
MONIPUOLISTA SISÄLTÖMARKKINOINTIA  
ITSENÄISISSÄ BLOGEISSA 

 
 



Blogirinki Media kokoaa maan parhaat 
itsenäiset blogit yhdeksi markkinointikanavaksi  
 
> Blogirinki Median blogit tavoittavat yli 270 000 
viikkokävijää 
> Mukana liki 100 suosittua ja laadukasta, itsenäistä 
ruoka-, leivonta- ja perheblogia 
> Blogirinki Media toimii bloggaajien etujärjestönä ja 
monipuolisena suunnittelutoimistona 
 
 
 
 
 

BLOGIRINKI MEDIA KOKOAA  
BLOGIT YHDEKSI KANAVAKSI 
lll 



Mahdollisuus kaupallistaa omaa blogisisältöään 
 > Kaikki mukaan valitut blogit tasapuolisesti mukana 
 kampanjoissa   
    
Vertaistukea 
 > Vahva verkkoyhteisö 
 > Neuvoja ja tukea tilanteessa kuin tilanteessa 
 
Edunvalvontaa 
 > Tekijänoikeudet, sopimusasiat,.. 
 
Koulutusta   
 > Blogiklinikat maksuttomia 
 > Kursseja / luentoja mm. valokuvauksesta, blogivideoista, 
 tekijänoikeuksista, affliatemainonnasta, 
 hakukoneoptimoinnista 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOGIRINKI MEDIA 
- BLOGGAAJIEN ASIALLA JO VUODESTA 2012 
lll 



BLOGIRINKI MEDIA 
- PITKÄAIKAISTA JA LAADUKASTA SISÄLTÖMARKKINOINTIA 
lll 
    
Blogit vahvistaneet asemaansa suosittuna mediana 
> Monipuolinen lukijakunta antaa markkinoinnille 
mahdollisuuden tavoittaa erilaisia kohderyhmiä 
> Bloggaajalla monta roolia: virtuaalikaveri, suosittelija, 
 mielipidevaikuttaja, edelläkävijä, asiantuntija 
 
Huolella suunniteltu sisältö laadukkaissa blogeissa 
saa hyvän näkyvyyden   
> Postaus jää blogiin ja kerää lukijoita myös kampanja-
 ajan jälkeen  
 > Sisällön jatkohyödynnettävyys on etu asiakkaalle; 
 teksti ja kuvat asiakkaan omille verkkosivustoille, 
 markkinointimateriaaliksi, digijulkaisuiksi,.. 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 



TAVOITA OIKEA KOHDERYHMÄ 
lll 

Vanhemmuudesta, lapsiperhe-
elämästä ja lastenvaatteista 
kiinnostuneet    
(n. 45  000 viikkokävijää) 
 

Ruoasta ja resepteistä 
 kiinnostuneet 
 (n. 100 000 viikkokävijää) 
 

Leivonnasta ja kakuista 
kiinnostuneet  
(n. 130 000 viikkokävijää) 
 

”Kotikokit” 
 

”Hifistelijät” 
 

”Kiireiset 
perheenäidit” 
 

”Gourmetkokit” 
 

”Lifestyle-
seuraajat” 
 



CASE: SOYAPPÉTIT 
lll 

Pitkäkestoinen blogikampanja 
paransi tuotteiden tunnettuutta ja 
toi jatkokäyttöistä sisältöä 
asiakkaalle 
 
> Viikottain uusi resepti esitteli 
Soyappétit-tuotevalikoimaa inspiroivasti 
> Bloginäkyvyyden päätyttyä reseptit 
koottiin asiakkaan verkkosivuille 
> Laadukkaat reseptit painettiin myös 
yksiin kansiin myymäläjakelua varten 
 
Onnistunut kampanja sai jatkoa 
uudistetulla idealla! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Keskiössä aina blogiin sopiva ja 
tuotetta tukeva tarina 
 
> Viaplayn Offline-toiminto tutuksi ruoka-, 
leivonta- ja perhebloggaajien avulla 
> Jokainen postaus toi asiakkaan viestin 
omalla kulmallaan esille 
> Yllättävissä yhteyksissä esitelty tuote saa 
paremman näkyvyyden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASE: VIAPLAY   
lll 

”Meillä on myös Viaplay enkä 
tienny tommosesta offline 
jutusta, mut hyvä tietää että 
semmonenki on olemassa ;) 
” 
Kati, lukija!
!



Bloggaajat mukana kuluttajille 
suunnatussa Instagram-kampanjassa 
 
> Bloggaajat julkaisivat omilla Instagram-
tileillään kuvia  ”parhaat palat”- teemalla 
> Instagram-näkyvyyden lisäksi bloggaajat 
tekivät reseptipostaukset ja toivat esiin 
parhaat palat –kampanjaa 
> Kuvat julkaistiin kootusti myös 
kampanjasivulla 
 
 
 
 
 
 
 

CASE: VAASAN RUISPALAT 
lll 

#ruispalat 
#parhaatpalat 
 



Pauligin pitkäaikainen näkyvyys suositussa 
leivontablogissa 
 
> Kuukausittaiset postaukset takaavat jatkuvan 
näkyvyyden 
> Hyvin suunnitellut aiheet tuovat esiin asiakkaan 
laajaa tarjontaa monipuolisesti 
> Pitkäaikaisessa kampanjassa bloggaaja pääsee 
paremmin tutustumaan asiakasyritykseen, tuotteisiin 
ja arvomaailmaan 
 
Näkyvyys blogeissa jatkuu kampanja-ajan 
jälkeenkin ja sisältö jää blogeihin elämään 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASE: PAULIG SOPIMUSBLOGGAAJA 
lll 



Eri kategorioiden bloggaajat testasivat 
uudistuneen tuoteperheen kotikäytössä 
 
> Postauksissa tuotiin esiin sarjan tuotteiden 
monikäyttöisyys, toimivuus, säilytys ja hoito – 
kiinnitettiin huomiota siis koko ”kitchen 
managementtiin”  
> Lisäksi postauksissa julkaistiin resepti, joiden 
toteuttamisessa käytettiin Fiskarsin tuotteita. 
 
 
Bloggaajien palaute huomioitiin asiakkaalla ja 
tuotteiden jatkokehityksessä 
 
 
 
 
 
 

CASE: FISKARS 
lll 



Monimuotoinen blogiyhteistyö 
vahvisti brändimielikuvaa 
 
> Tapahtuma, blogikampanja, 
digijulkaisu 
> Brändimaailmaan sopivalla, rennolla 
tapahtumalla tuotiin olut & ruoka –
tematiikkaa tutuksi  
> Tapahtuman innoittamina bloggaajat 
postasivat omat street food 
-reseptinsä 
> Reseptit koottiin digijulkaisuksi 
> Osa kuvista päätyi myös muuhun 
markkinointikäyttöön 
 
 
 
 
 
 
 

CASE: LAPIN KULTA EAT & DRINK 
lll 



Bloggaajat mukana tuotekehityksessä ja 
lanseerauksessa 
 
> Hyödynnettiin bloggaajien asiantuntemusta 
tuotekehityksessä 
> Vuoden mittaisessa projektissa bloggaajat 
kehittivät uutuustuotetta yhdessä Valion 
tuotekehitystiimin kanssa 
> Tuotelanseerauksessa samat blogit näkyvästi  
mukana 
> Bloggaajien innovatiiviset reseptit ja kuvat 
hyödynnettiin muussa lanseerausmainonnassa 
 
Uudenlainen kampanja herätti mielenkiintoa 
alalla ja keräsi paljon kiitosta 
 
 
 
 
 

CASE: VALIO TUOTEKEHITYS 
lll 



 
 

Blogirinki Media Oy 
 

www.blogirinki.fi 
facebook.com/blogirinki      instagram: #blogirinki     twitter: @blogirinki 

 
Laura Hakanen 

laura@blogirinki.fi +358503421888   twitter: @laurahakanen 


