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Suomen talous on kasvanut juhlavuotenaan vahvasti. 
Yksityinen kulutus, lisääntyvät investoinnit ja kasvava 

vientikysyntä vauhdittavat kasvua. Kuluttajien odotukset 
omasta ja Suomen taloudesta ovat hyvin optimistiset.  

Mahdollisuus  
kasvuun on nyt! 
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Presentation Notes
Lähtökohta vuodelle 2018 on valoisa, valoisampi kuin vuosiin. Nyt on mahdollisuus lähteä hakemaan kasvua, uusia asiakkaita. Moni asiakkaamme on jo tunnistanut tämän ja kääntänyt uuden vaihteen, alkanut panostaa uudella tavalla.- - - - - - Lähteet:https://www.eurojatalous.fi/fi/2017/3/suomi-kasvaa-ja-velkaantuuSuomen Pankin ajankohtaisia artikkeleita taloudesta; päivitetty 13.6.2017: ”Noususuhdanne on Suomessa vahvistunut, ja erityisesti vuoden 2017 alkupuolen kasvu on tilastojen valossa ollut vahvaa. Viime vuosina talouskasvu on ollut yksinomaan kotimaisen kysynnän varassa, mutta nyt kasvun pohja on laajenemassa vientiin. Viennin vahvistumisesta huolimatta talouskasvu on ennustejaksolla pääasiassa yksityisen kulutuksen ja investointien varassa. Yksityisen kulutuksen kasvua tukevat erityisesti työllisyystilanteen paraneminen ja ostovoiman koheneminen mutta myös kotitalouksien velkaantuminen. Kotimaan vienti hyötyy vientimarkkinoiden vahvistumisesta ja kasvun rakenteen muuttumisesta yleisesti Suomen vientiä suosivammaksi erityisesti euroalueella.”http://www.hs.fi/paivanlehti/20052017/art-2000005217269.html”OP-ryhmä ennustaa Suomen talouden kasvavan jopa 2,3 prosenttia tänä vuonna. Muutkin kevään talousennusteet ovat olleet valoisia, mutta OP arvioi kasvun voimakkaimmaksi. Optimismin taustalla on OP:n Mikkosen mukaan se, että talouskasvu on osoittautunut entistä laaja-alaisemmaksi. Yksityisen kulutuksen lisäksi myös vienti on vahvassa vedossa ja investoinnit ovat lähdössä kasvuun. OP:n ekonomistit ennustavat talouskasvun jatkavan kahden prosentin vauhdissa myös vuonna 2018.”http://findikaattori.fi/fi/104Tilastokeskuksen kuluttajabarometri, päivitetty 27.7.2017: ”Kuluttajien luottamusindikaattori oli heinäkuussa 22,8, kun se kesäkuussa oli 23,9 ja toukokuussa 24,1. Touko-kesäkuun lukemat olivat mittaushistorian 1995–2017 korkeimmat. Heinäkuussa kuluttajien odotukset Suomen taloudesta ja työttömyydestä olivat hyvin optimistiset. Työttömyyden vähenemiseen on kesällä uskottu eniten kymmeneen vuoteen. Arviot myös omasta taloudesta ja mahdollisuuksista säästää olivat heinäkuussa valoisat. Kuluttajat pitivät heinäkuussa ajankohtaa erittäin otollisena lainanotolle ja hieman myös säästämiselle ja kestotavaroiden ostamiselle. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 3.–18. heinäkuuta 1 158 Suomessa asuvaa henkilöä.”



Mainostajat Suomessa ja maailmalla miettivät miten 
varmistaa brändin pitkän tähtäimen menestys ja 
ennen kaikkea, miten hankkia uusia asiakkaita.  

Menestyvät yritykset  
panostavat nyt uusin  

keinoin kasvuun! 
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Presentation Notes
Mahdollisuus kasvuun on siis vahva, mutta vanhat toimintamallit eivät enää riitä. Näemme jopa samojen toimialojen sisällä hyvinkin erilaista toimintaa. Moni mainostaja etsii uusia kilpailukeinoja ja on todennut, että on keskityttävä jälleen kasvun aikaansaamiseen ja uusien asiakkaiden aktivointiin. Moni on pyrkinyt viime vuosina tehostamaan toimintaa keskittymällä lyhyen tähtäimen toimenpiteisiin ja omaan asiakaskuntaan. Kolme asiaa nousee nyt selvästi keskusteluissa: Pohditaan pitkän tähtäimen menestyksen keinoja ja sitä, keitä tavoitellaan – nykyisiä vai uusia asiakkaita? Samalla mietitään, miten tämä vaikuttaa markkinointiviestinnän keinovalikkoon.



Myös siellä, missä kuluttajan silmät on varattu muuhun tekemiseen. 

Äänen mahdollisuudet kasvun 
rakentajana? Se on kaikkialla.  
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Presentation Notes
Eli jos pitää saada kasvua aikaan ja uusia asiakkaita niin mikä on äänen mahdollisuudet ovat kasvun rakentajana? Ennenkaikkea se, että se on kaikkialla - digitalisaation myötä ääni on löytänyt tiensä myös uusiin kulutuspaikkoihin arjessa ja kuuntelu onkin monipuolisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Viime vuonna Gigantin myydyin tuote oli kuulokkeet, joka todentaa hyvin kuuntelun kasvua ja digitalisaatiota. 
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6 Tehokkuutta parantavat 
esimerkiksi välittömät 
reagointimahdollisuudet 
mobiilissa. 
 

Radiomainonnan teho  
kasvanut merkittävästi. 

Lähde: IPA Databank, 2012-2016 

Increase in average number 
of very large business 
effects. 
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Kampanjoiden, joissa radio mukana tehokkuus kasvanut 69% vuosista 98-06 vuosiin 08-16. Samana aikana kuluttajat ovat digitalisoituneet vahvasti. Radiomainonnan tehokkuutta ovat parantaneet esimerkiksi välittömät reagointimahdollisuudet uuden laitekäytön, erityisesti mobiilin, myötä. Lähde: IPA Databank 2012-2016 ( Effectiveness in the changing media landscape) - Tehokkuus-määritelmä: increase in average number of very large business effects from adding certain media. 



Pitkäjänteisyys 
Tarinallisuus mainonnassa 

Yhdenmukaisuus muuhun mainontaan 
Interaktiivisuus digitaalisen mainonnan kautta 

Rohkeus 

Miten maksimoida äänimainonnan teho? 



Kädet ilmaan 
Suomen suosituin 
nuorisokanava. 

Kaikkea parasta 
Kuunnelluin ja 
tavoittavin 
radiokanava. 

Paras Sekoitus 
Vahva 
naispainotteinen 
kohderyhmäkanava. 

Asenne on rock 
Ylivoimainen 
suomalaisten miesten 
kohderyhmäkanava. 

Uusi 
valtakunnallinen 
radiokanava! 

Aikuisille 
suunnattu 
radiokanava 
Aikuisten hittikanava. 

Sanoman radioilla tavoitat kaupallisesti 
kiinnostavimmat yleisöt.  

2,2 miljoonaa kuulijaa viikossa. 
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Presentation Notes
Meillä on hyvä kattaus ääneen, vaikuttavia persoonia ja sitoutuneita kuulijoita. 



 
• 345 000 sovellusta 
• 220 000 käyttäjää 
• 1 m. sisältöstarttia /vko 
• 41min/sessio 
• Suomen suosituimmat 

podcastit 

Suomen suurin äänisisältöpalvelu 
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Lähde: Finnpanel Oy, KRT 4-6/2016LOOP kuuntelijaprofiili % kuuntelupaikoittain:Auto 55,8 %Koti 20,6 %Työ 3,7 %Muu paikka 8,4 %Ei merkintää 11,4 %(Leena: OK 290716)



Kiitos!  
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