Asiaa mieskohderyhmästä

AIKAKAUSMEDIA

MIEHET 25-64

Mieskohderyhmälle on ominaista


25-64 –vuotiaista miehistä suurin osa asuu joko puolison kanssa kahden tai puolison ja
lasten kanssa. Lähes puolet kohderyhmästä asuu lapsitaloudessa.



Kaksi kolmesta 25-64-v. miehistä käy ansiotyössä. Ammattiasemista korostuvat
työntekijät ja toisaalta päättäjät (johtavassa asemassa olevat, ylemmät
toimihenkilöt, yrittäjät). Kohderyhmä korostuu voimakkaasti korkeimmissa
tuloluokissa.



Yhteiskunnallisten- ja ympäristöasioiden merkitys ei yleisesti ottaen ole aivan yhtä
suuri kuin suomalaisille keskimäärin. 25-64-v. miehet arvostavat kuitenkin tasa-arvoa
parisuhteessa, ja pitävät tärkeänä, että yritykset toimivat eettisesti oikein.



Suurin osa 25-64-v. miehistä urheilee itse vähintään kerran viikossa.
Urheilutapahtumat kiinnostavat selvästi keskimääräistä enemmän.

MIEHET 25-64

Mieskohderyhmälle on ominaista


Noin kolmannes 25-64-v. miehistä matkustelee vapaa-ajallaan. Kolme neljästä
matkustaisi mielellään ulkomaille. Lennot ja majoitus halutaan varata itse. Vilkasta
yöelämää tarjoavat kohteet ja perhekohteet korostuvat väestöön verrattuna.



25-64-v. miehet hankkivat mielellään uusia viihde- ja muita kodin laitteita. Viimeisin
tekniikka kiinnostaa. Laatu on tärkeää.



25-64-v. miehet ajavat autoa itse säännöllisesti. Auton hankinta on ajankohtaista
lähikuukausina.



Suurin osa miehistä ei pidä ajatuksesta että olisi velkaantunut, mutta velan ottamiseen ja
osamaksulla tai luotolla ostamiseen suhtaudutaan kohderyhmässä arkipäiväisenä asiana
keskimääräistä useammin.

MIEHET 25-64

Mieskohderyhmälle on ominaista


Miehet kokeilevat mielellään uusia ruokia ja juomia. Pikaruokia kuluu kuitenkin
keskimääräistä enemmän. Ruokatrendit kiinnostavat puolestaan keskimääräistä vähemmän.



Puolet miehistä syö aiempaa terveellisemmin. Ravintosisällöt, ruoka-valiot,
funktionaaliset elintarvikkeet ja superfoodit kiinnostavat kuitenkin keskimääräistä
vähemmän.



Sähköinen media on tärkeä osa päivää.



25-64 –vuotiaat miehet sijoittuvat Sanoma segmetteihin melko tasaisesti. Eniten heitä on
Mukavuudenhaluisissa viihtyjissä.

MIEHET 25-64

Mieskohderyhmässä korostuvat väittämät
Raha on paras menestyksen mittari

126

63,4

Ihmiset tulevat kysymään minulta neuvoa ennen kuin he ostavat uusia asioita

119

59,8

Merkki on laadun tae

119

59,8

Mielestäni tunnetut tuotemerkit ovat parempia

114

57

Käytän aikaa vertaillakseni huolellisesti eri merkkejä

110

54,9

Kokeilen uusia tuotteita aiemmin kuin ystäväni

107

53,4

Käytän mielelläni enemmän rahaa saadakseni parempaa laatua

105

52,6

Kommentoin usein katsomiani TV-ohjelmia sosiaalisessa mediassa (esim. Twitter, Facebook)

126

62,9

Jaan usein itse kommentteja tai arvioita verkossa

116

57,9

Voisin maksaa sanomalehtien verkkosisällöistä tai –palveluista

113

56,6

Tietokanta: TNS Atlas tammi-joulu 2017 Intramedia, lifestyle, ketjut

MIEHET 25-64 RAHANKÄYTTÖ

Rahaa kuluu eniten elintarvikkeisiin, lomamatkoihin
sekä kodin kalustamiseen ja varustamiseen.
Rahankäyttö, euroa
660
663

Lomamatkat ulkomaille lentäen: tal. rahankäyttö/12 kk
426
424

Elint./päivittäistavarat: tal. rahankäyttö/kk
Lomamatkat kotimaassa: tal. rahankäyttö/12 kk

310
296

Huonekalut: tal. rahankäyttö/12 kk

310
298

Tietotekniikka: tal. rahankäyttö/12 kk

240
218

Kodinkoneet: tal. rahankäyttö/12 kk

239
218

Viihde-elektroniikka: tal. rahankäyttö/12 kk

177

Lasten vaatteet ja asusteet: tal. rahankäyttö/12 kk

166

192
186

Laivamatkat: tal. rahankäyttö/12 kk
119
115

Sisustustekstiilit, matot: tal. rahankäyttö/12 kk

109
130

Omat vaatteet ja asusteet: hlökoht. rahankäyttö/6 kk

102
119

Painettujen sanomal. til.maksut/irtonro-ostot: tal. rahankäyttö/12 kk
Astiat, lasit, keittiövälineet: tal. rahankäyttö/12 kk

96
86

Kellot ja korut: tal. rahankäyttö/12 kk

87
75

Kuntoilu- tai urheiluvälineet, liikuntapalvelumaksut: hlökoht. rahankäyttö/12 kk

83
86

Silmä- tai piilolasit, muut optikkotuotteet: hlökoht. rahankäyttö/12 kk

79

Urheilu- tai liikuntaharrastuksissa käytetyt vaatteet ja jalkineet: hlökoht. rahankäyttö/12 kk

79
77

Lähde: TNS Atlas 2017, Intramedia. Väestö 15-74 v. Miehet 25-64-v., est. 1 304 000.

193

99

232
M25-64
Väestö

MIEHET 25-64 RAHANKÄYTTÖ

Viihde ja elektroniikka korostuvat voimakkaasti 25-64-v.
miesten kulutuksessa. Miehet ostavat myös lastenvaatteita.
Rahankäyttö, index vs. väestö (100)

141
131

Dvd- tai
cd-levyt

Viihdeelektroniikka

116

116

Lasten
vaatteet ja
asusteet

Kellot ja
korut

Lähde: TNS Atlas 2017, Intramedia. Väestö 15-74 v. Miehet 25-64-v., est. 1 304 000.

112

110

110

109

109

109

Astiat, lasit,
keittiövälineet

Tietotekniikka

Maksu-tv kanavat

Kodinkoneet

Suoratoisto- tai
tilausvideopalvelutt

Digi
aikakauslehdet

108

Digi
sanomalehdet

108

Mobiilipelit

MIKÄ MIEHIIN VETOAA?

Kiinnostavat sisällöt
Miehet Kiinnostavat sisällöt (n=1 721)


Uutiset (kansainvälinen, kotimaa, talous) 57 %



Tiede, tekniikka 56 % (+)



Urheilu, liikunta 40 % (+)



Politiikka 40 % (+)

Total Kiinnostavat sisällöt (n=3 429)


Uutiset (kansainvälinen, kotimaa, talous) 56 %



Tiede, tekniikka 40 %



Terveys & hyvinvointi 35 %



Politiikka 32 %

Mieskohderyhmän tavoittaa Sanoman Aikakausmedioiden kautta
KMT

ATLAS
Peitto

Indeksi

Peitto

Indeksi

Urheilulehti

4,22

174

Urheilulehti

4,49

168,1

Tiede

10,88

128

Tiede

8,59

127,2

Aku Ankka

14,57

120

Aku Ankka

14,29

122,3

ET-lehti

4,06

63

ET-lehti

5,82

71,5

Hyvä Terveys

3,64

49

Kodin Kuvalehti

3.61

47,4

Hyvä Terveys

3,32

55,4

Vuonna 2018 Sanoma Lifestyle verkkosaitit ovat tavoittaneet
keskimäärin 41% nettiä käyttäneistä miehistä kuukaudessa.
Suhteessa keskiarvoon eniten miehiä palveluissamme käy
tiede.fi:ssä 8,7 % kaikista netinkäyttäjämiehistä 199 000 /kk
vauva.fi:ssä 23,6% kaikista netinkäyttäjämiehistä 543 000/kk
Tietokanta: KMT AL + total Syksy 2017/Kevät 2018/FIAM

Sanoman Aikakausmedioiden peitto mieskohderyhmässä
on 33% , Kuukausiliitteen kera 41%
Tietokanta: TNS Atlas tammi-joulu 2017 Intramedia, lifestyle, ketjut

SANOMA SEGMENTOINTI

Jos tavoitellaan edelläkävijöitä…
ENNAKKOLUULOTON VERKOSTOITUJA (alle 34-vuotiaat)
Meidän medioista korostuu: Vauva.fi, Sport, Aku Ankka
Luetaan aihepiirejä: Tiede & tekniikka, uutta ajattelua herättävät sisällöt, uutiset



Hänen mediankäyttöään ohjaa halu edelläkävijyyteen, omien tavoitteiden toteuttamiseen sekä
tietoiseen vaikuttamiseen ja imagon rakentamiseen.



Media tarjoaa hänelle lisää ymmärrystä ja osaamista itseä kiinnostavista asioista. Toisaalta viihteelliset
sisällöt ovat vahva osa elämää ja yhteisöllisyyttä.

ITSEVARMA MENESTYJÄ (alle 45-vuotiaat)
Meidän medioista korostuu: Tiede, Aku Ankka
Luetaan aihepiirejä: Tiede & tekniikka, Uutiset, Tulevaisuus & Visiot



Hän uskaltaa ottaa riskejä ja kokeilla uutta, puhuttiinpa kokemuksista, tuotteista kuin sisällöistäkin



Medioista haetaan sekä tietoa, että arjesta irtaantumista ja rentoutumista vastapainoksi

Pitävät etenkin mainonnasta, joka on informatiivista, mutta selkää ja oivaltavaa, uutta
tekniikkaa kekseliäästi hyödyntävää, humoristista, visuaalista ja tarinallista.

SANOMA SEGMENTOINTI

Jos tavoitellaan ihan perusjamppoja
MUKAVUUDENHALUINEN VIIHTYJÄ (35-59-vuotiaat)
Meidän medioista korostuu: Aku Ankka
Luetaan aihepiirejä: uutiset, tiede & tekniikka, urheilu & liikunta, hyötytieto/vinkit/niksit



Mediassa hän arvostaa omaan elämään ja elämänvaiheeseen soveltuvaa sisältöä, aitoutta ja
lähestyttävyyttä - monikanavaisesti.



Häntä kiinnostavat viihteelliset, keskustelevat sisällöt ja arjen tueksi tarkoitetut ratkaisut. Median
kautta haetaan arjesta irtautumista ja rentoutumista, niin yksin kuin koko perheen keskenkin.



Offline-mediat tuovat turvaa ja vakautta, online-mediat taas huolettomuutta ja irtiottoa

Pitävät etenkin mainonnasta, joka on…


Viihdyttävää ja hauskaa, saa hymyn huulille



Informatiivista ja selkeää



Hintakeskeistä

Mikälainen mainonta
miehiin vetoaa?

AIKAKAUSMEDIA

MIKÄ MIEHIIN VETOAA?

Mitä tiedämme miehille
markkinoinnista


Miesten muuttuneet roolit yhteiskunnassa tarjoavat vahvoja
markkinointimahdollisuuksia



Miehet pitävät mainonnasta missä on mukana huumoria ja
erottautuvia luovia ratkaisuja



"Dadvertising" missä kuvataan miehiä huolehtivina vanhempina
nostaa suosiotaan



Miehet ovat entistä kiinnostuneempia hygieniatuotteista, lisäksi
Hyvinvointi -ja terveystrendi tuo mahdollisuuksia mainostajille



Sosiaalinen media on tuonut kasvumahdollisuuksia miesten
luksustuotteille

WARC: What we know about marketing to men

MIKÄ MIEHIIN VETOAA

Miehille markkinoimisen menestyksen
avaimet
 Success Principle #1: Unohda stereotypiat
 Success Principle #2: Juhlista yksilöllisyyttä ja huomioi että
miehet ovat monitahoisia
 Success Principle #3: Ole hauska
 Success Principle #4: Älä pelkää taklata tabuja
 Success Principle #5: Hyödynnä vaikuttajien voimaa
 Success Principle #6: Tuo kohderyhmälle lisäarvoa
mainonnallasi

