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Miten mobiilitekeminen on muuttanut toimitustyötä?
Suvi Tanner, Digitaalisen median kehityspäällikkö, Aamulehti

Kotisivut kännykkään, ja olikos se sitten siinä? – Pieni selviytymisopas webbiin.
Potentiaalista asiakasta kannattaa vain harvoin ärsyttää; miksi sitten kovin moni yritys tekee niin 
kotisivuillaan? Käydään läpi webin suurimmat sudenkuopat, ja mietitään, miten ne voi helposti 
kiertää. Jouni Kaplas, Ohjelmistoarkkitehti, Futurice

Mobiili –Uusi kanava kuluttajien arkeen.
Miten tehdä onnistunutta mobiilimainontaa? Tutkimustuloksia. Ville Österlund, Global CEO, 
InterQuest

Millaisia mobiiliratkaisuja Aamulehti ja Alma Media tarjoavat tehokkaaseen mainontaan?
Kimmo Ilmavirta, Myyntijohtaja, Digitaalinen mainonta, Alma Media

Mobiiliaamun ohjelma:



Kokonaistavoittavuus Satakunnan 

Kansa+ Satakunnankansa.fi + 
mobiili

85 % 
Porin markkina-alueen kuluttajista 

viikossa

Lähde: KMT SL s15/k16, KMT SL kevät 2016, KMT AL + total Syksy 2015/Kevät 2016,  TNS Gallup Oy, Google 

Analytics 49/2016-13/2016, TNS Atlas 7-12/2015, TNS Gallup Oy

Aamulehden tuoteperhe 

78 % 
Tampereen markkina-alueen 

kuluttajista viikossa

Aamulehti.fi

397 000
eri kävijää viikossa

Kolmannes
Aamulehti.fin

käynneistä tehdään 
älypuhelimella

Aamulehti

219 000
lukijaa joka päivä

320 000
lukijaa viikossa

Näköislehti
noin

35 000
lukijaa viikoittain.

Alma-verkosto + 
Aamulehden tuoteperhe 

91 % 
Tampereen markkina-alueen 

kuluttajista viikossa



Mobiililaitteiden osuus Aamulehdessä
viimeisen kvartaalin ajalta

Vierailukerrat

Desktop
41 %

Mobiili
39 %

Tablet
20 % Desktop

35 %

Mobiili
37 %

Tablet
28 %

SivulatauksetUniikit selaimet / vk

Desktop
45 %
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Oletko jo tehnyt mobiilimainontaa?



Miksi mobiilimainontaa?



• Asiakkaasi ovat jatkuvasti mobiililaitteella

Miksi mobiilimainontaa?



Mobiilin käyttö Almalla



• Asiakkaasi ovat jatkuvasti mobiililaitteella

• Kohdenna haluamallesi lukijakunnalle

Miksi mobiilimainontaa?



Alma-verkosto tavoittaa 70 % suomalaista joka viikko



Tavoitteet ratkaisevat kohdennusmallin

GEO-
KOHDENNUS

MEDIAVALINTA

RETARGE-
TOINTI

ALMASCOPE
YLEISÖ-

KOHDENNUS

LAITE-

KOHDENNUS

KÄYTTÖ-

JÄRJESTELMÄ-

KOHDENNUS

AIHEPIIRI-

KOHDENNUS

ELI

YLEISÖPAKETIT

FREKVENSSI

DEMOGRAFIAT

KIINNOSTUSALUEET

SÄÄ-
KOHDENNUS

AIKA-

KOHDENNUS

OPERAATTORI-

KOHDENNUS



• Asiakkaasi ovat jatkuvasti mobiililaitteella

• Kohdenna haluamallesi lukijakunnalle

• Mobiilimainos saa jakamattoman huomion

Miksi mobiilimainontaa?



Mobiilimainos saa jakamattoman huomion



• Asiakkaasi ovat jatkuvasti mobiililaitteella

• Kohdenna haluamallesi lukijakunnalle

• Mobiilimainos saa jakamattoman huomion

• Toiminnallinen mainonta saa lukijan touhuamaan brändin kanssa

Miksi mobiilimainontaa?



Toiminnallinen mainonta aktivoi ja herättää huomiota



Miksi mobiilimainontaa?



Näköislehtimainonnan luovat esimerkit

Lataa tablettiisi Richie Showcase –sovellus ja selaa esimerkkejä



• Asiakkaasi ovat jatkuvasti mobiililaitteella

• Kohdenna haluamallesi lukijakunnalle

• Mobiilimainos saa jakamattoman huomion

• Toiminnallinen mainonta saa lukijan touhuamaan brändin kanssa

• Mobiilimainonta voi hyödyntää puhelin toimintoja (soitto, kartta, kalenteri, gyro
jne)

Miksi mobiilimainontaa?



Miksi mobiilimainontaa?



Toiminnallisen mainonnan esimerkkejä

Avaa linkin älypuhelimen selaimella linkistä tai QR-koodilla

• Selattava korttipaikka
http://almamedia-fi.celtra.com/preview/ad52931e#deviceType=Phone&rp.foldPosition=above

• Interscroller eli scrollatessa esille tuleva kokonäytön mainos
http://almamedia-fi.celtra.com/preview/c5411301#deviceType=Phone

• Reactive pull eli ylhäältä auki vedettävä mainos
http://almamedia-fi.celtra.com/preview/9b6ccc5e#deviceType=Phone

• Palapeli
http://almamedia-fi.celtra.com/preview/5649ee79#deviceType=Phone&rp.foldPosition=above

• Gyro eli puhelimen asentotoimintoa hyödyntävä mainos
http://almamedia-fi.celtra.com/preview/9d42ff47#deviceType=Phone&rp.foldPosition=above

http://almamedia-fi.celtra.com/preview/ad52931e#deviceType=Phone&rp.foldPosition=above
http://almamedia-fi.celtra.com/preview/c5411301#deviceType=Phone
http://almamedia-fi.celtra.com/preview/9b6ccc5e#deviceType=Phone
http://almamedia-fi.celtra.com/preview/5649ee79#deviceType=Phone&rp.foldPosition=above
http://almamedia-fi.celtra.com/preview/9d42ff47#deviceType=Phone&rp.foldPosition=above


• Asiakkaasi ovat jatkuvasti mobiililaitteella

• Kohdenna haluamallesi lukijakunnalle

• Mobiilimainos saa jakamattoman huomion

• Toiminnallinen mainonta saa lukijan touhuamaan brändin kanssa

• Mobiilimainonta voi hyödyntää puhelin toimintoja

• Myös natiivimainonta on tehokasta mobiilissa

Miksi mobiilimainontaa?



Natiivimainonta tehoaa mobiilissa



• Asiakkaasi ovat jatkuvasti mobiililaitteella

• Kohdenna haluamallesi lukijakunnalle

• Mobiilimainos saa jakamattoman huomion

• Toiminnallinen mainonta saa lukijan touhuamaan brändin kanssa

• Mobiilimainonta voi hyödyntää puhelin toimintoja

• Myös natiivimainonta on tehokasta mobiilissa

• Videoiden katsominen kasvaa mobiilissa räjähdysmäisesti

Miksi mobiilimainontaa?



Videoratkaisuja helposti ja näyttävästi



Videomainonnan esimerkkejä

Avaa linkit älypuhelimen selaimella linkistä tai QR-koodilla

• Videoparaati yläpaikalla Duracell
http://almamedia-fi.celtra.com/preview/17272f14#deviceType=Phone&rp.foldPosition=above

• Videomainos keskipaikalla H&M
http://almamedia-fi.celtra.com/preview/cac874c1#deviceType=Phone

• Vertical video eli pystyvideo H&M
http://almamedia-fi.celtra.com/preview/f163de11#deviceType=Phone

http://almamedia-fi.celtra.com/preview/17272f14#deviceType=Phone&rp.foldPosition=above
http://almamedia-fi.celtra.com/preview/cac874c1#deviceType=Phone
http://almamedia-fi.celtra.com/preview/f163de11#deviceType=Phone


• Asiakkaasi ovat jatkuvasti mobiililaitteella

• Kohdenna haluamallesi lukijakunnalle

• Mobiilimainos saa jakamattoman huomion

• Toiminnallinen mainonta saa lukijan touhuamaan brändin kanssa

• Mobiilimainonta voi hyödyntää puhelin toimintoja

• Myös natiivimainonta on tehokasta mobiilissa

• Videoiden katsominen kasvaa mobiilissa räjähdysmäisesti

• Mobiilimainonnan tekeminen on helppoa

Miksi mobiilimainontaa?



Näyttävän toiminnallisen mainonnan tekeminen on helppoa



Aiotko tehdä mobiilimainontaa 
seuraavan vuoden aikana?



• Sovelluksen ja verkkopalvelun kehittäminen: Iltalehti-kortti jne

• Lukijalle paremmin soveltuvaa sisältöä ja kiinnostavampaa mainontaa

• Uudet kohdennusratkaisut: Beaconit, geofencing jne

• Mainonnan tulosten seuranta liikkumisdataa hyödyntäen

Tulevaisuuden suunnitelmia 
Aamulehden mobiilikehityksessä


