
Kurssiaineiston käsittely 
 

Tämä aineisto on tarkoitettu ainoastaan Moduksen 
järjestämän Somekurssin osallistujille (25.3.2019/Tampere). 
 Materiaalin jakaminen, kopiointi ja esittäminen on kielletty 

kaikissa muodoissa (sis. tilaisuudet, netti, kurssit tms). 
Oikeudet materiaaliin kuuluu HEIMO Interactivelle. 
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Anne Nana Leiponen 
• Olen valmistunut -98 markkinoinnin tradenomiksi. 

Olen opiskellut lisäksi viestintää sekä 
brändimarkkinointia. 
 

• Työskennellyt 16 vuotta Nordean 
konsernimarkkinoinnissa ja tehnyt siellä mm. 
kampanjoita, sponsorointia, liikelahjoja, konttoreiden  
myynnin tukea, tapahtumia, messuja, 
suoramarkkinointia jne.. 

• Viimeiset 6 vuotta painottunut Some-markkinointiin  
kampanjoiden, vaikuttajien ja brändin rakentamisen 
parissa 
 

• Perustanut ensimmäisen oman yrityksen vuonna 2007 



HEIMO Interactive 
HEIMO Interactive on perustettu kesällä 2018. HEIMO 
Interactive tarjoaa mikro/makrovaikuttajille oman 
verkoston, mutta lisäksi palvelee myös mm. PK-yrityksiä 
SoMe-markkinoinnin palveluilla. 
 
Tarjoamme apua: 
• Kotisivujen rakentamiseen ja visuaaliseen ilmeeseen 
• SEO:n ja SEMin – Google löydettävyyteen & 

mainontaan 
• Myynnintukimateriaaleihin: roll upit, bannerit 

kotisivuille/kampanjoihin, käyntikortit, flyerit jne 
• Kurssien ja koulutusten merkeissä 

 
Syksyllä 2018 perustimme myös HEIMO Osuuskunnan 
tarjoten perinteisiin laskutuspalveluihin verraten 
kannattavamman itsensätyöllistämiskanavan. 



Aiheet 
• Yleiskatsaus isoon kuvaan  
• Henkilöbrändäys 
• Kotisivun sekä blogien merkitys ja mistä hyvän kotisivun tunnistaa 
• Sosiaalisen median kanavat ja käyttäjät 

• Esittelyssä Facebook, Instagram, Twitter, Youtube sekä Pinterest 
• Miten löytää omat kanavat ja kuinka hyödyntää niitä 
• Markkinointi eri alustoilla 
• Kuinka tavoittaa ja saada ”oikea” yleisö? 
• Sisällön merkitys sosiaalisessa mediassa 
• Aktiivisuus sosiaalisessa mediassa – julkaisusuunnitelma &  sisällöntuotannon 

muodot 
• Kilpailut ja niiden säännöt Somessa 
• Trendit 2019 

 
 



Kuinka selvitä 
Someviidakossa? 



The BIG picture 
 

 

Sosiaalinen 
media: 
• Facebook 
• Instagram 
• Twitter 
• SnapChat 
• Youtube 
• Pinterest 
•  jne Omat alustat: 

• Kotisivut 
• Blogi 
• Verkkokauppa 
 

Medioita: 
• Lehtimainonta 
• Radiomainonta 
• Bannerimainonta 
• TV-mainonta 
• Ulkomainonta 
• Sähköpostimarkkinointi 
• Vaikuttajamarkkinointi 
 

Muita: 
• Tapahtumat 
• Messut 
• Myyjäiset 

• PR 
• Sponsorointi 
• Yhteistyö 

• SEO 
• SEM 



Koko tekemisen ytimessä olet 

SINÄ  
 

• Sosiaalinen media perustuu hyvin pitkälti tarinankerrontaan 
rakentaen omaa brändiä. 

 
• ”What do we want?” ”When do we want it?” 

• Määrittele tavoite mitä haet tekemisilläsi:  
myynti, tunnettuus, asiantuntijuus.. 

• Tunne oma kohderyhmäsi:  
keskity kanaviin ja sisältöihin joissa yleisösi liikkuu 

• Panosta sisältöön:  
sisältö voi olla visuaalista tai tarinankerrontaa 

• Ole aktiivinen: omissa kanavissa sekä muiden kanavissa 
• Verkostoidu 

 



Mistä aloittaa? 



Kotisivut & blogit 
Mistä tunnistaa ja miten rakentaa hyvä ”kotipesä” 

• Kotisivu/blogi/verkkokauppa toimii koontipaikkana kaikelle tekemiselle 
• Ilmaisia palveluntarjoajia paljon. Suosituimmat WordPress & blogger 
• Kannattaa huomioida verkkokaupan liitto mahdollisuus, jos haluaa tehdä verkossa 

kauppaa 
• Parempi hakukone optimoitavuus => löytyy paremmin mm. Googlessa 
• Kävijöiden seuranta 
• Yleisön kannalta helppo nähdä kokonaisuus 
• Tukee erinomaisesti omaa brändiä (visuaalinen ilme, tunne joka välittyy) 
• Tärkeitä elementtejä jotka kannattaa olla näkyvissä: galleriaa/referenssejä, 

sisältöä vahvistamaan omaa ammattiosaamista, jos myyt tuotetta/palvelua niin  
paikat joista löytyy tuotteesi/palvelusi ja kaikista tärkeimpänä yhteystietosi 

• Kotisivu voi olla suht staattinenkin, ei tarvitse päivittää koko ajan, kun taas esim. 
blogia tulisi päivittää säännöllisesti 
 
 

 



Kaikilla herkuilla ja staattisempi sivu 

Nousee 7:enä Googlessa käytettäessä 
hakusanana ”suomalainen käsityö”  



Kotisivu & blogi tipit 
 

1. Google löydettävyys eli  
SEO (Search Engine Organic) 

2. Oma domain  
(muista sivuston HTTPS-suojaus) 

3. Visuaalisuus ja sivuista välittyvä fiilis 
4. Sisältö – kuvat, tekstit, linkit  (huomioi 

responsiivisuus) 
5. Yhteystiedot selkeästi etusivulle 

 
 

https://trends.google.fi/trends/?geo=FI 

SEM 

SEO 

Google Suomen käytetyin sivu, 80% netin käyttäjistä käyttää Googlea 



SOME-
kanavien  
esittely 

 
Facebook 
Instagram 
Youtube 

Pinterest 



SOME-kanavien käyttö 
 

Lähde Statcounter Global Stats, Helmikuu 2019 

 
 
 

1. Facebook 50,28% 
2. Pinterest 23,86% 
3. Twitter 7,06% 
4. Instagram 6,19% 
5. Tumblr 5,09% 
6. Youtube 4,36% 

 
Käytössä näkyy hyvin käyttäjäryhmien erot sekä kanavien 
erilaisuus. Eroja myös käytettävien laitteiden osalta (tietokone, 
tabletti, puhelin). 
 
Yllätyksenä varmasti monelle Pinterestin suosio! 

 
 

 



Facebook 



Facebook 
• Suomalaisia käyttäjiä reilu 2,5 milj. 
• Käyttäjien keski-ikä n. 33 vuotta 
• 43% käyttäjistä käyttää päivittäin (Statista 2/2019) 
• Facebookilla paljon dataa käyttäjistä => mainonnan kohdentaminen tarkempaa 

• Kohdentamista voi tehdä mm. maantieteellisesti, elämäntilanteen, 
siviilisäädyn, kiinnostusten kuin esimerkiksi ammatin mukaan 

 
 
 
 
 

 



Näkyminen Facebookissa 
• Facebookissa mahdollisuus mm.: 

• Tehdä postaus omalle seinälle (Teksti, video, kuva) 
• Jakaa linkkejä (esim. artikkeleja, blogikirjoituksia) 
• Kuvata livevideota 
• Luoda tapahtumasivu / kerätä osallistujia  
• Luoda tuotetarjouksia 

 
• Mainostus: 

• Mahdollisuus mainostaa myös Instagramissa vaikka ei olisi Instatiliä 
• Mainostus suoraan postauksesta/seinältä tai Business Managerin kautta 
• Voit määritellä mm. ajan, budjetin ja kohderyhmän demografian 
• Mainonnan eri muodot: postaus, karuselli, video jne... 
• Facebook tarjoaa omia pikaeditointeja (Business Manager) 

 
Huomioi, että Facebook postaukset näkyvät ainoastaan noin. 2-3% tykkääjistä. 

 
 
 
 

 



Sisältömuodot 

Karusellimainos (näkyy vain kohdennetusti) Linkkimainos (seinälle) 



Sisältömuodot 

Videomainos (oma seinä/kohdennettuna) 
Kuvamainos (oma seinä/kohdennettu) 



Miten onnistua Facessa? 
• Luo säännöllisesti erityyppistä relevanttia sisältöä  => mieti kohderyhmääsi ja 

yrityksesi mielikuvaa 
• Älä kuitenkaan spämmää => 1-2 postausta max. päivässä 
• Jaa mielenkiintoista sisältöä myös oman yrityksesi ulkopuolelta 
• Ohjaa yleisöä myös muihin kanaviisi 
• Seuraa postauksia => tykkäyksiä, jakamisia, kommentointeja 

• Jakamiset ja kommentointi tärkeämpää kuin tykkäykset 
• Vastaa kommentteihin oli ne sitten negatiivisia tai positiivisia 

• Käytä harkitusti arvontoja yleisön keräämiseen ja aktivointiin 
• Hyödynnä Facen ryhmiä oman yrityksesi sekä asiantuntijuutesi esilletuontiin  

• esim. naisille suunnattu Naisyrittäjäryhmä yli 55.000 jäsentä on mm. oiva 
paikka tuoda omaa ammattitaitoaan esille 

• Facebook tarjoaa myös vertaistukea puolin ja toisin  
• Verkostoituminen (esim. paikallisten yrittäjien kanssa) 

 
 
 
 
 

 



Instagram 



Instagram 

• Suomalaisia käyttäjiä n. 2milj. (34.5% 
väestöstä) 

• Suurin käyttäjäryhmä 25-34 -vuotiaat 
• 26% käyttäjistä käyttää päivittäin 

(Statista 2/2019) 
• Käyttäjistä 55.9% naisia! 
• Facebook ja Instagram 

”keskustelevat” keskenään => 
hyödyntämismahdollisuus parempi 
 
 
 
 
 

 



Näkyminen Instagramissa 
• Instagramissa mahdollisuus mm.: 

• Julkaista kuva/ia tai video omalle seinälle  
• Kuvata livevideota – IG Stories tai IGTV 

 
• Huomioitavaa Instagramissa: 

• Linkkien jakaminen hankalampaa, koska postauksissa linkit eivät muutu 
klikattaviksi hyperlinkeiksi. 

• Visuaalisuus tärkeää 
• #:ien käyttö!  

 
• Mainostus: 

• Voit määritellä mm. ajan, budjetin ja kohderyhmän demografian 
• Mainonnan eri muodot: kuva, kokoelma, video, IGStories jne... 

 
 
 
 

 



Mikä ihmeen hääästägi? 
• Hastagien merkitys tärkeä löydettävyyteen 
• Käytä max. 5 hastagia. Älä käytä suosituimpia hastägejä (et nouse hauissa sekä 

mahdollinen shadowbannaus) 
• Hastagien avulla mahdollisuus lähteä nostattamaan seuraajien määrää/saada 

lisää näkyvyyttä 
 
 
 
 
 

 

Tämän kuvan 
tykkääjät 90%:sti 
Suomesta 

#villasukat 151,350 posts 
#neulottu 10,458 posts 
#kudottu 3,537 posts 
#käsityö 115,670 posts 
#kettusukat 769 posts 
#novitaknits 48,312 posts 
#socks 7,669,861 posts 
#woolsocks 108,903 posts 
#foxsocks 22,023 posts 
#knitt 229,470 posts 
#knitting 12,992,235 posts 
#handicraft 1,340,873 posts 
#stick 1,172,453 posts 



Sisältömuodot 

Stories/Tarina – yksi tai ”karuselli” 

Kokoelma, video tai kuva 



Miten onnistua Instassa? 
• Visuaalisuus tärkeää = kuvan sekä koko kanavan  
• Sisältöä kannattaa tuoda useammin esille kuin 

esim. Facessa 
• Insta on tarinankerrontaa visuaalisessa 

muodossa 
• Ohjaa yleisöä myös muihin kanaviisi 
• Seuraa postauksia => tykkäyksiä ja 

kommentointeja 
• Mikä toimii? Pohdi miksi asiat toimii/ei 

toimi? Onko väärät hastägit, eikö sisältö ole 
tarpeeksi visuaalista? Myös ajankohdalla 
merkitys! 

• Hyödynnä IG Storiesia 
• Katso, että profiilissa oleelliset tiedot => kuinka 

saa yhteyden sekä mahdollisesti linkki 
kotisivulle/verkkokauppaan/ensisijaiseen 
”kotipesääsi” 

• Seuraa mielenkiintoisia tilejä itsekin 
 
 
 
 
 

 



Youtube 



Youtube 

• YouTube on suosituin suoratoistovideopalvelu 
• Suomessa YouTube on toiseksi suosituin verkkosivusto (ensimmäisenä Google) 
• Suurin käyttäjäryhmä 15-24-vuotiaat 
• Youtubea käytetään hakukoneena Googlen rinnalla 
• Youtube on mahdollistanut uuden ammattiryhmän ”Tubettajat” 
• Suomen suurimmat Tube-tilit: Duudsonit, Angry Birds & Hydraulic Press Channel 

 
 
 
 
 

 

Internetin suosituimpaa suoratoistopalvelua YouTubea käyttää jo yli miljardi ihmistä joka 
kuukausi. Googlen omistamaan videopalveluun ladataan joka minuutti 300 tuntia uusia 
videoita. Poptähti Justin Bieberin videoita on katsottu 8,5 miljardia kertaa. Peliyhtiö Rovion 
Angry Birds -videot ovat suomalaisista videoista katsotuimpia maailmalla 2,4 miljardilla 
katselukerralla. Vuoden suomalainen naistubettaja mmiisas nostettiin vastikään sadan 
vaikutusvaltaisimman suomalaisen listalle.          -
      Yle, Uutiset 2016 



Näkyminen Youtubessa 

• Oma kanava, jonne tuotetaan sisältöä videomuodossa 
 

• Huomioitavaa  Youtubessa: 
 
• Otsikointi tärkeää – ohjaa hakupalveluissa videoosi 
• Ohjaukset muihin omiin kanaviin 
• Mahdollistaa esim. webinaarin järjestämisen  (YT LIVE) 
• Sisältö vaatii enemmän työtä (kuvaus, välineet, editointi jne) 

 
• Mainostus: 

• Voit määritellä mm. ajan, budjetin ja kohderyhmän demografian 
 
 
 

 



Sisältömuoto 



Miten onnistua Youtubessa? 

• Youtubessa kannattaa myös luoda yhtenäinen 
visuaalinen maailma 

• Voit saada näkyvyyttä yhdelläkin videolla haun avulla 
• Ns. How to –videot erittäin suosittuja 
• Poiketen muusta sisällöstä ei välttämättä tarvitse 

päivittäistä tai edes viikottaista sisällöntuottoja (jos ei 
ole pääkanavasi) 

• Ohjaa yleisöä myös muihin kanaviisi ja päinvastoin 
(ristiinlinkkaus) 

• Katso, että profiilissa oleelliset tiedot => kuinka saa 
yhteyden sekä mahdollisesti linkki 
kotisivulle/verkkokauppaan/ensisijaiseen 
”kotipesääsi” 
 
 
 
 
 

 



Pinterest 



Pinterest 
• 250 milj. käyttäjää 
• Toimii visuaalisena kuvakirjana 
• 75% käyttäjistä naisia 
• 75% sisällöstä on yrityksiltä 
• Kerätään ns. Boardeja eri 

teemoista 
• Omia suosikkikuvia ns. pinnataan 

eli kerätään omiin tauluihin 
• Yritystili: 

https://business.pinterest.com/fi 
 
 
 
 
 
 

 

Saksalainen keittiölaitebrändi saavutti 45 % koko 
sivustonsa liikenteestä ja yli 50 % 
verkkomyynnistä Pinterestin sosiaalisen median 
kanavien kautta otettuaan parhaat käytännöt 
käyttöönsä.                                     Case: Springlane 



Pinterest sanasto 
1. BOARD = taulu jonne kerätään esim. tietyn 

teeman mukaisia kuvia 
2. PIN  =  merkitään mielenkiintoisia sisältöjä 

(linkkejä ja kuvia) Internetistä ja tallentaa 
niitä omille tauluille (Board) tai 
voit ladata tauluille myös omia kuvia. 
Monilla sivuilla jakonappuloiden joukossa 
myös Pinterestin jakonappula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. REPIN = muiden tuottaman sisällön 
jakamista 

4. LIKE = yksittäisten kuvien tykkääminen 
5. Follow = Muiden käyttäjien tai taulujen 

seuraaminen.  
 
 
 
 

 



”Pinterest on upea tapa rakentaa uskollinen ja sitoutunut yleisö 
sekä kerätä sivustolle laadukkaita napsautuksia. Alusta auttaa 
tavoittamaan ihmiset, jotka todella haluavat ryhtyä toimeen 

pelkän passiivisen selailun sijaan. Voimme rakentaa 
brändiämme luomalla merkityksellisen suhteen yleisöömme — 

suhteen, joka on muutakin kuin tykkäyksiä ja jakamista.” 

 
Hendrik Nölle  

Sisältömarkkinointipäällikkö, Springlane 



Näkyminen ja onnistuminen  
Pinterestissä 
• Pinterest toimii erityisen hyvin yrityksille jotka valmistavat tuotteita kuluttajille. 
• Erityisen suosittuja teemoja ovat sisustaminen, käsityöt, juhlat jne… 
• Kuviin panostetaan – kuvilla myydään 
• Nimeä taulut ja kuvat ”hakukoneystävällisesti” => jos kuvassa vaikka kakku niin 

nimeä se tarkemmin hääkakku, jos kuvassa rannekoru niin älä käytä pelkkää 
korua. 

• Muista liittää profiiliisi ja kuvaan tarvittavat linkit mm. kotisivu tai verkkokauppa 
josta tuotteen voi ostaa 
 

Pinterest toimii myös sinulle ideapankkina kun mietit uusia tuotteita 
(muista kuitenkin erottuvuus muista) 

 
 
 

 



Kuvien käyttö eri alustoilla 
• Huomioi, että kuvien tulee olla skaalautuvia eri laitteille 
• Eri alustoissa eri kuvakoot 
• Facebookissa ei kuvissa voi olla tekstiä (max. 20%) 

 
 
 
 

 



Kuvien skaalaus 

Alkuperäinen 
 

 
 
 
 

1:1 
NELIÖ 

 
 
 
 
 

9:16 
Puhelin 

 
 
 
 
 

16:9 
 

 
 
 
 

4:3 
 

 
 
 
 



Kääk!! 
Pitääkö olla 

joka paikassa 
ja miten mää 
muistan tän 

kaiken? 



Miten saada oikea  
yleisö kiinni? 

• Oikean yleisön tavoittaminen on erittäin tärkeää – 10 potentiaalista asiakasta on parempi kuin 
100 ei-potentiaalista. 

• Kilpailut ja arvonnat nopeampi tapa saada tunnettuutta, mutta haittavaikutuksena on myös ”ei 
potentiaalisten” ostajien mukaan tulo. 

• Henkilöt jotka eivät ole kiinnostuneet tuotteistasi/palveluistasi/sisällöistäsi pudottavat 
sinua  näkyvyydessä! 

• Keskity ainoastaan niihin kanaviin missä tunnistat potentiaalisen yleisösi parhaiten 
• Tunnista minkälaista sisältöä tykkäät tehdä eniten  
• Sosiaalisen median 7 sekunnin sääntö 
• Mihin kanavaan yleisösi/sisältösi todennäköisimmin kuuluu 

• Älä unohda yleisöä. Luomalla sisältöä epäsäännöllisen säännöllisesti kadotat potentiaalisia 
asiakkaita. 

• Nykypäivänä suosittelu on entistä suuremmassa roolissa. Esim. Instassa #-kilpailun kautta voit 
saada näkyvyyttä sekä potentiaalisia asiakkaita paremmin kuin Facessa isolla arvonnalla 

• Ole mukana ajanhengessä => viraalit ilmiöt leviävät nopeasti 
• Ole myös itse aktiivinen – tykkää, jaa, kommentoi, seuraa 
• Hyödynnä olemassa olevaa rekisteriäsi  sisältöjen kanssa (muista GDPR) – esim. uutiskirjeet . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Somen 
vuosikello/julkaisusuunnitelma 

• Suunnittele kokonaisuus ja jaa se esim. kuukausiin niin urakka ei tunnu ylivoimaiselta. 
• Samaa sisältöä voi käyttää joko sellaisenaan tai varioida kanavakohtaiseksi 
• Kun materiaalia alkaa olla kasassa niin ”tyhjinä päivinä” voit re-postata vanhaa sisältöä 
• Huomioi tietyt ajankohdat jolloin Suomalaiset aktivoituvat ja mieti onko sinulla 

tarjottavaa ko. päiville. Esim. Joulu, ystävänpäivä, valmistuminen, hiihtoloma jne..  
• Myös kauden teemat. Esim. kevät on usein uudistumisen aikaa (rempat, uudet autot, 

uudet kodit, sisustaminen), kesä lomailua/huilailua, syksyllä uudet haasteet (kuntoiluprojektit 
jne) 

• Ota teemapäiviä viikonpäiville => esim. maanantaisin jaat jonkun ”asiantuntija” vinkin 
ja vaikka perjantaina viikonlopun viettoon liittyvän kuvan 

• Välillä on myös hyvä näyttää mitä siellä kameran toisella puolella tapahtuu eli ripauksia 
itsestään luo personoidumman tunnelman 

• Jaa ihmisten postauksia/kuvia/sisältöjä jotka ovat tägänneet sinut/yrityksesi => 
toimii suositteluna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pelisäännöt Somessa 
• Muista tekijänoikeudet musiikin, kuvien sekä tekstien osalta 
• Kilpailuihin omat säännöt esim. Facebookissa. 

• Maininta ettei Facebook ole mitenkään osallisena arvonnassa 
• Ei saa olla vaatimuksena jakaminen tai kaverin merkitseminen 
• Julkaisusta ja sivusta tykkänneiden & kommentoijien kesken arvonta ok 
• Perus arvonnansäännöt: osallistumisaika, arvontapäivä, kuinka kontaktoidaan voittaja, 

palkinnon hinta, kuka maksaa mahdoliset verot jne… 
• Jos teet yhteistyötä vaikuttajien kanssa niin näihin pätee oma säännöstä (mainonnan 

merkitseminen)  
• Kaupallinen yhteistyö tultava heti ilmi 
• Merkintä  kaupallinen yhteistyö + yrityksesi 
• Myös PR-näytteissä maininta ”Pr-näyte/Saatu” 
• MEN tarvittaessa antaa lausuntonsa kantelun perusteella 

• Somemyrskyt voivat tehdä tuhoa yrityksellesi => ihmiset ovat kärkkäämpiä kommentoimaan 
omalla nimellä, mutta voit myös vahingossa vahingoittaa omaa mainetta sisällöllä joka loukkaa 
jotain ryhmittymää 

• Tarkasta faktat, älä usko kuulopuheisiin tai mutu-tietoon, älä lupaa mitä et voi lunastaa 
 

HUOM! Some on luonut myös mahdollisuuden plagiointiin mm. tuotteiden osalta 
 
 
 
 
 
 
 

 



Trendit 2019 

• Sähköpostiosoitteet tekevät uutta tuloansa => hyvä tapa kasvattaa 
potentiaalisia ostajia 

• Esim. uutiskirjeiden tai ladattavien tuotteiden kautta 
• Podcastit alkavat pikku hiljaa lyödä läpi => jos kameran edessä oleminen tuntuu 

hankalalta niin miltä tuntuisi tuottaa sisältöä omalla äänellä? 
• Webinaarit => monia palveluntarjoajia tällä hetkellä pelikentällä.  

• Podit eli buustiryhmät tiettyjen teemojen ympärille => Podeilla 
tarkoitetaan, että esim. Moduksen jäsenet olisivat samassa Whatsapp-ryhmässä ja 
jos joku tekee sisältöä eri kanaviin niin hän ilmoittaa ryhmässä ja muut käy 
tykkäämässä => näin saadaan nostettua omaa näkyvyyttä orgaanisesti 

• Social Selling => oman henkilöbrändin ja luottamuksen rakentaminen niissä 
verkostoissa ja alustoissa joissa potentiaalinen asiakas tahtoo ottaa yhteyttä ja tulla 
kontaktoiduksia (esim. Facebookin ryhmät tai livetapahtumat) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Koko tekemisen ytimessä olet 

SINÄ  
 

• Sosiaalinen media perustuu hyvin pitkälti tarinankerrontaan 
rakentaen omaa brändiä. 

 
• ”What do we want?” ”When do we want it?” 

• Määrittele tavoite mitä haet tekemisilläsi:  
myynti, tunnettuus, asiantuntijuus.. 

• Tunne oma kohderyhmäsi:  
keskity kanaviin ja sisältöihin joissa yleisösi liikkuu 

• Panosta sisältöön:  
sisältö voi olla visuaalista tai tarinankerrontaa 

• Ole aktiivinen: omissa kanavissa sekä muiden kanavissa 
• Verkostoidu 

 



 
 

Minä kiitän! 
Kysymyksiä? 

 
HEIMO Interactive 

Nana Leiponen 
info@heimointeractive.com 
www.heimointeractive.com 

mailto:info@heimointeractive.com

