
Vaikuttavan Digimainonnan Anatomia, 24.10.2018, Sanomatalo



Alla olevan Viomba yleispohjustuksen tueksi, mene ensin alla olevasta linkistä katsomaan animaatio, jossa avaamme 
palvelumme katsedatatuotannon ja mediaosto-optimoinnin metodiikkaa ja voit samalla tutustua nyt Suomessa 

tarjolla oleviin AdTest – mainosaineistojen testauspalveluihimme :

https://viomba.com/

https://viomba.com/


?
Jatketaan tästä kertomalla hieman yleisellä tasolla
mistä Viombassa on kysymys. 

Nykyinen Viomba sai alkunsa kesällä 2015, kun 
aloitimme tarinamme kirjaamalla mielestämme ne 
tärkeimmät kysymykset, jotka riittävän taktisella 
tavalla ratkaisemalla mainostajat ja mediat voisivat 
hyödyntää ihmiskatseesta kerättyä dataa 
mahdollisimman tehokkaasti ja tuloksellisesti.



1. Kuinka moni mainosnäyttö eri medioihin ostetuista verkkomainoksista oikeasti nähdään?

2. Mikä verkkomedioissa näytetyissä mainosbannereissa ja videoissa kiinnittää välittömästi 
huomiomme ja miksi?



3. Miten voimme auttaa mainostajia ja medioita kasvattamaan verkkomainonnan 
huomioarvoa ilman kuluttajien vääränlaista ärsyttämistä? 



Näistä lähtökuopista ponnistamalla Viomba on kehittänyt viimeisen neljän vuoden aikana ensimmäisenä maailmassa 
teknologian ja järjestelmän, jolla arkisesta verkkosurffailusta kertyvä biometrinen katseenseurantadata saadaan liitettyä 

kiinteäksi osaksi verkkomainonnan mainosostoprosessia ja sen optimointia – yksittäisen kampanjan ja mainosnäytön 
tasolla.



Päätavoitteemme on Viomban päivittäin aidoista verkkomedioista keräämän katsedatan avulla merkittävästi 
nostaa verkkomarkkinoinnin tuottoastetta ja ohjelmallisten mainosostojen tehokkuutta.



Seuraavaksi pari sanaa verkkomainontaan liittyvistä ongelmista.



Verkkomainonnassa syntyy edelleen syystä jos toisesta runsaasti mainostajien maksamaa hävikkiä. Olemme 
Viomba järjestelmämme avulla selvittäneet, että vain alle 20% kaikista Suomessa ostetuista desktop banner-näytöistä 

tavoittaa ihmissilmät. Se on aivan liian vähän.



Vähemmän voi kuitenkin olla enemmän. Oikein huomioarvo-optimoitu verkkomainonta voi merkittävästi vähentää 
ostettujen mainosten hukkanäyttöjä. Ongelmista huolimatta tulee muistaa, että verkkomainonta on erittäin toimiva 

mainonnan muoto ja Viomban kaltaisten uusien ja entistä tehokkaampien datapalvelujen avulla sen rooli yritysten  
markkinointikokonaisuudessa tulee edelleen kasvamaan. 

Miksi biometrinen katsedata sitten näyttäisi olevan ylivoimaisesti paras mainonnan tuloksellisuuden mittari? 



Yksinkertaisesti siksi että näköaistimme reagoi aina ensimmäisenä kaikkiin 
visuaalisiin ärsykkeisiin ja sisältöihin, myös mainontaan.



Ensimmäisen, tahdosta riippumattoman näköaistikohtaamisen merkitystä kannattaa mainosostojen optimoinnissa 
korostaa, sillä katsealueemme kulloinkin selatulla verkkosivulla on tutkitusti yllättävän pieni. Lisäksi verkkomedioihin 
esim. päivän uutisia tutkimaan tuleva kuluttaja lähestyy kaikkea sivustolla esitettyä mainontaa kohden huomattavasti 

vastaanottavaisemmin, kuin jo lähtökohtaisesti tiettyä täsmätietoa verkosta etsimään lähtenyt kuluttaja. 



Tiedeyhteisö on jo vuosikymmeniä tarkoin tutkinut sitä mitä näköaistissamme 
tapahtuu ensimmäisten kriittisten sekuntien aikana, kun näkemämme asian 

ensihavainnot välittyvät aivoillemme. 



Yhteys katsedataan liittyvän tutkimustiedon ja mainonnan tehokkuutta arjessa parantavien käytännön sovellusten 
välillä on toistaiseksi markkinoilta puuttunut. 



Näin ei enää ole, sillä Viomban kehittämä ainutlaatuinen teknologia ja järjestelmä yhdistää nämä 
kaksi ääripäätä mainostajille ja medioille hyvin käytännöllisellä tavalla.



Perinteisen katsetutkimuksen keinot ovat mainostajan arjen taktisiin tarpeisiin aivan liian hitaita ja kalliita. 
Se että muutama ihminen kutsutaan sillloin tällöin katselemaan kuvia ja videoita on moniin yrityksiä askarruttaviin asioihin 
tärkeää ja tuloksellista tutkimustyötä, mutta ne eivät auta yksittäisten luovien aineistojen ja mainosostojen päivittäisessä 

järjestelmäoptimoinnissa piirun vertaa. Eivätkä ne auta yksittäisen mainosaineiston huomioarvon ja vaikuttavuuden 
juoksevassa a/b -testauksissa ja virittämisessä yhtään sen enempää.



Viomban myötä mediaostojen optimoinnissa kannattaa hyödyntää päivittäin tuotetun katsedatan muodostamaa 
huomioarvoindeksiä, joka kertyy aidoista mainospaikoista ja aidoissa medioissa näiden kohdatessa aidot ihmissilmät, osana 
aitoa mainosostoprosessia. Tällä hyvin loogisella yhdistelmällä ollaan nyt saatu Viombassa aikaiseksi toimiva ratkaisu moniin

edellä mainittuihin verkkomarkkinoinnin perusongelmiin. 



Näitä ongelmia ratkoessa Viomba haluaa samalla perusteellisesti muuttaa niitä tapoja ja keinoja, joilla ohjelmallisen 
mainonnan ostopäätökset jatkossa tehdään ja sitä miten ja mihin suuntaan eri mainosmuotoja ja luovia aineistoja niin 

deskari- kuin mobiiliympäristöissä toimialalla kehitetään.



Nyt neljä vuotta myöhemmin olemme tilanteessa, jossa huippuunsa hiottujen Viomba -algoritmien ja kantapään kautta 
haettujen oppien ohjaamana olemme valmiita pilottikumppanimme Omnicom Media Group Finlandin koeponnistamana 

kaupallisesti lanseeraamaan Viomban virallisesti Suomen markkinoille avatuksi. Tervetuloa – nopeat syövät hitaat.



Lisätiedot: Markku Mäntymaa +358 40 7000345  , markku.mantymaa@viomba.com



Katsedatan hyödyntäminen mainonnan ostamisessa
Pilotti caset, Syksy 2018

Severi Tiensuu
Head of Digital @ToinenPHD



Digimainonnan vaikuttavuudessa on suuria eroja
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MEDIAVALINTA PLACEMENT DEMOGRAFIA KELLONAIKA LUOVA TOTEUTUS

+41% +66% +16% +16% +92%



Case 1

Lähtötason testaus
Testasimme välittömän 

huomioarvon lähtötason 
edellisessä kampanjassa

Heinäkuu

13.8.

Tulosten analysointi
Analysoimme tulokset 
kaikkien huomioarvo-

parametrien näkökulmasta 
(Media, Formaatti, Aika, 

Demografia ja Luova)

Optimoidun kampanjan startti
Analyysin pohjalta tehtyjen 

optimointitoimenpideiden toteutus. 
Kampanjaan valittiin esimerkiksi vain 

parhaiten toimineet formaatit ja aineistoja 
muokattiin analyysin pohjalta. 

27.8.

Kampanja loppuu ja 
tulokset analysoidaan

Kampanjan loputtua 
analysoimme tulokset ja 

vertasimme niitä lähtötasoon

3.10.



Luovan uudelleen suunnittelulla ja mainosmuotojen 
tehokkaalla optimoinnilla vaikuttaviin tuloksiin

4

Mainonnan huomaaminen kasvoi
Tuhannen huomatun mainosnäytön hinta laski 50,2€  17,8€. Mainonnan huomaamisprosentti 
nousi 9%  21%.

+182%

Enemmän klikkauksia
Samalla budjetilla saatiin 10% enemmän klikkauksia kampanjasivulle.+10%

Optimoinnin rahallinen hyöty merkittävä
Noin 10 000€ kampanjassa rahallinen hyöty yli 9000€. Toisin sanoen samoihin tuloksiin päästäkseen 
mainostajan olisi tullut panostaa noin 19 000€ mainontaan.

9 200€

Konvertoituminen parantui
Samalla budjetilla saatiin 12% enemmän konversioita. Mainonnan konversioprosentti nousi 
6,99%7,21%

+12%



Case 2

Lähtötason testaus
Testasimme välittömän 

huomioarvon lähtötason osana 
jatkuvaa kampanjointia. 

Materiaaleja 34

30.8. – 6.9.

10.9.

Tulosten analysointi
Analysoimme tulokset 
kaikkien huomioarvo -

parametrien näkökulmasta 
(Media, Formaatti, Aika, 

Demografia ja Luova)

Kampanjan optimointi tulosten 
perusteella

Analyysin pohjalta tehtyjen 
optimointitoimenpideiden toteutus. 

Jatkoon valittiin vain parhaiten toimineet 
formaatit ja mainosversiot. 

11.9.

Kampanja loppuu ja 
tulokset analysoidaan

Kampanjan loputtua 
analysoimme tulokset ja 

vertasimme niitä lähtötasoon

20.9.



Useiden eri mainosversioiden ja mainosmuotojen 
optimoinnilla merkittävät vaikutukset

6

Mainonnan huomaaminen kasvoi
Tuhannen huomatun mainosnäytön hinta laski 39,77€  14,50€. Mainonnan 
huomaamisprosentti nousi 17%  41%.

+174%

Enemmän klikkauksia
Samalla budjetilla saatiin 17% enemmän klikkauksia kampanjasivulle.+17%

Budjetillinen hyöty merkittävä
Testin mediabudjetti oli vajaat 3500€ ja koska huomatut mainosnäytöt pystyttiin yli 
kaksinkertaistamaan oli rahallinen hyöty mainostajalle merkittävä.

2 909€



7

Digimarkkinoinnin tehossa on eri asiakkaiden ja kampanjoiden 
välillä valtavia eroja ja displaymainonta on yksi laiminlyödyimpiä 

mainoskanavia.



8

Huomioaika display-mainonnassa on lyhyt, joka on otettava 
huomioon luovan suunnittelussa. Videossa huomioaika on 

pitempi ja mobiilissa on todennäköisesti korkeammat 
huomioarvot.



9

Mainonnan luovalla toteutuksella on suurin vaikutus 
välittömään huomioarvoon. Nopein markkinoinnin tehojen 
nosto tapahtuu panostamalla käytettäviin materiaaleihin ja 

oppimiseen siitä mikä toimii ja mikä ei.
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Mediaformaattien valinnalla on toiseksi suurin vaikutus. 
Keskittymällä muutamaan tehokkaimpaan (hyvä huomioarvo 

suhteessa hintaan) voi tehoja parantaa merkittävästi.



11

Mainonnan optimointi pelkästään perinteisiin digitaalisen 
mainonnan mittareihin perustuen ei enää riitä. Näiden rinnalle 

on tuotava mittareita, joita kertyy esim. biometrisesti 
kerättävästä datasta.



12

Annan mielelläni listätietoa tilaisuudessa 
esitetyistä asiakaspiloteistamme ja 
mahdollisuuksista tehostaa mainonnan 
vaikutusta hyödyntämällä Viomban 
palveluja

Severi Tiensuu

Severi.tiensuu@toinenphd.com

+358 50 3683768

mailto:Severi.tiensuu@toinenphd.com
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