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Juha Sorjonen
Asiakkuusjohtaja

LinkedIn «
www.linkedin.com/in/juha-sorjonen

TERVETULOA!

Tänään tarjolla:

- Teoriaa & käytäntöä.
- Omakohtaisia harjoituksia ja käytännön sovelluksia.
- Keskustelua, vertaisoppimista ja kokemuksien 

vaihtoa

Keskeyttäkää, kysykää ja kommentoikaa!

Muistiinpanot ja tehtävät omaan vihreään muistikirjaan!

juha.sorjonen@avidlyagency.com
+358 40 6610 131

www.avidlyagency.com/fi
#avidly #tomorrowbound

http://www.linkedin.com/in/juha-sorjonen
mailto:juha.sorjonen@avidlyagency.com


Päivän ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvitarjoilu
9.00 Aloitus, esittäytyminen ja tervetuloa
9.15-10.30 Näistä muodostuu tämän päivän ruokamatkailutuotteen markkinointi.

▲ Matkailumarkkinoinnin ja -myynnin nykyanatomia ja setup
▲ Case-esimerkkejä
▲ Oma harjoitus/parityö

10.30-10.40 Jaloittelutauko
10.40-12.00 Näin herätät kiinnostuksen

▲ Kaikki lähtee kohderyhmätuntemuksesta ja hyvästä tuotteesta. Oman 
matkailutuotteen 3-kanta: tuotteistus, markkinointi ja myynti

▲ Case-esimerkkejä
▲ Oma harjoitus/parityö

12.00 Lounas ja tutustuminen Strömfors Bed & Bistroon
13.00-15.00 Näin onnistut – Markkinoinnin onnistumisen tekijät.

▲ Oma digitaalinen kanava- ja sisältövalikoima, markkinointisuunnitelma 
vuoteen 2022 ja oman verkkosivun terveystarkastus

▲ Case-esimerkkejä
▲ Oma harjoitus

15.00 Iltapäiväkahvi ja mahdollisuus tutustua Ruukin sydämeen



(Ruokamatkailu)markkinointi tänään ja huomenna.



https://www.businessfinland.fi/4a78ce/contentassets/1cca8e3601cc4999812e196933cd8d5c/01_vf-strategia_kristiinahietasaari.pdf



https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/tiedotteet/2022/matkailun-pohjakosketus-ohi--kasvua-luvassa-kevaalla



Asiakasymmärrys ja -tuntemus



Avainkohderyhmänä Moderni humanisti
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Lähde: Business Finland / Visit Finland
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Lähde: Business Finland / Visit Finland

Miten 
ruokamatkailu 
istuu näihin?



Kaksi keskeistä globaaliteemaa
- koskettaa ruokamatkailua(kin)

Digitaalisuus
Kestävä kehitys



Digitalisointi - Tuotteen vienti onlinekanavaan/onlinekanaviin.
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Lähde: Business Finland / Visit Finland
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Digitalisointi - Tuotteen vienti onlinekanavaan/onlinekanaviin.

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/tutkimukset-ja-tilastot/visit-finland-datahub



Kysymys:
Onko tuotekortti ajantasalla?

Onko kaikki ruokatuotteesi kuvattu “korteille”?
Missä tuotekortit tai tuotetiedot on julkaistu?

Pitäisikö tuotteesi laittaa Visit Finlandin DataHubiin?

https://datahub.visitfinland.com
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Lähde: www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/tiedotteet/2022/kysely-pk-yrityksissa-kolmanneksella-liiketoimintastrategia-perustuu-kestavan-kehityksen-ymparille
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Vastuullisuus ja kestävyys  & ruokamatkailu



Tehtävä: Kuka tekee hyvää ruokamatkailua?

Kuka tekee hyvää 
ruokamatkailubusinestä?

Ketä sinä arvostat & ihailet? Voi olla myös raaka-aine.
Mikä paikasta tekee niin haluttavan?

Mikä on se paikka, jonka vuoksi matkustetaan?
Mikä liiketoiminnassa ja/tai tuotteessa on niin hyvää?

10 min. + keskustellaan löydökset läpi.



Markkinoinnin, myynnin ja tuotteistuksen kivijalat



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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Sijat 1.–3. saavat 
keskimäärin 75 % 
kaikista klikeistä.

Lähde: backlink.com - 5 miljoonaa googlehakua analysoituna 

Etusivun tärkeys.

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


Muutama vinkki.
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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!



MARKKINOINTI ON 
KOKEILUA JA OPPIMISTA.

Mitä enemmän teet sitä paremmaksi ja 
herkemmäksi tulet.



Inboundia vai outboundia?

INBOUND

● Inbound-markkinointi: asiakas on aloitteellinen.
● Inbound on “auttamismarkkinointia.
● Asiakas löytää potentiaalisen myyjän etsiessään tietoa oma-aloitteisesti 

esimerkiksi hakukoneiden tai seuraamiensa medioiden kautta.
● Asiakas haluaa vastaanottaa markkinointiviestejä tai itsenäisesti etsii 

sisältöjä.
● Vuorovaikutus tapahtuu asiakkaan valitsemissa kanavissa, silloin kun 

hänelle sopii ja haluaa.

OUTBOUND

● Outpound-markkinointi: myyjä on aloiteen tekijä. 
● “Keskeytysmarkkinointi/tuputtamismarkkinointia”.
● Markkinoinnin “perinteinen muoto”, markkinointi 

tapahtuu myyjän toimesta.
● Toivotaan, että asiakas kiinnittää huomiota myyjän 

markkinointiin.
● Myyjä päättää missä kanavissa ja milloin.
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Olisiko sisältömarkkinoinnilla jotain annettavaa tuotteistukselle?

1. Yritys tulee tunnetuksi ja tunnustetuksi  asiantuntijaksi omalla alueellaan.
2. Sisältömarkkinoinnin avulla yritys ylläpitää asiakassuhdetta luonnollisella 

tavalla nykyisen asiakkaiden kanssa.
3. Sisältömarkkinointi houkuttelee uusia asiakkaita ja luo uskottavaa 

yrityskuvaa.
4. Sisältömarkkinointi vahvistaa organisaation ja osaamisen näkyvyyttä 

sosiaalisten verkostojen kautta.
5. Yritys erottautuu myönteisellä tavalla “massasta”.
6. Sisältömarkkinointi täydentää ja vivuttaa myös yrityksen perinteistä 

mainontaa.

Mitkä ovat hyvän tuotteen kriteerit? Millaisesta 
tuotteesta itse tykkäät/pidät sitä hyvänä tuotteena?



25

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?

Hyvä muistisääntö mihin omalla kärkiviestillä pitää vaikuttaa.



Kerrotaan 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. 

ANSAITTU 
MEDIA

Uskottavuudeltaan ja 
tavoittavuudeltaan 
omaa luokkaansa. 

OSTETTU 
MEDIA

Saavuttaa uudet ja 
entistä laajemmat 

yleisöt.

JAETTU 
MEDIA

Luo keskustelu, 
saavuta 

luottamus
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MITEN ITSE JAKAISIT OMAN NÄKYVYYDEN?
MIHIN LAITAT PAINOSTUKSET? 
MITÄ MARKKINOINTI ON SINULLE KÄYTÄNNÖSSÄ?



VUOSIKELLOAJATTELU
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2022

Joulu Tammi

Helmi

Maalis

Huhti

Touko

KesäHeinä

Elo

Syys

Loka

Marras

▲ “JOB TO BE DONE”
▲ TAPAHTUMAT & AINEISTOT
▲ SISÄLLÖT ERI KANAVISSA 

(online & offline)

▲ ISO KUVA
▲ JOUSTAVUUS vs. LUKITSEMINEN
▲ “ALWAYS ON” -asiat
▲ KAMPANJAT & MÄÄRÄAIKAISET
▲ AINUTKERTAISET
▲ TOISTUVAT

Voit lisätä mukaan myös €:t!

Millainen on sinun vuosikellosi?
Kuinka täydeksi sen rakennat?



TomorroWave
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Systemaattinen malli asiakkaan elinkaaren eri vaiheissa, jossa 
data kerääminen ja hyödyntäminen on erittäin tärkeä.
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Myyntikanava: julkaistaan tarjouksia ja tuoteinformaatiota ja lanseerauksia (ostosuppilon eri vaihteita 
täyttäen). Ostetaan paljon mainontaa eri kanavista erilaisilla kohdennuskriteereillä

Brändinrakennuskanava: Viestitään valitulle yleisölle tarkasti valittuja teksti/video/kuvasisältöjä, joilla 
pyritään ohjaamaan mielikuvaa haluttuun suuntaan. Ostetaan mainontaa, mielellään näyttäviä pintoja 
sekä kokeillaan uusia kanavia. Rakennetaan yhteisö.

Muistuttava mainonta: ostetaan ainoastaan verkkomainontaa jota kohdistetaan markkinoijan sivustolla 
käyneille. Tavoitteena yleensä saada kävijä tulemaan uudestaan sivustolle tai että viesti jää paremmin 
mieleen (top of mind).

Asiakaspalvelukanava: resurssoidaan asiakaspalvelu vastaamaan asiakkaiden kysymyksiin ja 
kommentteihin eri kanavissa. Samoja kanavia käytetään yleensä johonkin/joihinkin yllä oleviin tehtäviin

Liidienhakukanava: julkaistaan eri muotoista sisältöä tai oikeastaan linkkejä sisältöön, jonka 
kuluttamiseksi pyydetään lukijalta sähköpostiosoite (ladattava materiaali, webinaarit, arvonnat, blogin 
tilaus). Ostetaan jonkin verran mainontaa tueksi. 

Yritysviestintä-, sisäinen viestintä ja rekrytointikanava: julkaisukanava tiedotteille, yritysblogin linkeille 
ja avoimille työpaikoille. Harvemmin maksettua mainontaa näkyvyyden laajentamiseksi. Myös 
työntekijälähettiläs-näkökulma

Mitä sosiaalisen media on teillä? Vain “postauksia”vai onko se jotain muuta?



Digitaalisen tuotteistuksen To-Do -lista.
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Verkkosivut, Somekanavat ja Google.

1. Vie sisältö sinne missä kohderyhmäsi on. Myy tuotteet ja palvelut myös onlinessa.
2. Pidä kohderyhmä ja algoritmit lämpöisinä.
3. Sisältömarkkinointi ja inbound on hyvä vaihtoehto tuputtamiselle ja tyrkyttämiselle.
4. Google ja Youtube peruslöydettävyys kuntoon (sisältö + tekniikka + auktoriteetti).
5. Sisällön laatua ja oivaltavuutta määrän sijaan, myös pitkät aineistot on “ok”.
6. Verkkosivut ja Google Analytics on yrityksen digitaalisuuden kivijalka.
7. Valitse sosiaalisen median kanavat harkiten, muista myös jakelukanavakumppanit.
8. Google MyBusiness kuntoon ja matkailussa Tripadvisor ja VisitFinland DataHub.
9. Facebook Business Manager käyttöön.

10. Asenna Facebook -pikseli sivustollesi.
11. Seuraa ja mittaa markkinointiasi, markkinoita, “kavereita”, hakusanoja ja hashtägejä.
12. Tee videoita ja hyödynnä matkailijoiden ja paikallistenkin luomaa sisältöä - kuratoi.
13. Kerää ja hyödynnä asiakasdataa myynnin ja markkinoinnin yhteensovittamisessa.
14. Ota käyttöön ne viestintäkanavat, joita asiakas priorisoi.
15. Ole aito, myönteisyyden kautta.
16. Toista. Toista.Toista. Tekemällä opit.

aja, jolla seuraajia on jopa satoja tuhansia. Erinomainen vaihtoehto, kun halutaan tavoittaa suuri yleisö 
nopeasti.



Mistä yritys muistetaan? Yrityksen nimi? Tuotteen nimi? Slogan? Hakusana?

https://www.markkinointiliitto.fi/mika-on-mark/iskulauserekisteri/

Hyvä iskulause, slogan, 
erottautuu massasta. Se 
saa myös helposti 
jäljittelijöitä, tai jopa pilkkaa.

Hyvä iskulause jää myös 
“soimaan” ja on muistissa.

Iskulauseita myös tulee ja 
menee.

Kysymys: 
Mikä iskulause sinulle on 

jäänyt mieleen?



Tuotteistus ja hyvä “mainos”
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Kiinnitä huomiota sisällön yksityiskohtiin.

1. Tee mainos asiakkaallesi, älä algoritmille. 
2. Mitä asiakas arvostaa? Mikä on hänelle tärkeää?
3. Yrityksen/Tuotteen/Palvelun selkeys - mitä asiakas saa kun 

ostaa?

4. Asiakas ei ole saattanut kuullakaan sinusta. Tuotteesi voi olla 
vielä tuntematon.

5. Yllätyksellisyys - Tuttuus
6. Vakuuttaminen ja perustelut => samaistuminen tärkeys

7. Merkityksellinen viesti - Puhutteleva kuva
8. Vastuullisuus - Kestävyys - Turvallisuus -näkökulmat

9. Ohjaaminen oikeaan suuntaan eteenpäin ja/tai kanavaan
10. Älä jätä asiakkaalle harkintavaltaa mitä hänen pitäisi tehdä.
11. Voit kohdentaa todella tarkasti - käytä budjetti fiksusti.

Vinkkejä

- Hyvä(t) kuva(t): Kuva sesongin mukaan, “asiakaskokemus”, 
ihmisiä, maisema, lähikuva tuotteesta

- Uutuustuote: Uutuusarvo kiinnostaa aina
- Suosituin tuote: Tuttuus, suosittelumahdollisuus
- Paketti: Helpottaa päätöksentekoa ja ostamista
- Rajoitettu saatavuus: Aktivoi toimimaan jos saatavuus on rajoitettua
- Hetki: Tälläisiä kokemuksia saat meillä
- Teksti: Tärkeät avainsanat: Miksi - Kuinka - Mitä
- Kehoite: Ohjaa, neuvo, suosittele, kehoita, käske
- Tarinankerronta: Lyhyessäkin tekstissä voi olla myös tarina 

(tarinan johdanto)
- Kanavat: Viedään viesti sinne missä kohderyhmä luuraa.
- Mittari: S.M.A.R.T ( Specific, Measurable, Achievable, 

Realistic & Time Frame).

Mikä mainos on jäänyt mieleen? 
Tästä seuraavassa kalvossa lisää.



Markkinointi on yhteistyötä ja kehitystyötä.



Markkinointi on myös osaamisen kehittämistä.
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https://yle.fi/uutiset/3-12112789?origin=rss

Ulkoapäin paikka (voi) näyttää erilaiselta.

SITÄ VOI TULLA VÄHÄN “SOKEAKSI” 
OMALLE TUOTTEELLE.

SIKSI MUOTOILE PALVELUSI JA TUOTTEESI 
VAHVALLA ASIAKASNÄKÖKULMALLA.

Millä tavoin ja keinoin otat mukaan asiakasnäkökulmaa 
liiketoimintaasi, esimerkiksi markkinointiin tai 

tuotekehitykseen?



  MISTÄ MARKKINOINNISSA PUHUTAAN?



Näihin huomioita.

Lähde: Hubspot - 4_Social_Media_Trends_Marketers_Should_Watch_in_2021. Lähde: Hubspot



Markkinointi on teknologiaa.

Lähde: www.chiefmartec.com



Markkinointi on (yhdenmukaista) visuaalista kerrontaa.
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Markkinointi on hakusanojen tuntemusta, osana asiakastuntemusta.
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Markkinointi on laadukasta sisältöä ja hyvin kohdennettua mainontaa 🤭



Markkinointi ja myynti on kanava- ja työkaluvalintoja.

Lähde: XAMK/Kymenlaakson matkailun digiloikka



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

KYSYMYS

Mitä mieltä olet, oletko 
miettinyt näitä syitä?

Mitkä ovat sinun syysi? 

Näistä syistä saat vinkkejä oman 
markkinointisi ylätavoitteisiin.
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Miltä oma kokonaistilanne tuntuu?

Missä on vahvuutesi? 

Mikä on nyt tärkeintä ja kiireellisintä?

TUNNISTAMINEN & PRIORISOINTI

Oman markkinoinnin nykytila.



  

Oman markkinoinnin tilannekuva & “setuppi”

VAHVUUDET
1.

 
2.

 
3.

HEIKKOUDET
1.

 
2.

 
3.

MAHDOLLISUUDET
1.

 
2.

 
3.

UHAT
1.

 
2.

 
3.



Esimerkkejä ja ideoita markkinointiin











SOSIAALISEN 
MEDIAN POSTAUS

Mietitään oma tuleva 
postaus. 

Mistä muodostuu 
hyvä somepostaus?



LEHTIJUTTU

Mistä ruoasta nyt 
puhutaan?

Mistä matkailussa nyt 
puhutaan?



Toimintamallia, perusteluja ja persoonaa.



On yrityksen omissa käsissä, 
mitä asiakkaat ajattelevat yrityksestä, 

miten yritys näkyy ja erottuu kilpailijoista. 



INSTEAD OF INTERRUPTING,
START ATTRACTING.

Co-Founder of HubSpot
Dharmesh Shah
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Mitä huomion (ja myynnin) saaminen edellyttää?

TARINAA

(ROHKEAA)

NÄKEMYSTÄ TEKOJA VIESTINTÄÄ JATKUVUUTTA

(MONIKANAVAISTA)
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Tietoisuus:
Mikä on ongelmani?

Harkinta:
Mitkä vaihtoehdot auttavat 
ratkaisemaan ongelmani?

Päätös:
Kuka osaa auttaa minua 

parhaiten?

Ilahdutus:
Kuka muistaa minut myös 
ostotapahtuman jälkeen?

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

Tuntematon Vierailija Liidi Asiakas Promoottori

“Muista & ilahduta”

MARKKINOINNIN
TOIMENPITEESI

1.  
2.  
3.  

Ajattele kuin asiakkaasi. Laita asiakas markkinoinnin keskiöön.

MARKKINOINNIN
TOIMENPITEESI

1.  
2.  
3.  

MARKKINOINNIN
TOIMENPITEESI

1.  
2.  
3.  

MARKKINOINNIN
TOIMENPITEESI

1.  
2.  
3.  



CASE: Lehmus Roastery

Asenne & Usko.

Aitous & Tekeminen.

Teoista kertominen & Oppiminen.

Jakaminen & Kuunteleminen.



Mitä avainsanoja matkailija käyttää kun hän etsii 
uusia ruokamatkailukohteita?



Case: Hästägit

Oletko miettinyt omia 
hastägäsi?



TEHTÄVÄKYSYMYS # Z

Miten tavoitat nuorison?
Haasteellinen “generation Z” (9-24 vuotiaat)



Lähde: Vaikuttaja- ja somemarkkinoinnin tutkimus, kevät 2021 Troot
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KERRO JOTAIN 
UUTTA.
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HYÖDYNNÄ 
MITÄ SINULLA 

JO ON.
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MATKAILUN KOHDERYHMÄÄ. SUORIA LEADEJA. SUUSTA 
SUUHUN MARKKINOINTIA. SUOSITUKSIA.
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UUTUUDET KIINNOSTAVAT.
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YLLÄTÄ & POIKKEA NORMISTA.
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MARKKINOI ENNAKKOON.
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KERRO SUOSITUIN TUOTE.
ANNA TARJOUS.
OHJAA MYYNTIKANAVAAN.
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TAPAHTUMAT ON 
KESKEINEN SYY 
MATKUSTAA.

YHDESSÄ 
ENEMMÄN, MYÖS 
NÄKYVYYTTÄ. 
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KUVAT.
KUVAT.
KUVAT.
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NAPAKKA TEKSTI.
EMOJIT.
DIGITUOTE.
LINKKI MYYNTIIN.
TESTIMONIAALI.
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FB POSTAUS +
FB TAPAHTUMA +
YOUTUBE LIVE +
KIINOSTUKSEN 
OSOITUS
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TILANNETIETO.
KYSYMYS.
VERKKO-OSOITE.
ISOT KIRJAIMET.
KUVA.
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SAMASTA AIHEESTA USEAMPIA NOSTOJA.
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KUVA.
SUORA LAINAUS.
HÄSHTÄGIT.
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HYÖDYNNÄ 
HISTORIAA.
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KOHDERYHMÄÄ 
KIINNOSTAVAA 

FAKTAA.
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OPETA JA 
KOULUTA 

ASIAKKAITASI.
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PERSONOITUA MAINONTAA 
KOHDERYHMÄN KANAVASSA.
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AUDIO ON IN.

Välikysymys: 
Mikä ääni kuvaa sinun matkailutuotetta?
Millaisia ääniä asiakas kuulee tuotteesi kuluttamisen aikana?
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KERRO ASIOISTA, 
JOISTA OLET YLPEÄ.

JUHLAPÄIVÄT ESILLE 
OIVALTAVASTI.
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DIGITALISOI 
TUOTTEESI.



84

AKTIVOI 
KESKUSTELEMAAN.
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HUOMIOI ERITYISRYHMÄT.
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SUOSI VIDEOITA 
&

TÄGÄÄ 
KUMPPANEITASI.
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LIVELÄHETYKSET 
OVAT TULLEET 
JÄÄDÄKSEEN.
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KERRO SYITÄ 
&

KYSY TOIVEITA.

Ihmiset rakastavat 
listoja.
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AVAA 
VASTUULLISUUS & 
PAIKALLISUUS.



PERINTEINEN 
MARKKINOINTI 
TOIMII 
EDELLEEN.
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VERKOSTOIDU JA TEE YHTEISMARKKINOINTIA.
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YHTEISTYÖSSÄ 
ON VOIMAA.



KYSYMYS 
Millainen on asiakkaasi? 

Mikä on (ruoka)matkailun ostajapersoona?

Työ-/kaveriporukka pääkaupunkiseudulta?
Saksalainen ryhmä?

Pietarinen lapsiperhe?
Läpikulkumatkalla oleva eläkeläispariskunta?

“Kuka vaan, kaikki ovat tervetulleita.”





PÄÄMÄÄRÄT IHMISENÄ? MITKÄ 
ASIAT OVAT HÄNELLE TÄRKEITÄ? 
MIHIN HÄN PYRKII?

MITKÄ OVAT HÄNEN 
HAASTEET/ONGELMAT 
ARJESSA & LOMALLA?

MISTÄ HÄN PITÄÄ/TYKKÄÄ?

MISTÄ HÄN EI PIDÄ/TYKKÄÄ?

MILLE HÄN ON LOJAALI?

. 

Sosiaalisuus/yhteisöllisyys

Laatutietoisuus

Ekologisuus

Tekniikkaorientoitunut

Persoonan 
yleisluonnehdinta

Cathrine 
CMO (43)
“The most important thing for me is to have a 

system that provides better insight and not 
several systems.”

Siviilisääty

MITEN HÄN VIETTÄÄ LOMAA? MILLAINEN ON TYYPILLINEN 
LOMAPÄIVÄ? MITÄ PALVELUJA  HÄN KÄYTTÄÄ, MITEN 
KÄYTTÄÄ RAHAA?

MITEN HÄN NÄKEE JA KOKEE SUOMEN MATKAILUMAANA? 
MITÄ SE HÄNELLE MERKITSEE? MITEN SE NÄKYY HÄNEN 
VALINNOISSAAN?

Koulutus Asuu

SOSIAALISEN  MEDIAN KANAVAT

Brändiuskollisuus
MISTÄ KANAVISTA HÄN 
ETSII TIETOA?

Ystävät
Google
Press

Milla, opettaja
 (45)

“ Lorem ipsum dolor sit amet.. .”

HARJOITUSESIMERKKI

Anna, opettaja
 (45)

“Minulle ja perheelleni ruoka on 
hyvin keskeinen asia lomalla.”

MITEN HÄN VALITSEE 
LOMANSA JA TEKEMISET?

Esimerkiksi: Anna on henkilönä,.. . .
Esimerkiksi: Hänelle on tärkeää,.. .
Esimerkiksi: Kun hän matkustaa,.. . .

⟴ ⟴ ⟴



Markkinoinnin menestyssuunnitelma



”Asiat, jotka on opittava tekemään, opitaan vain tekemällä niitä.”
Aristoteles



Konkreettinen 
tilannekuva ja 
realistinen tahtotila.

   

Tavoitteena kokonaiskuva 
markkinoinnin ja myynnin nykyhetkestä 
ja tavoiteltavista tuloksista.

Harjoitus: 

Mitä itse vastaat näihin 
kysymyksiin?



ONGELMAT
MAHDOLLI-
SUUDET
(3 ongelmaa tai 
mahdollisuutta)

RATKAISU
(3 toimenpidettä)

USP*)

(Ainutlaatuisuusväittämä)

Mikä on 
myyntipuheesi/argumenttisi/
hissipuheesi?

Tämä asia tekee meistä 
ainutlaatuisen, koska:

* 

*

*

EPÄREILU 
KILPAILUETU
(Asia mitä ei voida 
kopioida tai ostaa)

KOHDERYHMÄT
(Ketkä ovat asiakkaita, 
nykyisiä tai haluttuja?)

Avainmittarit
(Mitä seuraan?)

KANAVAT
(Mistä kanavista 
asiakkaat 
tavoitetaan?)

KUSTANNUSRAKENNE
(Suurimmat kustannukset, kalleimmat resurssit ja arvokkaimmat 
toimenpiteet)

TULOVIRRAT
(Mistä kanavista asiakkaat ja raha tulee? 
Missä on kasvun mahdollisuudet?)

Markkinoinnin ja myynnin kokonaiskuva/strategia kuntoon ja kirkkaaksi.

USP = Unique Selling Point, joskus myös hissipuhe. Yksittäinen, selkeä ja 
vakuuttava viesti siitä, miksi yritys on erilainen ja miksi sieltä kannattaa 
ostaa. Eli miksi asiakas valitsee sinut? Mikä tekee sinusta erilaisen?



Terveystarkastus ja mukaan kartoille.



TUNNE VERKKOSIVUSI KUNTO

https://website.grader.com/



PERUSTA GOOGLE MY BUSINESS TILI.

https://google.com/business



Tavoite ohjaa tekemistä.



Markkinoinnin tavoitteista ja mittareista.

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 markkinointitekoja tulet tekemään (tai kannattaa tehdä).



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!
MILTÄ TUNTUU?

MITÄ TAPAHTUI? MITÄ JÄI TAPAHTUMATTA?

juha.sorjonen@avidlyagency.com
040 66 10 131

www.linkedin.com/in/juha-sorjonen/

mailto:juha.sorjonen@avidlyagency.com


Avidlyn yritysesittely



http://www.youtube.com/watch?v=8Yb6CtKb4yo


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/fi

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

+ Iso-Britannia ja 
Kanada



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
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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



Among the world’s largest and most 
experienced HubSpot partners

HubSpot Global and EMEA Partner of the Year 2019 & 2020
“To become Partner of the Year, you have to be able to keep your customers continuously engaged 
and happy, and Avidly has proven exactly that in 2019,” 
-  Katie Ng-Mak, VP of Global Partner Strategy and Operations at HubSpot.

HubSpot Elite Solutions Partner 
In-depth experience with implementing the HubSpot platform and providing best 
practices within Marketing Hub, Sales Hub, and HubSpot CMS. 

Advanced Implementation Certification
Experience and skill set to help customers with complex IT solutions and manage advanced 
implementation projects within the entire HubSpot platform including  e.g. integration 
and migration.

HubSpot Master Trainers
As HubSpot Master Trainers, we are part of HubSpot's most experienced trainers. By 
sharing our experiences and best-practice within the trainer community, we are able to 
deliver our clients training at a top level and help them achieve their goals using HubSpot.
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Avidly and HubSpot



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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Avidly on Visit Finland Akatemia valmentaja.
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Suomen matkailun kehittyminen lähtee alueilta ja yrityksistä.

Tuomme asiakkaillemme myös kansallisen ja kansainvälisen matkailun 
kehityspalvelut, valmennukset, sparraustuen ja strategiatyöt luovan ja 
markkinointiteknologiaosaamisen lisäksi.

Esimerkkejä Visit Finland Akatemia tarjonnastamme:
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/toiminta-suomessa/akatem
ia/valmennusaiheet/sorjonen-juha

Kysy lisää matkailun ja Visit Finland -valmennus- ja asiantuntijapalveluista!
Sähköposti: juha.sorjonen@avdilyagency.com
Puhelin: 040 66 10 131

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/toiminta-suomessa/akatemia/valmennusaiheet/sorjonen-juha
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/toiminta-suomessa/akatemia/valmennusaiheet/sorjonen-juha
mailto:juha.sorjonen@avdilyagency.com


http://www.youtube.com/watch?v=rYPKEV0rrsc



