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”KIITOS DEMI ETTÄ OLET 
OLEMASSA!!! Ilman Demiä en varmaan 
olisi ikinä "aikuistunut". Olen saanut 
Demistä voimaa ja itsevarmuutta. Olin 
ennen pieni hiirulainen joka ei uskaltanut 
sanoa juuta taikka jaata mihinkään, mutta 
Demi on antanut tyylitajua, itsevarmuutta, 
kokemuksia, muotivinkkejä ja kaikkea. En 
voi muuta sanoa kuin kiitos kaunis teille 
hyvät Demin tekijät!”



Suomessa on 217 000
12-19v tyttöä

Kohderyhmä
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Amerikassa
suosituimmat
tähdet -> 6 /10 
Youtube-tähtiä

Lähde: 

Variety.com



Suosituimmat kanavat suomalaisten 
tyttöjen keskuudessa ?Kuinka usein 

seuraat sosiaalisen 

median kanavia?

98 % 

 87 % koko ajan tai päivittäin

100 % 

 78 % koko ajan tai päivittäin

79 % 

 68 % koko ajan tai päivittäin

72 % 

 64 % koko ajan tai päivittäin

54 % 

 32 % koko ajan tai päivittäin

Lähde: Demi tech -tubettajakysely 8/2016
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Olen saanut uusia kavereita seuraamieni tubettajien kautta

Koen, että voin luottaa lempitubettajiini ja kysyä heiltä
neuvoa vaikeistakin asioista

Tubettajien videoiden katselu on kuin viettäisi aikaa kaverin
tai muun läheisen ihmisen kanssa

Saan tubettajilta itsevarmuutta olla oma itseni

Olen oppinut hyödyllisiä taitoja tubettajien videoilta

Olen saanut tubettajan videosta neuvoja ja tukea johonkin
itseäni askarruttavaan asiaan

Tubettajien videoiden katselu saa minut hyvälle tuulelle ja
piristää päivää

Lähde: Demi tech -tubettajakysely 8/2016
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Ole läsnä niissä kanavissa, jotka ovat 

relevantteja kohderyhmällesi





Kaupallisuus on luonteva osa tubetusta

Lähde: Demi tech -

Tubettajakysely 2016
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Olen keskustellut kaupallisessa yhteistyövideossa näkemästäni
tuotteesta/palvelusta kavereideni/tuttujeni kanssa

Luen/katson usein kaupallisten yhteistyövideoiden alta löytyvät linkit ja
tekstit

Olen ostanut tai aikeissa ostaa kaupallisessa yhteistyövideossa näkemäni
tuotteen/palvelun

Kaupalliset yhteistyövideot ovat mielestäni ärsyttäviä

Kaupallisista yhteistyövideoista saa usein hyödyllistä tietoa

Olen hakenut lisätietoa kaupallisessa yhteistyövideossa näkemästäni
tuotteesta/palvelusta

Mielestäni kaupalliset yhteistyövideot ovat luonteva osa tubetusta

Tubettajien kaupalliset yhteistyövideot ovat samanarvoista sisältöä kuin
tubettajan muut videot

Erotan helposti kaupalliset yhteistyövideot tubettajan muista videoista

Kyllä Ei En osaa sanoa

?Pitävätkö nämä kaupallisiin 

yhteistyövideoihin liittyvät 

väittämät paikkansa?



Löydä brändillesi oikea 

vaikuttaja



Case Sebamed

Vaikuttajien omien kanavien lisäksi kampanja kannattaa 

jalkauttaa myös muualle.

Sebamedin casestä toteutettiin monimediatutkimus*. 

Tutkimus osoitti:

• Mitä enemmän kampanjan mainoksia kuluttaja on 
nähnyt, sitä  paremmin kampanja on jäänyt mieleen ja 
sitä suurempi vaikutus kampanjalla on ollut aktivointiin.

• Lehdellä, verkolla, videoilla ja kampanjasivustolla on 
ollut omat roolinsa kampanjassa.

• Kun kuluttaja huomasi kampanjan useassa kanavassa 

yhden sijaan, tunnettuus kasvoi + 24 %.

 Monikanavaisena 
vaikuttajamarkkinointikin tehoaa 
paremmin ja saavuttaa laajemmin 
kohderyhmän

***Interquest kampanjatutkimus, n=149




