
SIMA-AAMU
MITÄ SISÄLTÖMARKKINOINTI ON JA 

KUINKA YRITYKSESI VOI HYÖTYÄ SIITÄ



KUINKA MONI TIETÄÄ MITÄ 
SISÄLTÖMARKKINOINTI ON?



Poika ja Ankka
https://www.youtube.com/watch?v=XPPie0q0kjY



Mitä lähemmäksi pääset 
ihmistä, sen parempi.



Yrityksen auttava käsi
http://blog.kauppalehti.fi/automiehen-puheenvuoro



Helpota kuluttajan arkea.



Ihmisten tarinat
http://www.satakunnankansa.fi/videot/harjav
altalainen-tuula-toivoi-radikaalia-muutosta-
katso-mita-tuulalle-tapahtui/0E16372B



Paikallista kerrontaa
http://sponsoroitu.lapinkansa.fi/intersport/mikko-
ja-marja-tulivat-taloon



Puhu tarinoiden kautta.
Siellä missä on parhaat jutut, on ihmiset.



ENÄÄ EI OLE 
B2B TAI B2C 

MARKKINOINTIA. 

SE ON H2H –
HUMAN TO HUMAN 
MARKKINOINTIA.



PUHUTTELE
INSPIROI
VIIHDYTÄ
INFORMOI
OLE HYÖDYLLINEN
VETOA TUNTEISIIN
AUTA ASIAKASTA



MIKSI SISÄLTÖMARKKINOINTI?





- Internet tarjoaa tietoa, elämyksiä, hyödykkeitä ja viihdettä aivan uudella tavalla ja 
uudessa muodossa, joita ei ennen ollut olemassa.

- Asiakkaiden ostokäyttäytyminen on muuttunut, sillä kuluttaja hakee tiedon nykyään 
verkosta. Ennen myyjä oli tiedon lähde, nyt internet ja hakukoneet.

- Asiakkaista on tullut bränditietoisempia, he tietävät mitä haluavat, mutta myös keneltä 
sen haluavat.

- Asiakaspalvelu on muokkautunut asiakkaita palvelevaksi, jossa asiakas on keskiössä.

- Ostoprosessin ja asiakaspalvelun muuttuminen on vaatinut uusia asiakkaita palvelevia 
markkinoinnin muotoja.



Mikä avuksi?

”Asiakasta kiinnostaa vain asiakas itse. Hänen 
omat tarpeet ja huolet, ei teidän tuotteet.”



Sisältömarkkinointi!



- Sisältömarkkinointi löytää kohderyhmän asiakkaan omilla ehdoilla

- Sisältömarkkinointi ei keskeytä ihmistä, vaan auttaa ja sen tuottaja tulee löydetyksi kun tietoa etsitään. 

- Uskaltaa jättää yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut parrasvalojen ulkopuolelle ja tarjoaa sen sijaan 
jotain, joka vetoaa kuluttajaan uudella tasolla.

- Mikä erottaa sisältömarkkinoinnin mainonnasta on se, että sisältömarkkinointi tuottaa lisäarvoa sen 
kuluttajalle. Usko siihen, että tarjoamalla jatkuvaa ja lisäarvoa tuottavaa sisältöä kuluttajille, pystytään 
rakentamaan vahvempia asiakassuhteita.

Asiakkaat haluavat tarinoita, hyötytietoa ja viihdettä



”Internet on tuonut mukanaan sisältöjen ja viestien 
ylitarjonnan, jossa vain parhaat, hyödyllisimmät, 

kiinnostavimmat ja viihdyttävimmät sisällöt nousevat esiin. 
Jos yritys ei pysty tällaisia sisältöjä tuottamaan, mutta sen 

kilpailija pystyy, erinomaista sisältöä tuottava yritys 
voittaa muuten tasaväkisessä kilpailussa.”



Kysymys:
Jos yritys tiedostaa, että asiakkaiden ostoprosessi on muuttunut ja yritys on jo 
muuttanut asiakaspalvelun asiakaslähtöiseksi, miksei mainonta ole muuttunut?



TUOTA VISUAALISTA JA ASIAKKAILLESI 
MIELENKIINTOISTA SISÄLTÖÄ



Poika ja Ankka



Poika ja Ankka
"Pienoisena yllätyksenä on tullut se miten hyvin mainos on otettu 
vastaan myös maissa, missä Aku Ankalla ei ole samanlaista 
räpylänsijaa kuin Suomessa", kertoo Aku Ankan päätoimittaja.



Poika ja Ankka
https://www.youtube.com/watch?v=XPPie0q0kjY



Minkä sinä valitsisit?



93%
kommunikaatiosta 
on visuaalista

600 000x

Visuaalinen sisältö 
prosessoidaan 

nopeammin

Sisältö, jossa on kuvitusta saa

enemmän näyttöjä ja 
jaetaan

todennäköisemmin 
sosiaalisessa 
mediassa

94%

40x79%
Internetin liikenteestä 
ennustetaan olevan videota 
vuonna 2018

Instagramissa 
kuva, jossa näkyy 

kasvot saa

enemmän 
tykkäyksiä kuin 
kasvoton kuva

38%

52%
markkinoijista 
sanoo, että 
videolla on 
paras ROI



MITEN ME VOIMME 
AUTTAA TEITÄ?




