksi. Yhä useampi kuluttaja arvostaa oluen 

alkuperää, korkeaa laatua ja hiottua makua. Nämä näkyvät myös selkeästi Kahakan toiminnassa. Koti-

maisuus, maku ja korkea laatu alan ammattilaisen käsin tehtynä sekä selkeä brändi. Kahakka kertoo 

tarinaa, joka toimii markkinoinnissa nykyään erittäin hyvin kuluttajat ovat kiinnostuneita ostamaan ko-

kemuksia. Kuluttajat jakavat tarinaa myös eteenpäin ja synnyttävät näin keskustelua.  
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Pienyrityksellä harvoin on alkuun resursseja henkilöstön palkkaukseen, joten tekeminen pitää priori-

soida. Monella tämä tarkoittaa markkinoinnista karsimista. Markkinointi on kuitenkin yrityksen suurin 

myynnin kasvattaja. Mitä enemmän näkyvyyttä, sitä suurempi todennäköisyys asiakaskunnan kasvami-

seen. Markkinointisuunnitelma ja vuotuinen suunnittelu on jo puoliksi tehty markkinointi, eikä näin 

spontaania markkinointia tarvitse juurikaan tehdä kuin vain ajankohtaisissa tilanteissa, jotka tarvitsevat 

välitöntä reaktiota. Yksi heikkous on hinnan kilpailukyky, Suomessa on monia pienpanimoja, jotka te-

kevät laadukkaita oluita. Laatu ja ammattitaito maksavat, oli kyse huonekalusta tai oluesta. (KUVIO 3.) 

 

  

KUVIO 3. Kahakka Breweryn SWOT-analyysi 

 

Markkinoinnilla on tärkeä rooli näkyvyyden nostamisella. Yrityksen näkyvyys tapahtumissa, mainon-

nassa ja sosiaalisessa mediassa tuo tunnettuutta ja uusia asiakkaita. Näihin tulisikin panostaa, jotta sosi-

aalisen median seuraajamäärä kasvaisi, mainonta olisi mahdollisimman monen silmäparin nähtävissä ja 

tuotteita saatavilla ravintoloissa ja tapahtumissa. Somevaikuttajat ovatkin oiva tapa nostaa somenäky-

vyyttä ja laajentaa kohderyhmää. Nykyään trendit muuttuvat kovaa vauhtia. Sovelluksia tulee lisää, ruo-

katrendit muuttuvat, ja ajan tasalla tulisi olla. Oma kohderyhmä tulisi säilyttää mutta myös laajentaa.  

 

Uhkia ei voi poistaa, mutta niitä voidaan ennakoida. Alkoholimainontalaki vaikeuttaa markkinointia 

mutta ei kuitenkaan tee siitä mahdotonta lain muuttuminen voi olla mahdollisuus tai uhka. Isot kilpailijat 

ovat halvan oluen tuottajat kuluttaja ostaa herkemmin edullisemman ja nimekkään vaihtoehdon laaduk-

kaan ja kalliimman vaihtoehdon sijasta. Pienpanimot lähtevät yleensä harrastajista, josta nousee bisnes. 
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Pienpanimoita onkin viime vuosina noussut enemmän. Markkinoinnin vaikein osuus on pitää vanhat 

asiakkaat, uusia on helppo haalia toimivalla markkinoinnilla. Vanhojen asiakkaiden markkinointia on 

hyvä pitää yllä somessa ja sähköpostilla tämä tulisi myös muistaa jälleenmyyjien kohdalla, jotta ravin-

tolat ja kaupat myös jatkossa ostaisivat tuotteita.  

 

 

6.4 Suunta ja tavoitteet 

 

Panimon pitkäaikainen tavoite on kasvattaa myyntiä ja laajentaa tuotteiden saatavuutta koko Suomeen. 

Tällä hetkellä tuotteita on saatavilla laajemmin Keski-Pohjanmaalla ja satunnaisesti ympäri Suomen. 

Tavoite on selkeä, mutta sen saavuttaminen vaatii paljon työtä. Markkinointi on avainasemassa laajene-

misen suhteen ilman näkyvyyttä ei ole helppoa tavoittaa asiakkaita. Markkinointia tulisi tehostaa enti-

sestään ilmaisilla ja maksullisilla kanavilla. Markkinointiin Kahakka Brewery ei ole toistaiseksi käyttä-

nyt suuria summia rahaa, mutta markkinointibudjettia on mahdollista kasvattaa. Tuotteiden saatavuuden 

laajentaminen vaatii hyviä suhteita ja verkostoja, mutta myös rohkealla kontaktoinnilla pääsee pitkälle.  

 

SMART-määrittelyn avulla saadaan tavoite kirjattua ymmärrettävästi. S, specific, tarkoittaa hyvin mää-

riteltyä, eli tavoite on kasvattaa myyntiä ja laajentaa jakelua. M, measurable, eli mitattavuus, tavoitteen 

etenemistä voidaan mitata myynnin kasvun seurannalla ja tilastoilla jakelijoiden määrästä. A, achievable 

tavoitteen tulee olla saavutettavissa. Myynnin kasvu on hyvinkin mahdollista oikeilla toimilla ja suun-

nitelmalla. Myös jakelun kasvattaminen on saavutettavissa. R, relevant, eli tavoite on ajankohtainen, 

koska ilman kasvua yrityksellä ei ole mahdollista menestyä tulevaisuudessa. T, time-bound eli tavoite 

on aikatalutettu. 

 

Tavoitteiden toteutumista tulee seurata, jotta tiedetään, miten tavoitteen saavuttaminen etenee. Myynnin 

kasvua seurataan numeerisilla mittareilla, eli kuinka paljon myynti on kasvanut rahallisesti ja prosentu-

aalisesti. Tätä voidaan seurata tietyllä aikavälillä tai verrata ennusteisiin. Tulojen ja menojen ennakointia 

voidaan mitata budjeteilla. Erilaisia budjetteja voidaan tehdä toimintoihin, kuten myyntiin ja kustannuk-

siin. Niiden avulla voidaan suunnitella yrityksen taloutta ja varautua menoihin. Suunnitelmia ja toimin-

toja tulee aikatauluttaa, jotta vältytään odottamattomien muutosten vaikutuksilta toimintoihin ja tulok-

siin. Tehtävien aikataulutuksella voidaan seurata ja mitata niiden toteutumista. 
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7 VUOSIKALENTERI 

Vuosikalenteri sisältää vuoden sisäisen tavoitteen, kohdennuksen, kanavat, strategian ja seurannan. Niitä 

voi täyttää monta, mikäli esimerkiksi strategiaan tarvitaan enemmän kanavia. Kalenterin täyttäminen 

alkaa tavoitteesta, joka halutaan saavuttaa markkinoinnilla, esimerkiksi lisää myyntiä, tunnettuutta, koh-

deryhmän kasvattamista tai yrityskuvan parantamista. Toisena tulee kohdennus eli mitä markkinoidaan 

ja kenelle. Asiakas ja asiakkaan tarve, eli tärkeimmät asiakkaat ja mikä asiakkaan ongelma tai tarve 

ratkaistaan. Yritys ja yrityksen tuotteet, eli mitä tuotteita tai tapahtumaa markkinoidaan, ja miten yritys 

haluaa näkyä ulospäin. Nämä kohdistuvat palvelulupaukseen, eli mitä luvataan asiakkaalle, kun hän os-

taa tuotteita. Kalenterissa jatketaan kanaviin, joissa halutaan näkyä ja joihin tehdään markkinointia.  

 

Strategia on listaus tehtävistä, joita tehdään, missäkin kanavassa, tehtävän tavoite, toteutus ja sen seu-

ranta. Kanava määrittää, missä markkinoidaan, tavoitteen mitä halutaan markkinoinnilla saavuttaa. To-

teutus määrittää, mitä toimenpiteitä tehdään ja viimeisenä seuranta; Onnistuttiinko tavoitteessa, saa-

tiinko markkinoinnilla aikaan se, mihin pyrittiin? Markkinoinnin aikataulu alkaa jo edellisenä vuonna: 

Milloin tehdään ja toteutetaan strategia, missä kuussa hoidetaan joulukuun tulevan tuotelanseerauksen 

kampanja. Markkinoinnin tuloksia tulisi seurata: Mikä on tuonut odotetut tulokset ja pitääkö strategiaa 

muuttaa, mikäli tulokset eivät ole halutut. Kalenterin rinnalle on suotavaa ottaa seurantatyökalu, Excel 

pohjana toimii tässä hyvin. (KUVIO 4) 
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KUVIO 4. Kahakka Brewery vuosikalenteripohja. 

 

 

7.1 Tavoite 

 

Kahakan tavoitteena on myynnin kasvu, jälleenmyyjäverkoston kasvattaminen, tuloksen nostaminen, 

tunnettuuden kasvattaminen, josta asiakaskunnan kasvattaminen. Näiden tavoitteiden saavuttaminen 

vaatii töitä ja aikaa. Kalenteriin (KUVIO 5) on koottu Kahakalle markkinoinninstrategiaa eli sitä, millä 

toimenpiteillä tehdään tavoitteellista markkinointia. 
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KUVIO 5. Kahakka Breweryn vuosikalenteri 

 

Kahakan asiakaslupaus on elämäsi olutkokemus, kohderyhmä on siis helppo: Kaikki oluen nauttijat ja 

jälleenmyyjät. Kuitenkaan kaikki asiakkaat eivät etsi käsityöoluita, eikä laatu ole kaikille tärkeä. Siksi 

halvemman jokaisen lompakkoon sopivan oluen tuottaminen on kannattavaa. Kahakka on helposti lä-

hestyttävä, rento, laadukas ja vastuullinen, mikä näkyy jo tämänhetkisessä markkinoinnissa. Humoristi-

nen kuva ja tarinankerronta on rentoa sisältöä, mutta laadukkaasti. Kuluttajat kiinnostuvat sitä enemmän, 

mitä lähemmäs he pääsevät yritystä. 

 

Jotta kohderyhmän saavuttaa, on kanavien valinta erityisen tärkeää. Lisäsimme kalenteriin Kahakalle 

oivia kanavia, ja niistä vuodelle 2022 työn alle otettavat. Omat nettisivut ja verkkokauppa on tärkeä pitää 

ajan tasalla, mikäli asiakas haluaa tutustua tuotteisiin etukäteen ja tekee ostopäätöksen etsimänsä netti-

sivun perusteella. Sivuilla on kattavasti ja tyylikkäästi kerrottu historiaa ja tuotteista. Jälleenmyyjistä ei 

kuitenkaan ole laisinkaan tietoa, joten asiakas voisi siis olettaa, että ainoa paikka, josta hän tuotteita saa, 

on Bottle shop. Ulkopaikkakuntalainen luultavasti jättää kaupat tähän. Jälleenmyyjät tulisi siis päivittää. 

Sosiaalinen media on jokaisen yrityksen käyntikortti, myös Kahakan. Instagram ja Facebook ovatkin 
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olleet hyvin käytössä. Jättäisimme tässä tapauksessa TikTokin päivittämisen tältä tulevalta vuodelta 

pois, ja panostaisimme Instagram Reelsiin.   

 

Kahakka on käyttänyt aikaisemmin digitauluja markkinoinnissa, ja jatkaisimme tätä, mikäli se on ollut 

yritykselle kannattavaa. Kesän tapahtumiin ja festareihin pitää ja kannattaa ehdottomasti osallistua, niin 

ulkopaikkakunnan, kuin kotikunnankin. Pitkin Suomea järjestetään erilaisia tapahtumia ja festivaaleja, 

joista yritys valitsee itselleen kannattavimmat. Kahakan nettisivuilla on reseptiblogi, jota olisi hyvä jat-

kaa, myös sosiaalisen median puolella. Tästä aiheesta voi tehdä Reelsejä, postauksia, stooreja ja laittaa 

muistiin Instagramin kohokohtiin. Verkostot kasvavat, kun päästään sisälle vaikuttajamarkkinointiin ja 

osallistutaan tapahtumiin ja panostetaan jälleenmyyjiin.  

 

 

7.2 Strategia 

 

Strategia koostuu neljästä vaiheesta: Missä kanavassa markkinoidaan, mikä on tavoitteena, miten toteu-

tetaan ja miten toteutusta seurataan. Lisäsimme Kahakan työstettäviin kanaviin Instagramin ja Faceboo-

kin, sosiaalisen median vaikuttajat, messut ja tapahtumat, Kahakan Bottle shopin ja jälleenmyyjät. So-

siaalinen media on yrityksen käyntikortti, ja Kahakalle kannattavat kanavat ovat Instagram ja Facebook. 

Pääosin Instagram on päätilinä, ja kun Instagramiin tehdään päivityksiä, ne tulee lisätä myös Faceboo-

kiin. Tavoitteena on saada lisää seuraajia, näkyvyyttä, maksavia asiakkaita, tunnettuutta ja näillä lisää 

myyntiä. Toteutuksessa tulee pitää tili selkeänä ja houkuttelevana. Postausten tulisi siis olla samalla 

fiiliksellä ja filtterillä toteutettu. Tämä pätee myös stoorien tekemiseen ja kohokohtiin. Kohokohtien 

kansikuvien tulisi olla yhtenäisiä ja houkuttelevia. Sisällön tulisi kuitenkin olla houkuttelevaa, jotta asia-

kas jää selaamaan jokaisen kohokohdan. Kahakan Olut ja Ruoka -kohokohta on oivallinen esimerkki 

laadukkaasta sisällöstä, ja näin jatkaisimme myös muita kohokohtia. Jälleenmyyjät tulisi listata koho-

kohtiin selkeästi, Panimo ja Reseptit -kohokohtiin lisää sisältöä, uutena tuotelanseeraus kohokohta, ja 

turhien siivous pois. 

 

Instagram Reels toimii erityisen hyvin uusien asiakkaiden ja seuraajien hankkimiseen, sillä Instagramin 

algoritmi näyttää videota ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita tämän kaltaisesta sisällöstä, mutta jo ole-

massa olevat seuraajat ei välttämättä tätä videota omassa syötteessä näe. Käyttäjä päättää muutamassa 

sekunnissa, onko sisältö hänelle kiinnostavaa, eli jo videon aloituksen tulisi olla laadukas, nopeatempoi-

nen ja kiinnostava, ettei asiakas siirry seuraavaan videoon ennen aikojaan. Kahakan Instagram livet ovat 
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olleet hyvä paikka olla vuorovaikutuksessa asiakkaisiin, ja jatkaisimme näitä noin kerran kaksi kuukau-

dessa. Tuotelanseerauksen voi tehdä postauksena, stoorina, jonka voisi lisätä kohokohtiin, tehdä In-

stagram Reelsin, jakaa vaikuttajille tuotepaketin ja/tai lanseerata Instagram livessä. 

 

Vaikuttajamarkkinointi on suuri kohderyhmän ja seuraajien kasvattaja. Mikäli tähän ei ole budjettia, voi 

sen tehdä lähettämällä tuotepaketteja. Tässä kuitenkin tulisi olla tarkka, jotta mahdollisimman moni uusi 

silmä saavutettaisiin sillä onhan Kahakan kohderyhmä kaikki oluen nauttijat. Tuotepaketteja voisi siis 

lähettää perheenäidille, olutfaneille, ammattiurheilijalle, kokille ja lista jatkuu. Mikäli vaikuttajamark-

kinointiin käyttää budjettia, tulisi vaikuttaja valita niin, että Kahakka saa siitä hyötyä. Hyvä vaikuttaja 

olisi sellainen, joka voi tehdä sisältöä Kahakan oluesta, kokkauksen, ruuan, tapahtuman tai muun mer-

keissä.  

 

Sosiaalisessa mediassa maksettu mainonta on melko edullinen vaihtoehto. Kahakka voi valita itse koh-

deryhmän, jonka haluaa saavuttaa mainonnalla. Mainoksia voi olla esimerkiksi Bottle shop, tuotelan-

seeraus, tuotepaketit, tapahtumat, panimo, low season aika, jälleenmyyjät, vähän myyvät tuotteet ja lista 

on loputon. Mainonnalla tuodaan lisää tunnettuutta tuotteille ja brändille. Tällä voi lisätä myyntiä, asia-

kaskuntaa ja seuraajia ja laajentaa kohderyhmää.  

 

Messut ja tapahtumat ovat erinomainen paikka verkostoitumiseen, tunnettavuuden lisäämiseen ja myy-

miseen. Tapahtumia ja festivaaleja on erilaisia eri puolella Suomea, esimerkiksi Suuret oluet, pienet 

panimot tapahtuma, erilaisia ruokatapahtumia ja festivaaleja. Vaihtoehtoisesti yhteistyö muiden tekijöi-

den kanssa olisi kannattavaa.  Ruokatapahtumissa ei välttämättä tarvitsisi olla oman kojun kanssa, vaan 

tehdä ruokapaikan kanssa yhteistyötä. Esimerkiksi kesällä 2021 Helsingin Kasarmintori toimi isona te-

rassina, eri toimijoiden toimesta. Alue koostui ravintoloiden kojuista, jotka tarjosivat ruokaa ja juomaa. 

Harvalla kuitenkaan on omaa ravintolan tekemää juomaa, vaan ravintolat tarjosivat eri panimoiden juo-

mia. Tapahtumiin, messuihin ja festivaaleihin tulisikin tutustua hyvissä ajoin ja kontaktoida mahdollisia 

yhteistöitä. 

 

Bottle shop on Kahakka Breweryn panimomyymälä, jossa on saatavilla Kahakan oluita ja oheistuotteita. 

Panimomyymälä on lähinnä paikallisten sosiaalista mediaa käyttävien tietoisuudessa. Myymälä tulisi 

saada paremmin erityisesti turistien ja laajemmin paikallisten tietoisuuteen. Bottle shop tarvitsee enem-

män näkyvyyttä, koska samalla se tuo tunnettuutta myös itse panimolle. Panimon ja Bottle shopin näky-

vyyden kasvu tuo lisää myyntiä. 
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Jotta Bottle shop saadaan laajempaan tietoisuuteen, pitää markkinointia tehostaa eri kanavissa, ei pel-

kästään Instagramissa. Esimerkiksi digitaululla voisi mainostaa Bottle shopia. Panimokierroksia järjes-

tämällä voidaan tarjota turisteille, ja miksi ei myös paikallisille, jotain erityistä ja elämyksellistä pani-

moon liittyvää. Panimokierroksia markkinoidessa olisi hyvä tehdä yhteistyötä Visit Kokkolan kanssa, 

jotta saadaan mainokset esimerkiksi lehtisiin ja Visit Kokkolan nettisivulle. Oheistuotteita myydessä 

saadaan ilmaista mainosta, kun katukuvassa näkyy takkeja, lippiksiä tai muuta Kahakan logolla varus-

tettua. Oheistuotteita voisi myös esimerkiksi jakaa Bottle shopin asiakkaille tarjouksena, kun ostaa tietyn 

määrän tuotteita. Siten saataisiin entistä enemmän Kahakkaa näkyville. Bottle shopin kävijämäärän 

muutos kertoo, onko toimenpiteillä onnistuttu vilkastuttamaan kaupankäyntiä panimomyymälässä. 

Myös myynninkasvun avulla tiedetään, onko markkinointi onnistunut.  

 

Jälleenmyyjät ovat tärkeä osa Kahakan myynnistä. Jälleenmyyjien avulla tuotteet ovat laajemman asia-

kaskunnan saatavilla. On siis tärkeää saada kasvatettua jälleenmyyjien verkostoa entisestään ja saada jo 

mukana olevat jälleenmyyjät säilytettyä. Kahakka Breweryn nettisivuilla on oma välilehti jälleenmyy-

jille ja Instagramissa kohokohta, mutta nettisivuilla ei ole listausta jälleenmyyjistä eikä se ole yhtenäinen 

Instagram-kohokohtien kanssa. Nettisivuilla mainitaan myös yhteydenottolomake, jotta asiakas voi eh-

dottaa uutta jälleenmyyjää tuotteille. Tätä lomakettakaan ei löydy sivuilta, mutta lomake on hyvä idea, 

jolla asiakkaan on helppo ottaa yhteyttä. Selkeyden vuoksi olisi siis kannattavaa päivittää nettisivujen 

listaus ja Instagramin-kohokodat yhteneväiseksi kokonaisuudeksi olemassa olevista jälleenmyyjistä, 

jotta ei-paikallinen asiakas löytäisi lähimmän jälleenmyyjän helposti ja vaivattomasti. Tästä on hyötyä 

panimolle ja jälleenmyyjälle.  

 

Verkoston laajentaminen vaatii paljon töitä, kuten potentiaalisten jälleenmyyjien aktiivista kontaktoin-

tia. Jälleenmyyjiin voi olla usealla tavalla yhteydessä, kuten sähköpostilla, soittamalla tai sopimalla ta-

paaminen kauppiaan tai ravintoloitsijan kanssa. Myös asiakkaat voivat olla yhteydessä jälleenmyyjiin ja 

toivoa uusia tuotteita. Esimerkiksi K-kaupoissa asiakkaiden toiveita kuunnellaan ja kauppiaat pyrkivät 

toteuttamaan toiveet. Kun uusi jälleenmyyjä on kontaktoitu, voi jälleenmyyjälle tarjota aloituspakkauk-

sen tai tarjouksen tuotteista. Näillä toimenpiteillä pyritään tavoittamaan mahdollisimman paljon uusia 

jälleenmyyjiä. 

 

Jälleenmyyjäverkoston laajentumista ja olemassa olevien jälleenmyyjien säilyttämistä voidaan mitata 

myynninkasvulla ja jälleenmyyjien määrän kasvulla. Näitä voidaan mitata määrällisesti ja prosentuaali-

sesti. Saatujen tulosten perusteella arvioidaan, onko tavoitteet saavutettu ja ovatko tehdyt toimet kannat-

tavia ja tarvitseeko tehdä muutoksia prosessiin kannattavuuden lisäämiseksi. 
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7.3 Seuranta 

 

Yrityksen tulee aikatauluttaa markkinoinnin tehtävät päivittäisellä, viikoittaisella sekä kuukausittaisella 

tasolla. Toteutusajankohta jokaiselle toimenpiteelle tulisi suunnitella: Milloin tehdään tuotelanseeraus, 

milloin mahdolliset kuvaukset toteutetaan, milloin keskitytään jälleenmyyjien keräämiseen ja tässä sa-

malla tehdään jokapäiväiset markkinoinnin tehtävät.  

 

Toimenpiteitä tulee myös seurata, jotta tiedetään, ovatko ne toimivia ja tavoitteita täyttäviä. Hyviä työ-

kaluja tähän on esimerkiksi Excel. Taulukkopohjaan on helppo täyttää myyntilukuja ja siten seurata 

tulosta. Ohjelmalla pystyy tekemään myös kaavioita, joiden avulla havainnollistaa taulukon lukuja. Ex-

cel on hyvä pohja seurata myös Bottle Shopin kävijämääriä taulukkoon voi syöttää lukuja ja ajan myötä 

seurata kehitystä. Myös verkkokaupan kävijöitä voidaan seurata taulukkopohjalla tai suoraan verkko-

kaupan analytiikan avulla. Facebookilla ja Instagramilla on yrityssivuille omat analytiikkakaaviot. Nii-

den avulla näkee muun muassa seuraajien määriä, katselukertoja, tykkäyksiä, ikä ja sukupuolijakaumaa. 

Nämä ovat tärkeää tietoa, siitä, kohdistetaanko markkinointi oikein. Messujen ja tapahtumien osalta voi-

daan mitata myynnin kasvua tapahtumien ansiosta, taulukko-ohjelman avulla. Myös jälleenmyyjien 

kiinnostuksen lisääntyminen kertoo messujen tai tapahtumien näkyvyyden ja laajentumisen onnistumi-

sesta.  

 

Käytännössä myyntiä seurataan verkkokaupan, Bottle shopin, tapahtumien ja jälleenmyyjien osalta.  

Instagram analytiikkaa käytetään seuraajien, tykkäyksien ja linkin klikkausten eli seurantaan, kuinka 

moni on mennyt Instagramista verkkokauppaan. Kävijämääräanalytiikkaa voidaan seurata verkkokau-

pan, somen, sekä Bottle shopin osalta: Missä käy eniten asiakkaita, tekeekö asiakas oston, mikä kanava 

on kannattavin myynnin osalta. Jälleenmyyjien tilanteen tulisi olla seurannassa, jotta vanhat asiakkaat 

pidetään. Selvitetään, onko tilauksia tullut tarpeeksi, jos ei miksi ei, voimmeko tarjota jotain lisää. Uusia 

jälleenmyyjiä halutaan jatkuvasti lisää, ja tämän seuranta on yhtä tärkeää kuin vanhojen jälleenmyyjien. 

 

Seurantaa tulisi tehdä lyhyillä aikaväleillä, jotta tiedetään, ovatko markkinoinnin toimet kannattavia: 

Mitä muutoksia voisimme tehdä, jotta markkinointi toimii ja mitä teemme oikein tai väärin markkinoin-

nissa mitä toimenpiteitä meidän tulisi tehdä, jotta parantaisimme tulosta, tai miten jatkamme hyvää tu-

losta. Yrityksen tulisikin olla ajan hermoilla erilaisista markkinoinnin trendeistä.  
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8 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Kahakka Brewerylle markkinoinnin vuosisuunnitelmakalenteri, 

jonka avulla yritys pystyy suunnittelemaan markkinointiaan helposti ja vaivattomasti. Työn tuli tukea 

Kahakan tavoitteita myynnin kasvusta, tunnettuuden laajentumisesta ja jälleenmyyjäverkoston laajentu-

misesta. Laadimme Kahakka Brewerylle työkaluna vuosikalenterin, jonka avulla suunnitella, toteuttaa 

ja mitata markkinointia tulevaisuudessa. Kalenteripohja laadittiin siten, että sen voi täyttää vuosi vuo-

delta uudelleen ja muuttaa strategiaa tarpeiden mukaan. Se on siis monikäyttöinen ja hyödyllinen mark-

kinoinnin työkalu. Teimme myös Kahakka Brewerylle paranteluehdotuksia muun muassa sosiaalisen 

median tehokkaampaan käyttöön, jotta saataisiin kaikki mahdollinen hyöty ja näkyvyys. 

 

Itse suunnitelmassa teimme lähtökohta-analyysin ja SWOT-analyysin, jotta pystyimme paremmin kar-

toittamaan yrityksen nykytilannetta ja siten hyödyntämään vahvuuksia suunnitelmassa ja vastakohtana 

ymmärtämään heikkoudet. Strategiaa laadittaessa määriteltiin Kahakan kohderyhmä ja laadittiin selkeät 

tavoitteet ja segmentit. Kun vuosikalenteri ja toiminnot oli laadittu, selitimme kohta kohdalta, mitä toi-

mintoja kalenterissa on käytetty. Kirjotimme ohjeet eri kanavien käyttöön, sekä tavoitteet kyseisille ka-

naville. Myös erilaisten seurantatyökalujen käyttöä on avattu ja syitä, miksi seurantaa täytyy tehdä. 

 

Mielestämme opinnäytetyö onnistui hyvin ja opimme paljon markkinoinnista ja suunnitelman laatimi-

sesta. Toivomme, että tästä työstä on paljon apua Kahakka Breweryn markkinoinnin suunniteluun, to-

teutukseen ja myynnin kasvuun. On mielenkiintoista nähdä tulevaisuudessa, miten työkalua on onnis-

tuttu hyödyntämään markkinoinnissa. Tulevaisuudessa tästä voisi myös toteuttaa uuden opinnäytetyön 

jatkoksi, jossa tutkittaisiin markkinoinnin onnistumista vuosikalenterin avulla. 
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