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Sportyfeel - haasteellinen 
käsilläseisontahaaste 
 



Brief ja tavoitteet 

Lidl pyysi meitä miettimään miten saisimme Sportyfeel-urheilulisäravinteet tutuiksi  
nuorille urheilusta kiinnostuneille edelläkävijöille. Kustannustehokkaasti ja  
mielenkiintoisella tavalla.  
 
Tavoitteena oli aktivoida nämä nuoret edelläkävijät sekä nostaa Lidlin uuden  
lisäravinnemerkin tunnettuutta ja kokeilupreferenssiä.  



Ratkaisu 
Ihminen elää aikansa, vain idea voi olla kuolematon. 





Ratkaisu 
Tehdä Suomen ensimmäinen WhatsApp-treeniohjelma. Lajiksi valittiin kovassa nosteessa  
oleva käsilläseisonta.  
 
Treeniohjelma opastaisi ilmaiseksi 30 päivässä alkeista käsilläseisontaan. 
 
Tilaaminen tehtiin helpoksi ja vaivattomaksi, sovelluksella joka jo löytyy valmiina tämän  
kohderyhmän puhelimista. 
 
Tilaaminen oli yksinkertaista: Lähetä viesti ”haaste” numeroon 040 123 4567. 
 
 



Miten 
Palkkasimme treeniohjelmien tekijöiksi kaksi fitness-ammattilaista, Eveliina  
Tilsdegrenin ja Else Lautalan.  
 
Molemmilla on hyvä määrä insta- ja blogiseuraajia. He sitoutuivat postaamaan aiheesta blogiinsa  
ennen haasteen alkua ja motivoimaan seuraajiaan mukaan.  
 
Molemmat myös lupautuivat laittamaan Instagramiin postauksia, joissa ohjaavat  
tilaamaan haasteen WhatsAppista. 
 
 
 
 





H-hetki… 
Kaikki näytti hyvältä, WhatsApp-ilmoittautujia oli enemmän kuin odotettiin ja testit  
sujuivat hyvin 
 
H-hetkellä WhatsApp-ryhmässä oli yli 10 000 nimeä, joille laitettiin ensimmäinen treeni… 
 





Mitä siis tapahtui? 
WhatsApp-räjähti käsiin. Selvitystyöt lähtivät käyntiin. Onko vika meissä vai järjestelmässä?  
   
Kävi ilmi, että Helsingin Sanomien Nyt-liitteellä on myös ajoittain vaikeuksia saada WhatsApp- 
toimimaan, vaikka heillä on tiettävästi paljon vähemmän tilaajia.  
 



Nopea reagointi 
Pikavauhdilla avasimme Sportyfeelille Instagram-tilin. 
 
Siirsimme treeniohjelman Instagramiin ja Sportyfeel-verkkosivuille  
http://www.sportyfeel.fi/challenge 
 
Uudet ohjeet viestittiin tilaajille FB:n, Instagramin, bloggaajien ja  
osin rikkinäisen WhatsAppin kautta ja homma starttasi alle  
vuorokausi suunniteltua myöhemmin. 
 
 

http://www.sportyfeel.fi/challenge


Rehellisyys - 
Häiriöviesti sosiaalisiin medioihin 

 
Fb-viesti: 
  
Treenihaasteemme räjäytti pankin: yli 10 000 tilaajaa. Valitettavasti se räjäytti samalla  
Whatsappin. Osalta puuttuivat eilisen treenin ohjekuvat ja osa ei saanut ohjelmaa  
lainkaan.  
 
Jotta voimme varmistaa, että kaikki halukkaat pääsevät treenaamaan, tästä  
päivästä alkaen uusi harjoitus löytyy joka päivä osoitteesta sportyfeel.fi/challenge ja  
Instagramista @Sportyfeel. 





Tulokset 
Jos kentällä ei ole maaleja, kenestäkään ei tule sankaria. 

 



Tulokset 
Sportyfeel-tilillä on 6300 uutta Instagram-seuraajaa. Nettisivuston päivittäinen kävijämäärä  
vakiintui noin 3 000 tienoille. Meillä oli siis melkein 10 000 päivittäin kanssamme treenaavaa  
kohderyhmän edustajaa. 
  
Käytännössä siis emme kadottaneet alkuperäisiä WhatsApp-tilaajia juuri lainkaan.  



Ensimmäinen WhatsApp-treeniohjelma jäi 
haaveeksi, mutta todistimme miten 

relevantti sisältö ja nopea reagointi kestää 
vastoinkäymiset. 

 
 

 





Kiitos! 
Miltä se sinusta tuntui? 


