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Moni brändi on viime vuosina 
keskittynyt lyhytjänteisen 
menestyksen tukemiseen ja 
nykyasiakaspitoon, jolloin 
pidemmän tähtäimen näkymä 
brändin kannalta on jäänyt 
toissijaiseksi.



“Over the past few years, the pendulum has swung—in 

some cases too far—to the absolute bottom of the funnel, 

with some marketers ‘neglecting’ the rest of the customer 

journey. In fact, some marketers became so focused on 

bottom-of-the-funnel best practices that drive short-term 

conversion behavior that they sacrificed the practices 

that help to drive ongoing engagement and build longer-

term brand equity. This will change in 2019, as more 

companies make customer experience a priority.”

JASON HELLER, PARTNER AND GLOBAL LEAD, 
DIGITAL MARKETING OPERATIONS  AT MCKINSEY 

“The Five Biggest Marketing Trends For 2019”



On hyvä pohtia tämän 
päivän tärkeimpiä kysymyksiä 
markkinointiviestinnän 
näkökulmasta.



Ohjaako 
toimialakohtainen 
asiakasymmärrys 
markkinointiviestinnän 
suunnittelua?1



Kuluttajakäyttäytymisessä 
on tärkeää ymmärtää

Miten kohderyhmämme 
valitsee ja ostaa 

tuotteen/palvelun?  

Vaikuttaako markkinan 
digitalisoituminen 

kuluttajakäyttäytymiseen?



Moni toimiala on viime vuosina 
panostanut enemmän niihin 
keinoihin, jotka tuloutuvat 
helpommin; ei siihen mikä olisi 
kasvun kannalta keskeistä.



Mikä on oikea balanssi 
brändillisen tarinan-
kerronnan ja suoremman 
aktivointiin johtavan 
kommunikoinnin välillä?2



”The growth of online research has encouraged 

people to think more in some categories, but that 

doesn’t reduce the importance of brand building. 

In fact, it increases it, because activation is easier 

and brand choice is expanded… If consumers are 

obligingly making sales activation easier, then 

smart brands will take advantage by pulling some 

money out of activation and into brand building.”

LES BINET, HEAD OF EFFECTIVENESS, 
ADAM&EVE DDB, PETER FIELD, 

PETER FIELD CONSULTING

“Effectiveness in Context, 2018”



74 %

26 %

Esimerkiksi: Ostaako kuluttaja tuotteen pääsääntöisesti 
verkosta? Mitä tulisi painottaa toimenpiteissä?

ü Moni online-brändi panostaa tänä päivänä 

nopeisiin tuloksiin tähtäävään aktivointiin.

ü Pitkäjänteinen brändinrakentaminen on kuitenkin 

muuttunut yhä tärkeämmäksi – kilpailu kasvaa, 

vertailu helpottuu, hinnat ja tuoteominaisuudet 

ovat yhä läpinäkyvämmät kuluttajille.

ü Samalla aktivointi on muuttunut helpommaksi –

balanssi kannattaisi siirtää vahvemmin brändiin. 

55 %

45 %

Offline-brändi Online-brändi

Brand/activation-optimi osuutena käytettävissä olevasta investoinnista

ACTIVATION (%)BRAND (%)



Mitkä ovat oikeat 
työkalut kasvuun?3



Syväymmärrys kohderyhmistä



Datan tehokas hyödyntäminen



Luova ajattelu, tarinallisuus



Oikeat osaajat, tiivis yhteistyö



Monikanavaisuus ja jatkuva optimointi 



1. Toimialakohtainen 
asiakasymmärrys 
markkinointiviestinnän 

suunnittelun ohjaajana

2. Oikea balanssi brändillisen 
tarinankerronnan ja 
suoremman aktivointiin 
johtavan kommunikaation 
välillä

3. Oikeilla työkaluilla kasvuun

Menestytään 
yhdessä 



Suomen suurin 
digimarkkinoinnin tutkimus 

206 kampanjaa ▌ Yli 200 miljoonaa näyttöä ▌ Yli 500 000 eri kävijää

per kampanja ▌ Yli 100 brändiä ▌ 19 toimialaa ▌ 92 022 vastaajaa

Tutkimuksen johtopäätökset ladattavissa nyt osoitteesta: 

media.sanoma.fi/vaikuttavadigi

Tutkimus selvitti digimarkkinoinnin vaikuttavuutta.


