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InterQuestista 

• Osallistavaa palvelukehitystä ja 
digitaalisen markkinoinnin mittausta jo 
vuodesta 1997  

• Parikymmentä henkeä työllistävä 
yritys, toimintaa Helsingissä ja 
Lontoossa 

• Yli 3000 tutkittua 
digimainonnan kampanjaa 

• 150 palvelykehitysyhteisöä 
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               Tarjoaa kohderyhmälle laatuaikaa  

Natiivimainonta on tehokasta 
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Tuloksellisuutta ja toimivuutta voidaan mitata 

Toimivan natiivimainonnan teho perustuu 
mielenkiintoiseen sisältöön, joka suunnataan 
kohdennetusti tavoitellulle asiakasryhmälle 
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Määritä ensin tavoitteet 
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• Natiivimainonnan tavoitteisiin ja tekemiseen pätevät samat pohdinnat, kuin 
muussakin mainonnassa: 

 

 

 

 

 

1. Mitä haluamme viestittää? 

• Kertoa uusista tuotteista ja edistysaskeleista? 

• Maalata kuvaa itsestämme alamme ammattilaisina? 

• Opettaa? 

• Viihdyttää? 

• Kaikkia näitä? 

2. Kenet haluamme viestillämme tavoittaa? 

3. Ja mistä nämä ihmiset parhaiten tavoitamme? 
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Huomio myös: 
 
1. Toimialasi 
2. Teetkö taktista vai rakennatko brändiä? 
3. Osa kampanjaa vai jatkuvaa tekemistä? 
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Kahdenlaisia mittareita 
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 Näytöt 

 Klikit  

 Klikkiprosentit 

 Sisällön parissa vietetty aika 

 Paluu sisällön pariin  

 Engagement (tykkäykset, jaot, 
kommentit) 

 

 

 

 

 Demografiatiedot 

 Huomioarvo 

 Sisältöön perehtyminen 

 Mainostajan tunteminen 

 Brändimielikuvien muuttuminen 

 Kohderyhmään kuuluminen 

 Sisällön hyödyllisyys 

 Kiinnostuksen lisääntyminen 

 Aktivoituminen  

 

 

 

 

Brändimittarit Kovan datan mittarit 
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Kovaa dataa jatkuvaan seurantaan 
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Kovan datan mittarit 

 Näytöt 

 Klikit  

 Klikkiprosentit 

 Sisällön parissa vietetty 
aika 

 Paluu sisällön pariin  

 Engagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taktiseen mainontaan 

Jatkuvaan seurantaan 

Seurataan jo olemassa 
olevien mainonnanhallinta- 
ja analytiikkatyökalujen 
avulla 
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Brändimittareista syvällisempää tietoa toimivuudesta  
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Brändimittarit 

 Demografiatiedot 

 Huomioarvo 

 Sisältöön perehtyminen 

 Mainostajan tunteminen 

 Brändimielikuvien 
muuttuminen 

 Kohderyhmään kuuluminen 

 Sisällön hyödyllisyys 

 Kiinnostuksen 
lisääntyminen 

 Aktivoituminen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luovat ymmärrystä mainonnan 
vaikutuksista brändimielikuviin, 
kiinnostuksen lisääntymiseen ja 
ostoaikeisiin  

Täydentävät  kovaa dataa 

Antavat suuntaa tekemiselle 
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Havaintoja matkan varrelta 
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1. Mieti missä näyt 
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Puhuttele oikeaa 
kohderyhmää 
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2. Tarjoa laatuaikaa 
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Kerro siitä mistä 
tiedät 

Puhuttele oikeaa 
kohderyhmää 
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3. Ole pitkäjänteinen tekemisissäsi 
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Kerro siitä mistä 
tiedät 

Puhuttele oikeaa 
kohderyhmää 

Onnistunut natiivimainonta on 
kestävyyslaji 
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4. Ole avoin ja aito 
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Kerro siitä mistä 
tiedät 

Puhuttele oikeaa 
kohderyhmää 

Ole avoin ja tuo 
brändisi selvästi 
esille! 

Onnistunut natiivimainonta on 
kestävyyslaji 
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 info@interquest.com  

Jaakko Hautanen  

Insight Planner 

Puh: 050 3777 979 

email: jaakko.hautanen@interquest.com 

Kiitos. 


