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Miten ohjelmallinen
pärjää?





Source: Comscore - Programmatic Advertising: The Impact on Brand and Delivery Metrics and What 
Advertisers Can Do to Maximise Returns - 2017
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Source: Comscore - Programmatic Advertising: The Impact on Brand and Delivery Metrics and What 
Advertisers Can Do to Maximise Returns - 2017

“[programmatic] is not yet realising all of its brand-
building potential against upper funnel metrics 
such as awareness and communication. Various 
factors, such as advertising fraud and 
viewability, are holding back the full potential of 
programmatic.”

“… programmatic campaigns tend to do quite well in 
terms of driving purchase intent. This may be driven by 
the greater focus on call-to-action messaging within 
these campaigns, but may also be due to the targeting 
algorithms which seek to identify people who are 
currently “in-market”. ”



Miten Sanoma pyrkii
parantamaan
mainonnan

vaikuttavuutta?



Digimainoskehityksen fokus 2017

Yleisöt Formaatit





Sanoman dataa voi nyt käyttää ohjelmallisesti myös muun
kuin Sanoman mainosimpression yhteydessä.



Laajin ja tarkin 
paikannuskyvykkyys –

kohta 4x parempi



Paikkatieto tulee kulkemaan mukana Sanoman
sovellusinventaarin bid requesteissa.



Tarkka paikkatieto tuo uusia 
mahdollisuuksia

Ruututietokanta 2016 
sisältää seuraavat
tietoryhmät
• Asukasrakenne (31.12.2015)
• Asukkaiden koulutusaste (31.12.2014)
• Asukkaiden käytettävissä olevat rahatulot (31.12.2014)
• Talouksien koko ja elämävaihe (31.12.2015)
• Talouksien käytettävissä olevat rahatulot (31.12.2014)
• Rakennukset ja asuminen (31.12.2015)
• Työpaikat toimialoittain (31.12.2014)
• Asukkaiden pääasiallinen toiminta (31.12.2014)



Sopiva konteksti vaikuttaa
toimivan dataa paremmin
brändimittareilla mitattuna

Konteksti Data

Brändivaikutus

+16%
• IS MyStyle vs. Naiset 25-54v
• Muoti ja kauneus kohderyhmäpaketti

vs. Muoti ja kauneus data
• Hyvinvointipaketti vs. Kuntoilu & 

Hyvinvointi naiset data
• Vauva.fi ROS vs. Pienten lasten

vanhemmat data

Source: Sanoma analysis





Sanoma avasi viime viikolla full urlin bid requesteihin lähes
kaikille sivustoille. 
Trading-tiimi voi luoda myös kontekstikohtaisia diilejä.



Dynaaminen allokaatio = jokainen 
mainosnäyttö ostettavissa ohjelmallisesti



100% display inventaarista AppNexus SSP:ssä eilisestä
lähtien.
Dynaaminen allokaatio tulee käyttöön parin kuukauden sisällä.



Yleisöt Formaatit

Digimainoskehityksen fokus 2017



Viewabilityn
parantaminen
Sanoma
verkostossa

Source: MOAT







Digikokosivu ostettavissa ohjelmallisesti.
Outstream-video tulossa ohjelmalliseen Q3/2017.



Natiivi on voimakas
formaatti useisiin tarpeisiin



Natiivimainonta ostettavissa ohjelmallisesti Q3/2017



Miten tehdä
vaikuttavampaa

mainontaa
ohjelmallisessa?



Ohjelmallinen on vain 
ostotapa, joka tarjoaa etuja
omaa dataa käytettäessä

1. Kiinnitä huomiota inventaarin
laatuun ja tiedä mihin

mainoseurosi menevät
2. Löydä oikea yleisö ja mieti

missä tavoitat sen oikeassa
mielentilassa

3. Käytä vaikuttavia
mainosmuotoja

4. Mittaa oikeita asioita
5. Ole luova



Kiitos!
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