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Oletko valmis viemään?

1. Arvioi yrityksesi tila realistisesti. 

2. Sisäistä mitä menestymiseen 
tarvitaan. 

3. Tee kotiläksysi kunnolla. 

4. Etene varovasti. 

5. Ymmärrä riskit. 

6. Laske pääoman tarve. 

7. Aseta realistiset tavoitteet. 



  

Brändi

Oma tarinasi

Kenelle haluat kertoa sen?

Miksi haluat kertoa sen?

Miten haluat kertoa sen?

Tone of voice: asiantuntija, sydämellinen kaveri, vitsiniekka, 
tarinankertoja

Visuaaliset ilmentymät: logo, kuvamaailma, graafiset elementit

MITÄ 
SANOT
JA TEET

MITEN
MUUT

KOKEVAT
BRÄNDI



  

Brand Wheel SAGA



  

360° marketing SAGA



  

Go-to-market suunnitelma

Mitä? Minne ? Miten?

Potentiaalisten myynti- ja markkinointikanavien 
kartoittaminen ja kanavastrategian luominen

Aikataulutus

Liidien generointi: Messut, verkostot, kylmäkontaktointi

Markkinointi = myynnin tuki

Myyntikanavien avaaminen ja tunnettuuden 
rakentaminen, muna vs. kana

Tavoitteet: SMART 
Specific – konkreettinen (kontaktien määrä, myynnit)
Measurable – mitattavissa oleva
Achievable – saavutettavissa/realistinen
Relevant – bisneksen kannalta olennainen
Time dependent – käytetty aika vs. tulos

Kuva: Quora



  

Go-to-market suunnitelma: 
sisällysluettelo

Hissipuhe

Lähtötilanne – tilannekatsaus

Potentiaali

SWOT

Kohdekuluttaja

Myyntikanavat: kuluttaja vs. b2b, kanavakumppanuudet

Kosketuspinnat

360° markkinointityökalut

AIDA (attention-huomio, interest-kiinnostuminen, desire-halu, 
action-toiminta)

Hinnoittelustrategia

Toimenpidesuunnitelma 2019-2022



  

Esimerkki: Luomu VK

Markkinointi: Kysynnän luominen
Myynti: (backselling myyntiedustaja)

Makkinointi: kysynnän luominen, myynnin työkalut
Myynti: suora myynti/ backselling /
kampanjoista sopiminen

Markkinointi: myynnin työkalut, tuotekoulutus
Myynti: suora myynti

 Luomutuotetukku

 Myyntikontakti: Ostaja, 
tuoteraati

 Markkinointikontakti: Ostaja, 
tuotekategoriasta vastaava

 Vähittäiskaupan ketju

 Myyntikontakti: Ostaja

 Markkinointikontakti: 
markkinointi-/tuotepäällikkö

 Myyntipiste: luomukauppa

 Myyntikontakti: Kauppias, 
myymäläpäällikkö

 Markkinointikontakti: Kauppias, 
myymäläpäällikkö 
osastopäällikkö



  

360° TYÖKALUJA

MYYNNIN TUKI:

 Tuote-esitteet B2B 
 ja B2C
 Myyntiargumentit 
 ns. „kovat argumentit“
 kanavamarkkinointi

VIESTINTÄ:

 PR-suunnitelma 
 tiedotteet
 Newsletter
 “luottotoimittajat” 

MYYMÄLÄ 
KAMPANJAT:

 Teholavat / 
erikoisesittelyt

 Leporello-flyerit
 Hyllypuhujat
 Esitteet
 Konsulentit

ONLINE/SOME:

 kotisivut
 Facebook, Instagram
 Youtube
 SEO, Google Ads 
 Wikis, blogs
 vaikuttajamarkkinointi

MESSUT:

 B2B
 B2C
 Liidit
 Myyntikanavien tuki
 Medianäkyvyys
 Palautekanava



  

Kotisivut: näyteikkuna

Omalla äänellä

Riittääkö että on SoMessa?

Ajantasainen: päivitettävyys

Merkityksellinen: tuote-edut, suositukset, palkinnot, 
videosisältö

SEO

Verkkokauppa / mistä tuotteita saa



  

Nälän herättäjät

A n y  p u b l i c i t y  i s  g o o d  
p u b l i c i t y ?

Some: 
kohdennettu, ajastettu, räätälöity. 
mitattu

Mikrovaikuttajat: 
bloggarit, tubettajat, instaajat...

Guerilla / viraali:
Flashmobit, luovat hullut ideat, ... 

Appit apuvälineinä: 
kyselyt, arvostelut, kartat, 
sosiaalisen näkyvyyden mittaus



  

Viraalikampanja

Y h t e i s t ä  o n n i s t u n e i l l e  v i r a a l i k a m p a n j o i l l e :

Selkeä ja helposti jaettava sisältö
Jaettavissa olemassa olevia sähköisiä viestintäkanavia pitkin
Tarjolla ilmaisia tuotteita tai palveluita
Tunteita herättävä, aito, merkityksellinen - vastakkainasettelu ajaa 
toimintaan 
Sisältö skaalattavissa muutamasta ihmisistä massoille

1. Suunnittele viesti, kohderyhmä, yleisö ja budjetti 
2. Rakenna tarina, joka ottaa siivet alleen. 
3. Valitse käytettävät kanavat
4. Analysoi tulokset. 

Kuva: Compass Marketing Directive



  

Sosiaalinen media ja 
digimarkkinointi

Esimerkki Rein herzlich aus Finnland

Kuva: ch-medien

Tavoite

Saada saksalaisia faneja hankkeen 
sivuille

Kohderyhmä

18-65 -vuotias berliiniläinen, jonka 
mielenkiinnon kohde on gourmet-
ruoka

Aktivointitapa

Facebook-arvonta. Voita liput 
Grüne Wochelle ja herkkukassi 
tykkäämällä meidän sivusta ja 
kommentoimalla, miksi sinun 
pitäisi voittaa. Budjetti 50€.

Tulokset

Tavoitimme 2427 kohderyhmään 
kuuluvaa henkilöä
Postaus jaettiin 15 kertaa
Kommentteja 99
Sivun seuraajia aktivoinnin 
päättyessä 167



  

Vaikuttajamarkkinointi

Esimerkki Rein herzlich aus Finnland

Kuva: ch-medien



  

Ammattilaiset viestinviejinä

Kuva: ch-medien

Kokit

Ruoka-/kokkauskonseptit – 
tuoteargumenttien laajennus
Käyttö mediatyössä
Cooking workshops

Ravintotieteilijät

Testimoniaalit
Ammattijärjestöjen kautta sisäpiiriin

Järjestöt

Slow cooking
Sydänliitto
Maataloustuottajat

Ilmaiset näytteet, kontaktin 
“ruokkiminen”, omakohtainen kokemus Kuva: Woman – The Nest



  

Kanavamarkkinointi

Olemassa olevan myyntikanavan tukemiseen

Tarkoin kohdennettu

Tukkuhinnastot, newsletterit

Backselling toimenpiteet

Loppukäyttäjän aktivointi suoraan kanavassa: kaupan omat 
tai alan lehdet, digitaalisen markkinoinnin keinot



  

Keskustelupalstat

Miten tuotteestasi / tuoteryhmästäsi puhutaaan?
 
Verrokkiryhmän mielipiteen vaikuttavuus?

Oma rooli ryhmässä

Keskustelun kulku ei omassa kontrollissa

Voi käyttää esim. Kartoitukseen ja kyselyihin



  

Workshop: Somekampanjan 
suunnittelu

Suunnittele ryhmässä Some kampanja tuotteellesi

Kohderyhmä
Käytetty media
Budjetti
Tavoitteet
Kampanjan kesto
Kampanjan muoto

Kiitos!
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