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Käsiteltävät aiheet

- Mistä tekijöistä muodostuu yrityksen digitaalinen näkyvyys, 
miten saat huomioita ja myyntiä?

- Miten hyödynnät Travel Corridor -välineistöä osana omaa 
yrityksen markkinointia ja myyntiä?

- Näin rakennat oman markkinointikampanjan ja kehität 
näkyvyyttäsi.

- Keskustelua matkailusta, verkostoitumista ja kevyitä 
virvokkeita.
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Valmennustyöpaja

Travel Corridor x Yrityksen digitaalinen näkyvyys ja ostettavuus

Juha Sorjonen
Asiakkuusjohtaja
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Mitä näkyvyyden, erottautumisen, huomion ja myynnin saaminen vaatii?

SISÄLTÖÄ 
& 

TARINAA

(ROHKEAA)
NÄKEMYSTÄ

TEKOJA VIESTINTÄÄ JATKUVUUTTA
(MONIKANAVAISTA)



https://www.business昀椀nland.昀椀/4a78ce/contentassets/1cca8e3601cc4999812e196933cd8d5c/01_vf-strategia_kristiinahietasaari.pdf



https://www.business昀椀nland.昀椀/4a78ce/contentassets/1cca8e3601cc4999812e196933cd8d5c/03_jimenez_seminaariesitys-2109-.pdf



https://www.business昀椀nland.昀椀/4a78ce/contentassets/1cca8e3601cc4999812e196933cd8d5c/03_jimenez_seminaariesitys-2109-.pdf



Ostajilla on valta. 

Kuluttajat tutkivat, vertailevat ja hakevat tukea omalle 
ostopäätökselleen.

Ostopäätöksestä 60-70% syntyy verkossa jo ennen 
ensimmäistään kontaktia yritykseen.
 
Jos yrityksesi ei löydy verkosta, et pääse edes asiakkaan 
harkintalistalle. Tai otat merkittävän riskin, että 
asiakkaasi valitsevat yrityksen, joka on verkossa ja löytyy 
mm. Google -hakusanojen kautta.



Miten Google ohjaa käyttäjää?

31 %
Orgaanisten hakuvastausten 
ensimmäinen linkki saa 

klikkauksista 

75 %
Orgaanisten hakuvastausten 
kolme ensimmäistä linkkiä noin 

klikkauksista 

Lähde: backlink.com - 5 miljoonaa googlehakua analysoituna 
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https://backlinko.com/google-ctr-stats
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Tulokset 1–3 saavat 
keskimäärin 75 % 
kaikista klikeistä.

Lähde: backlink.com - 5 miljoonaa googlehakua analysoituna 

Etusivun tärkeys

https://backlinko.com/google-ctr-stats


On yrityksen omissa käsissä, 
mitä asiakkaat tietävät ja ajattelevat yrityksestä, 

miten yritys näkyy ja erottuu kilpailijoista.



INSTEAD OF INTERRUPTING,
START ATTRACTING.

Co-Founder of HubSpot
Dharmesh Shah



Hakukonelöydettävyyden ja optimoinnin kolme osa-aluetta
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Tekninen Sisällöl-
linen Ulkoinen
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Indeksointi
Bottien tekemä 
sivustoanalyysi
Sivuston ja 
julkaisujärjestelmän 
tekninen toteutus ja 
ylläpitoympäristö

Optimointi 
Tekstisisältö
Kuvasisältö
Metadata
Laskeutumissivut
Avainsanat
Analyysi (haku, gap,...)

Arvostettujen 
sivustojen linkitys 
omaa sivustoosi
Osuvuus
Relevanttius

On-site O昀昀-site



Oma verkkosivusi on näkyvyyden kivijalka
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Tee sivustosi terveystarkastus, website.grader.com



Asiakkaat ovat ostopolun eri vaiheissa. 
Tarvitaan erilaisia sisältöjä ja erilaisia kanavia.



Matkailijan ostopolku

Vaikuttava, dataan perustuva kasvumalli, jossa 
asiakas ja asiakaskokemus ovat keskiössä. Sen 
avulla analysoidaan ja kehitetään myyntiä ja 
markkinointia sekä luodaan kasvua.



Matkailijan ostopolku

Eri kanavat, sisällöt ja mittarit vaihtelevat 
ostopolun eri vaiheissa, mutta niiden on 
pelattava yhteen ostopolun eri vaiheissa.
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Tietoisuus:
Mikä on matkailijan 

ongelma?

Harkinta:
Mitkä vaihtoehdot auttavat 

ratkaisemaan ongelman?

Päätös:
Kuka osaa auttaa parhaiten?

Ilahdutus:
Kuka muistaa matkailijan 

myös matkan jälkeen?

“Herätä kiinnostus” “Innosta & Konvertoi” “Lämmitä ja klousaa”

Tuntematon Vierailija Liidi Asiakas Promoottori

“Muista & ilahduta”

MARKKINOINNIN
TOIMENPITEESI

1.  
2.  
3.  

Ajattele kuin asiakkaasi. Laita matkailija markkinoinnin keskiöön.

MARKKINOINNIN
TOIMENPITEESI

1.  
2.  
3.  

MARKKINOINNIN
TOIMENPITEESI

1.  
2.  
3.  

MARKKINOINNIN
TOIMENPITEESI

1.  
2.  
3.  



Mikä on asiakkaalle tärkeää, merkityksellistä?
Mistä he haluavat keskustella?
Mikä asia heitä askarruttaa?

Mikä luo puheenaiheita ja herättää tunteita?

Mikä saa vaikutuksen/muutoksen aikaan?

KÄRKIVIESTI
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Maya Angeloun lausahdusta mukaillen.

Ihmiset ehkä unohtavat, mitä sanot ja mitä teet, 
mutta he eivät koskaan unohda, mitä saat heidät 

tuntemaan.

Ratioargumentit 
•  Sijainti, aukioloajat,....

• Asiakaslähtöisyys
• Perusnäkyvyys

Palvelut ja tuotteet
• Ydintuotteet ja lisäarvotuotteet

• Asiakassegmentit ja avainmarkkinat
• Tunnettavuus-Harkinta-Sitouta-Ilahduta -ajattelu

Arvot, Tarinat, Tunneside
- Mitä arvoja yritys edustaa? Mitkä arvot se jakaa kohderyhmänsä kanssa?
- Minkä puolesta se puhuu? Millaisia tarinoita se kertoo?
- Mihin asioihin, tunnesiteisiin, arvioihin ihminen yrityksessä samaistuu?

Muistisääntö mihin kannattaa vaikuttaa.



Kärkiviesteillä vahvistetaan tunnettavuutta, herätetään kiinnostusta ja 
luodaan merkityksellisiä viestejä.

Jokainen destinaation, yhteisö tai yritys osaa kertoa mitä se tekee, 
mitä tuotteita ja palveluja se tarjoaa. Useimmat osaavat myös 
kertoa, kuinka ja missä tuotteet ja tehdään tai tuotetaan.

Huomattavasti vaikeampaa on kertoa miksi, ja mikä on 
toiminnan perimmäinen tarkoitus. Miksi olemme olemassa? Mikä 
meitä innostaa, mikä ajaa meitä eteenpäin ja mitkä asiat ovat 
meille tärkeitä? Miksi yritys ovat luonteva/erinomainen valinta 
esimerkiksi suomalaiselle matkailijalle? 

Näihin kysymyksiin markkinointiviestinnän sisällöllinen ja myös 
visuaalinen tulokulma kannattaa perustaa - niin faktatietojen, 
tarinoiden ja elämyksien kautta.

Kärkiviestien valmistelussa ei unohdeta palvelujen ja tuotteiden 
esilläoloa, mutta pitää panostaa erottautumiseen. Kärkiviestin 
sisällöissä vedotaan kohderyhmien syvempiin tunteisiin, 
mieltymyksiin ja arvoihin - niihin tekijöihin, jotka ovat kaikkein 
merkityksellimpiä. Näin voidaan päästä myös eroon helpommin 
hintakilpailusta.

Mitkä olisivat Travel Corridorin Why -viestit?

MIKSI?

MITEN?

MITÄ?

Olemassaolon peruste. 
Miksi olemme olemassa? Miksi nostamme 
valittuja alueen matkailun kärkiteemoja- 
ja viestejä esille osaksi alueen ja yrityksien 
pro昀椀ilia ja toimintaa? Mikä on “suurempi 
päämäärämme”? Minkä puolesta 
taistelemme? Mitkä ovat arvotekijöitä?

Arvolupauksemme asiakkaalle. 
Mikä on erottautumistekijä, persoonallisuus ja 
identiteetti? Kuinka toimimme ja 
työskentelemme? Mitä matkailija meillä saa ja 
mitä hän kokee?

Palveluntarjontamme asiakkaille. 
Ydintuotteet, palvelut ja palvelukokonaisuudet. Reitit, 
käyntikohteet, oheispalvelut, matkailua tukeva infrastruktuuri. 
Perinteinen matkailutuotteen/-palvelun “tuotekortti”.
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Simon Sinekin Why-taulua mukaellen.



Kärkiviestit ovat arjen markkinointiviestinnän ja sisällöntuotannon tukena.

22

MITKÄ OVAT AVAIN- JA HAKUSANOJA & PÄÄTEEMOJA?
MITÄ HALUAMME NIISTÄ SANOA ASIAKKAILLE JA USEIN?

MITKÄ SISÄLLÖT OVAT KOHDERYHMILLE MERKITYKSELLISIÄ?

Matkailualueen tarinaan kytkeytyy joukko 
priorisoituja teemoja ja niistä muotoiltuja 
kärki-/ydinviestejä. Kärkiviestit tulee näkyä 
tyylikkäästi upotettuna ei-päälle liimattuna 
sisältönä läpileikaten kaikki julkaisu- ja 
jakelukanavat.

Halutun tunnettavuuden ja mielikuvan 
saavuttamiseksi arjen toisto on tärkeää - 
faktatietojen lisäksi. Kun kaikki käyttävät 
ydinviestejä työssään ja kohtaamisissaan, 
mielikuva rakentuu yhtenäiseksi.

▲ Mistä sisältöjä voisi ammentaa lisää?
▲ Mikä on sinun  “sisältöpuu”?
▲ Miten voit hyödyntää Travelcorridor 

-sivua ja muita matkailun alueellisia 
verkkopalveluja

▲ Ketkä olisivat destinaation/yrityksesi 
suurlähettiläitä?

KÄRKIVIESTI

Teema 1
XXX

Teema 2
XXX

Teema 3
XXX

Sisällöt, kuvat, postaukset, videot, artikkelit, tuotekortit



Nykytilan ymmärrys ja tavoitteen asetanta ohjaa tekemistä.



Miksi yritykset ovat ylipäätään digitaalisissa kanavissa?
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Meltwater: State of Social Media 2021 in Nordics 

Mitkä ovat sinun kolme 
keskeisintä syytä?

Miten mittaat 
sitä/todennat, että olet 

oikealla tiellä?



Omissa ja kumppanikanavissa faktoja, tarinoita ja arjen tekemisiä.

Faktojen, tarinoiden ja tekojen tarkoituksenmukainen käyttö ovat keskeinen osa 
yrityksen brändiä, tuotteiden ja palvelujen markkinointia, myyntiä ja näiden 
kehittämistä. Suomalainen vaatimattomuus on monen yrityksen pahin 
vihollinen. Sisältäpäin katsottuna moni asia näyttäytyy meille arkipäivisenä ja 
liian yksinkertaisina viestittäviksi. Juuri ne voivat kuitenkin olla niitä pieniä 
tarinoita, jotka herättävät kohderyhmän kiinnostuksen!

Omasta tekemisestä voi olla ylpeä, kunhan ei ole nokkava. Anna myös 
työntekijöillesi aihetta olla ylpeä työstään. Alueen ja yrityksien vetovoimaa, 
mainetta ja brändiä voidaan kirkastaa monikanavaisen markkinoinnin keinoin, 
joka yhdistyy myyntitoimenpiteisiin:
 

● Sisältömarkkinointi: blogit, videot, uratarinat.
● Sosiaalinen media: kuvat, kertomukset ja videot 
● Uutiskirjeet valituille kohderyhmille 
● Tiedotteet & mediasuhteiden ylläpito + ansaittu mediahuomio 
● Natiivimarkkinointi

OMA MEDIA
Omista ja johda

aihealueesi 
keskustelua. 

ANSAI吀吀U 
MEDIA

Uskottavuudeltaan ja 
tavoittavuudeltaan 
omaa luokkaansa. 

OSTE吀吀U 
MEDIA

Saavuttaa uudet ja 
entistä laajemmat 

yleisöt.

JAE吀吀U 
MEDIA

Luo keskustelu, 
saavuta 

luottamus
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Miten Travel Corridor voisi tukea 
omaa näkyvyyttäsi?



Kenelle? Kenen kanssa? Millä sisällöillä ja välineillä?



Näkyvyyden iso kuva.
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Merkityksellisyys. Hakukoneiden ensisijainen tavoite on tarjota tiedon etsijälle mahdollisimman 
hyviä hakutuloksia: merkityksellistä, laadukasta, hakutermiin liittyvää sisältöä.

Käyttäjäystävällisyys. Sisällön pitää olla selkeästi organisoitu, helposti luettavissa ja helposti 
navigoitavissa. Sisällön pitäisi palvella käyttäjien hakua ja tarjota siihen paras mahdollinen ratkaisu. 

Uniikkius. Saman sisällön käyttämistä tulee välttää. Google haluaa nostaa/suosii hakutuloksissa esiin 
samasta asiasta eri tavoin kertovat sivustot.

Asiantuntijuus ja luotettavuus. Asiantuntevat ja luotettavat sisällöt halutaan nostaa esiin.

Kirjoita hyvää, kohderyhmää kiinnostavaa, sopivasti avainsanoja sisältävää sisältöä riittävän usein!



Tunne kohderyhmäsi ja kumppanisi.
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Tunne hakusanat.
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Tunne hakusanat. Mitä yhteneväisyyksiä Saimaan ja Pietarin välillä?
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Tunne historia ja katso myös pidemmällä aikavälin kehitystä.
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Tunne trendit, mitkä ovat nousevia ilmiöitä. Mistä puhutaan nyt?
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Vahvista vahvuuksia, poista turhat & luo todennettavasti jotain uutta.

Kriittiset menestystekijät

Voit lähestyä asiaa myös näin.

▲ Mikä toimii hyvin?
▲ Mitä on vahvistettava?
▲ Mikä ei toimi hyvin?
▲ Mitä on vähennettävä?
▲ Mikä on kokonaan saatava pois?
▲ Mitä meiltä puuttuu?
▲ Mitä jotain uutta on saatava aikaan?
▲ Mitkä tekijät johtavat onnistumiseen?
▲ Miten onnistuminen todennetaan?

Nykytilan ymmärrys on askel parempaan näkyvyyteen.

▲   
▲    
▲   
▲   
▲   
▲   
▲   
▲   
▲



Hyvä tavoite on selkeästi mitattavissa.

SMART -TAVOITEMITTARI.

1. Sen pitää olla tarkka.
2. Se pitää olla mitattavissa tai todennettavissa.
3. Se pitää olla saavutettavissa.
4. Se pitää olla relevantti.
5. Se pitää olla aikaan sidottu.

Tunnettuus, brändimielikuvat, kävijämäärät, viipymä, 
tavoitettavuus, videoiden katselukerrat, tykkäyksien määrä, 
medianäkyvyys, tykkääjät, uutiskirjeen tilaajat, tarjouspyynnöt, 
kampanjamittarit, aikaansaatu myynti, uudet asiakkaat, 
lisäostokset, asiakaspoistuman pienentäminen, 
asiakastyytyväisyys-, asiakassuosittelu, …

Pidä mittarit yksinkertaisena ja seurattavana. Älä määritä 
liian monta mittaria.

CASE ESIMERKKI.

1 | Haluamme, että verkkosivuston kävijämäärä kasvaisi.

2 | Haluamme, että sivuston kävijämäärä kasvaa 10% seuraavan puolen 
vuoden aikana.

3 | Sivuston kävijämäärän 10% nosto toteutetaan tekemällä 20 kpl sosiaalisen 
median postausta ja lähettämällä 5 uutiskirjettä.

4 | Sivustomme kävijämäärän kasvu 10%:lla tarkoittaa meillä 12 kpl:n lisäystä 
normaaliin tarjouspyyntökannan päälle

5 | Tiedämme, että tekemistämme tarjouksista hyväksytään noin puolet, 
joten puolen vuoden jälkeen saamme 6 kpl enemmän tilauksia kuin nyt.

6 | Asiakkaan keskimääräinen tilauksen koko on 1500€, joten kasvattamalla 
liikenteen määrää 10% sivustolla, saamme todennäköisesti lisää kauppaa 
9000€.
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Tavoitteen takana oleva mittari ohjaa ja määrää millaista toimenpiteitä tulet tekemään (tai kannattaa tehdä).
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Markkinoinnin mittareista

Mittaa sitä, mitä haluat saavuttaa.
Eri ostopolun vaiheissa on hyvä mitata tekemistä hieman eri tavoin. Mittari ohjaa myös keinojen 
valintaa, joita tulet käyttämään markkinoinnissasi ja kampanjoissa.

Jos haet tunnettuutta, mittaa esim.:

● Näytöt
● Peitto
● Jaot
● Aloitussivun näytöt

Jos haluat jakaa videotasi, mittaa esim.:

● Näytöt
● Videon katselun aloitusprosentti
● Kuinka moni katsonut videon loppuun asti

Jos haluat myyntiä, mittaa esim:

● Mainosklikit
● Klikkiprosentti
● Aloitussivun näytöt ja viipymä
● Halutut konversiot
● Mainonnasta tulleiden konversioprosentti
● Eurot

+ Keskeytyneet kaupat (online)
+ Tarjouspyynnöt, tiedustelut
+ Voitetut/Hävityt kaupat
+ Uudet kontaktit
+ Uudet asiakkuudet
+ Vanhojen asiakkaiden lisäostot



Konkreettinen 
tilannekuva ja 
realistinen tahtotila.

   

Tavoitteena kokonaiskuva 
markkinoinnin ja myynnin nykyhetkestä 
ja tavoiteltavista tuloksista.

Harjoitus: 

Mitä itse vastaat näihin 
kysymyksiin?
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KAMPANJAESIMERKKI 
MARKKINOINNIN JA MYYNNIN 
YHTEISESTÄ TAVOITTEESTA

Käytä SMART-tavoitteita kuvaamaan mihin 
haluat päästä (avainmittarit).

1. Mieti kuinka paljon tarvitset/haluat saada 
asiakkaita tai kokonaismyyntiä vuodessa.

2. Laske sitten taaksepäin (vaikka 
keskiostoksen avulla) mitä se tarkoittaa 
liidien ja verkkosivuston kävijöiden 
määrässä (ns. takaperoinen päättelyketju).

3. Käytä tavoitteiden ja 
konversioprosenttien tukena vanhaa 
historiallista dataasi, jos mahdollista. Jos 
ei dataa ei ole käytössä, tee oma arviosi 
perustuen “näppituntumaan” ja 
kollegoiden yhteiseen arvioon.

Mittari Nykyinen
(per kk/vuosi)

Tavoite
(per kk/vuosi)

Verkkoliikenne, 
kävijöitä

5000 8000

Konversio %
Liikenne → Liidit

0,5% 0,5%

Liidit kpl 25 40

Konversio %
Liidit → Asiakkaat

30% 30%

Asiakkaat kpl 7,5 12

Asiakkaan 
keskimääräinen 
osto per kk (€)

2000 2000

Myynti (€)
(per kk/vuosi)

15 000 € 24 000 €



Kampanjan suunnittelu

  Yleiskuvaus/Brief
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Hyvä brief, yhteinen suunnittelu ja toteutus & oppiminen/reflektio

Luova idea

Kärkiviesti/Kärkituotteet/USP

Aineistot/formaatit

Kampanja-aikataulut

Kohderyhmä

Konversiopisteet ja maalit

Kohdennus

Budjetti + media

Kanava- ja mediavalinnat

SEO/Optimointi

Raportointi/Debrei昀椀ng

  Tavoitteet & Mittarit
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Viikko 44 Viikko 46Viikko 45

Kampanjan toteutus

Somepostaus 1
video 1

Facebook- ja Instagram-mainonta (Instagram Stories mukaan)

Viikko 47 Viikko 48 Viikko 49 Viikko 50 Viikko 51

Somepostaus
teksti 2

Somepostaus 
video 2

Somepostaus 
teksti 3

Youtube-mainonta

Google hakusana

Youtube-mainonta

Debrie昀椀ngCheck-UpGo-Live Check-Up



KOTITEHTÄVÄ

KOTIIN VIETÄVÄÄ

Kasvata, kehitä, luo _____________________ ____________
tästä määrästä/tilanteesta:____________________________
tähän määrään/tilanteeseen:__________________________
tähän päivään mennessä: _____________________________

Mitä voin tehdä nyt ja heti? Mitä voin viedä käytäntöön?



KIITOS!
Kysymyksiä? Kommentteja?

juha.sorjonen@avidlyagency.com
www.avidly.昀椀

mailto:juha.sorjonen@avidlyagency.com


Avidly lyhyesti



Avidly lyhyesti
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Avidly on Euroopan johtava markkinointi-
teknologioiden palveluntarjoaja. Olemme 
omistautuneet luovuudelle, myynnille sekä 
teknologialle, ja käytämme asiakaskokemusta 
strategisena työkaluna, jolla viemme yritykset 
rohkeasti kohti parempaa huomista.

Asiakkainamme on niin start-upeja kuin 
Fortune 500 -yrityksiä, joille kaikille teemme 
positiivista kasvua luovaa vaikuttavuutta.

www.avidlyagency.com/昀椀

Liikevaihto

25.0
MEUR 2020

Jatkuvat palvelut

42%
myyntikatteesta

5 maata

16 kaupunkia

300+
asiakasta

230
asiantuntijaa

69
NPS*

Figures for FY 2020. 
*Finland, 2020.

http://www.avidlyagency.com/fi


Toimistomme
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Norja
Oslo

Ruotsi
Tukholma

Tanska
Aarhus

Suomi
Helsinki
Joensuu
Jyväskylä
Kouvola
Kotka
Kuopio
Lahti
Lappeenranta
Oulu
Tampere
Turku

Saksa
Berlin
München



Oman ketjumme sekä AMIN Worldwide -verkoston ansiosta voimme 
palvella asiakkaitamme maailmanlaajuisesti

Amerikat
Hallituksen pj.: 

Kevin Flynn, 
CVR, Indianapolis

Hallituksen pj.: 
Hans Van Eemeren, 
Intracto, Antwerpen

Aasian & 
Tyynenmeren alue
Hallituksen pj.: 
Phil Huzzard, 
DPR&Co, Melbourne

5 maata
13 toimistoa
230+ henkeä

a

19 maata
35 toimistoa

1200+ henkeä2 maata
55 toimistoa

1600+ henkeä

Eurooppa, 
Afrikka &

Lähi-Itä

45



Kolme asiaa, joilla takaamme parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen

Asiakaslupauksemme

Teemme vaikuttavia 
ratkaisuja, jotka auttavat 
yrityksiä kasvamaan.

Marketing as a Service - 
MaaS

Skaalautuva ja ketterä 
palvelumalli, jossa 
työskentelemme tiiviisti 
asiakkaamme kumppanina ja 
tuemme liiketoiminnan 
tavoitteita sekä markkinoinnilla 
että myynnillä.

Vaikuttavuus

Luomme uudenlaista 
liiketoimintaa ja teemme 
positiivisen vaikutuksen niin 
ihmisiin, ympäristöön kuin 
tulokseen.

Mitä tarjoamme



TomorroWave

Kasvualustan 1. osa
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Vaikuttava, dataan perustuva kasvumalli, jossa asiakas ja 
asiakaskokemus ovat keskiössä. Sen avulla analysoimme ja 
kehitämme myyntiä sekä markkinointia ja luomme kasvua.



Palvelumme

Kasvualustan 2. osa
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