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Mediateko/Tapio Pankko



Agendaa ja esityksen aihealueet

• Mediakoulun aiheet vuodelle 2019

• Tämän perjantain aiheet
- Digitaalisen median tilanne Suomessa 2018-2019
- Mitä huomioitavaa Digimarkkinoinnissa
- Kaikki ei ole Digitaalista eikä tarvitsekaan olla

- Kysymyksiä & keskustelua



FGMA:n ”Mediakoulu 2019” aiheet 



””Digimedioiden” penetraatio/tilanne Suomessa



””Digimedioiden” penetraation kehitys Suomessa



””Digimedioiden” käyttäjäprofiilit



”Medioiden tavoittavuus/peitto %



Digimarkkinoinnin trendit 2019

1. Mobiilikäyttö kasvaa edelleen.. esimerkkinä eBirdie&GameBook yhteistyö

2. Sosiaalinen media on edelleenkin valtavirtaa vuonna 2019.

3. Tarinoiden merkitys nousee vahvasti, mikä mainostajan kannattaa myös hyödyntää.

4. Vaatimus ymmärtää asiakkaan tarpeita kasvaa!

5. Nettisivujen myynnillisyyden merkitys kasvaa!

6. Videot, videot ja videot, ”YouTube on uusi televisio” Live-videot yleistyvät ja nousevat vauhdilla

7. Sitouta yrityksen koko henkilökunta olemaan aktiivisia niissä digitaalisen ja sosiaalisen median 
kanavissa jotka olette valinneet. Vaikuttakaa ja tehkää myyntityötä yhdessä!

#Rakkaudesta lajiin!



Digitaalinen markkinointi on tärkeä osa aktiivista myyntiä

Teitpä sitten B2B- tai B2C-markkinointia tai -myyntiä, digitaalisen markkinoinnin 
haasteet ovat usein samoja.

1. Asiakkaat vahvistuvat = Passiivisesta vastaanottajista aktiiviseksi arvontuottajiksi ja promoottoreiksi.

2. Molemminpuolinen (asiakas & yritys) arvonluonti.

3. Huomio asiakkaan koko arvopotentiaali: Asiakkuus alkaa jo paljon ennen ostotapahtumaa ja jatkuu 
pitkään sen jälkeen = Odotukset tunnettava, muuten et voi niitä ylittää.

4. Asiakkuudenmerkitys korostuu! Pyri ”tilaajasuhteeseen” kaikessa toiminnassa.

5. Hyväksy ☺, että tänään sosiaalisesti verkostoitunut kuluttaja muovaa huomisen 
markkinointistrategiasi.

6. Asiakas vertailee kokemuksiaan yli toimialojen ja tekee nopeasti muutoksia käytöksessään



Markkinointi osaksi strategiaa ja vahvasti!



Tärkeitä havaintoja mediakäytöstä

Digitaalisuuden myötä kasvanut mediatarjonta on 
yhdessä henkilökohtaisten asenteiden ja valintojen 
kanssa johtanut mediankäytön pirstaloitumiseen. 
Netin sivustot ja palvelut syövät yhteensä melkein 
puolet suomalaisten päivittäisestä 
mediankäyttöajasta. Toki ikäryhmien väliset erot 
ovat suuria nuorempien ollessa vahvasti läsnä 
digimaailmassa ja varttuneempien analogisessa 
mediamaailmassa. Esimerkiksi 15-24-vuotiaat 
viettävät 19 prosenttia mediapäivästään 
sosiaalisessa mediassa, kun taas 60-74-
vuotiaiden mediapäivästä some lohkaisee vain 
7 prosenttia.

Vahvoista massamedioista on yhä voimakkaammin 
siirrytty kohti jokaisen omaa, juuri itselle sopivaa 
mediaa. Median luomien julkisuuden henkilöiden 
kirjo onkin kasvanut ja eriytynyt – ”kaikkien” 
tuntemien tv:stä tuttujen rinnalle ovat tulleet 
”kaikkien” tuntemat tubettajat.



Ulkomaintonta mukaan Medioiden viralliseen mittaustapaan mittaustapaan
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#rakkaudestalajiin#rakkaudestalajiin

Mainonnan huomioarvotutkimuksista käy ilmi, että tuotteen tunnettuus on kasvanut ja ihmiset ovat selvästi 
kiinnostuneita ostamaan tuotteen. –Yale:n myyntipäällikkö Markus Niskanen”

Case: Abloy – Yale Doorman

80%
tykkäsi mainoksesta

58%
ostaisi tuotteen/palvelun



#rakkaudestalajiin#rakkaudestalajiin#rakkaudestalajiin



#rakkaudestalajiin#rakkaudestalajiin



#rakkaudestalajiin#rakkaudestalajiin



Kiitos ajastasi!
www.mediateko.fi



Kiitos ajastasi!


