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Onnistuneen natiivimainonnan
elementit

Strategia Sisältö Jakelu Raportointi

Kuluttaja-analyysi missä 
selvitetään mitkä teemat 
ja avainsanat resonoivat 
parhaiten haluttuun 
kohderyhmään

Strategia määrittelee 
mitä kanavia käytetään 
ja miten kuluttajat 
ohjataan sisältöihin.

Sisällöt luodaan 
pohjautuen 
tutkimuksessa tehtyihin 
löydöksiin

Jatkuva mittaaminen ja 
optimointi varmistaa 
onnistumisen ja 
jatkuvan parantamisen

Sisältöjen optimoitu 
jakelu eri kanavissa 
takaa maksimaalisen 
tavoittavuuden

TutkimusTavoitteet

Asiakkaan tavoitteet ja 
yhteisesti määritellyt 
mittarit antaa pohjan 
kampanjan 
rakentamiseen
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Natiivimainonnan mittarit
Keskeiset natiivimainonnan mittarit voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan:

Tulokselliset mittarit

• Myynti, liidit, appin lataukset, uutiskirjeiden tilaukset jne.

Brändimielikuva mittarit

• Mainostajan tunnistaminen, hyödyllisyys, lisätiedon hakeminen jne.

Analytiikka mittarit

Kävijämäärät, lukukerrat, klikit, sisällön parissa vietetty aika, aktivointi jne.
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Brändimielikuva mittarit = kyselytutkimukset

RAM-tutkimuspaneeli 2009-2018, kosmetiikka- ja hygieniamainokset/-advertoriaalit
Tutkittuja mainoksia 924 kpl / 110 kpl
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Minulle 
tarkoitettu

+ 10 %

Hyödyllisyys

+ 11 %

Mielen-
kiintoisuus

+ 10 %

Ostoaie

+ 11 %
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muistaminen Suosittelu Ostoaikomus

Lisätiedon
hakeminen

Monikanavainen aikakausmediakampanja
tehokkain

Interquest kampanjamittaus, n=1725
Huomannut mainoksen lehdessä, verkossa, blogissa vs. kaikissa näissä

Sivu 5

AIKAKAUSLEHTI BLOGIDISPLAY KAIKKI KANAVAT
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Analytiikka mittarit = Reaaliaikainen mittaaminen
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Natiivimainonnan uudet 
tarinankerronnan = 
mittaamisen muodot
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• Meilläkotona.fi sivustolla lanseerataan uusi tapa ohjata 
kävijöitä natiiviartikkeleihin.

• Natiivi tuodaan kävijöille näkyviin koneoppimiseen 
perustuvalla järjestelmällä. 

• Algoritmien avulla kone päättelee kenelle se näyttää 
mitäkin sisältöä ja milloin on oikea paikka näyttää 
natiiviartikkeli.

• Tämä mahdollistaa suuremman tavoittavuuden ja 
uudenlaisen tavan tarjoilla sisältöä.

• Natiivi ei näin ole pelkästään klikkien takana, vaan suoraan 
kuluttajan ”feedissä”

Koneoppiva 
sisällönsuosittelu
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WhatsApp-draama
Pientä säätöä
• Uusi tapa tavoittaa sukupolvi Z

• Puhelimen ruudulla tapahtuva draamasarja, joka 
etenee päähenkilöiden välisenä Whatsapp-
viestikeskusteluna

• Yhteensä 7 osaa, jotka ilmestyivät kahdesti 
viikossa

• Julkaisukanavat: Instagram Stories, Facebook, 
Youtube

• Kaupallinen yhteistyökumppani Mehiläinen 
mukana jaksoissa 4-6

• Sisältää VTS:n rahoittaman tutkimushankkeen, 
tutkimustulokset julkaistaan keväällä 2018
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Jo yli 
500 000 

näyttökertaa!
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Lily Talks -pilotti todentaa 
sisältömarkkinoinnin 
vaikuttavuutta podcasteissa
• Lily Talks -podcast-pilotti tuotetaan yhdessä Lilyn 

bloggaajien ja kaupallisten kumppanien kanssa

• Viestinnän tutkimussäätiö on myöntänyt Lily Talks -
podcastpilotille tutkimusapurahan

• Lily Talks -podcastutkimus selvittää sisältömarkkinoinnin 
vaikuttavuutta podcasteissa mm. pureutumalla kaupallisen 
podcast-sisällön huomioarvoon, sisältöön sitoutumiseen, 
brändimielikuviin ja mainonnan aikaansaamaan 
toimintaan. Lisäksi selvitetään podcastien
kuuntelutottumuksia ja vaikuttajan roolia podin juontajana

• Tutkimustulokset julkistetaan syksyllä 2018
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Trendi Talkshow
Facebookissa

• Talkshow-livelähetykset Trendin Facebookissa

• 2 jaksoa viikossa maaliskuussa 2018 

• Teemana piloteissa työelämä & uravalmennus

• Jaksot juontaa Trendin ja Lilyn päätoimittaja Mari 
Karsikas

• Vuorovaikutteinen konsepti: katsojat osallistuvat 
lähetykseen kysymällä, kommentoimalla ja tykkäämällä

• Lähetysaika iltaisin klo 17-19 välillä 

• Kaupallisella kumppanilla mahdollisuus olla mukana 
lähetyksissä
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Kiitos!
Päivi Vaipuro Antti Voutilainen
Myyntijohtaja Head of Analytics
paivi.vaipuro@a-lehdet.fi antti.voutilainen@a-lehdet.fi
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