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Natiivimainonta on kaupallista sisältöä luonnollisena osana 
mediaympäristöä. Natiivimainonta on viestinnän muoto, jossa 
mainostaja saa käyttöönsä tilaa, joka on totutusti kuulunut 
median omalle sisällölle. 

 
 
Natiivimainonta koetaan myönteiseksi mainonnan muodoksi  
- se ei keskeytä tai häiritse 
 
Brändin ja sisältöjen parissa vietetään aikaa - kuluttajia 
osallistetaan  
ja sitoutetaan brändiin 
 
Lukijat ovat valmiiksi kiinnostuneita teemasta ja aiheesta, tuttu  
mediaympäristö lisää luotettavuutta 
 

Mikä? 
 
 

Miksi? 
 

Missä? 

Natiivimainonnassa hyvä ja relevantti sisältö oikeassa kontekstissa on tärkeintä ” 

” 
Natiivimainonta? 



Sisältö edellä 

Dialogi yleisön kanssa (PULL) 

 

Hyödynnä oma sisältösi ja jaa sitä 

median avulla  laajamittaisesti 

 

Erottaudu kilpailijoista  

 

Luo mielikuvia – mittaa brändisi  

parissa vietettyä aikaa 

Tuote edellä 

Tee nopeaa myyntiä, ohjaa 

liikennettä (PUSH) 

 

Tarkoin kohdennettavissa olevat 

kohde-ryhmät – tavoita haluttuna 

aikana 

 

Standardoidut formaatit – tavoita 

massat nopeasti ja vaivattomasti 

Natiivi Banneri VS 

Eri keinot eri tavoitteita varten! 



Natiivimainonta ei ole uusi asia… 



…se on noussut uudestaan 
sosiaalisen median 
palveluiden myötä. 



…myös uutispalvelut ovat testailleet sen toimivuutta 

…myös uutispalvelut ovat testailleet 
sen toimivuutta 



Natiivimainonta koetaan myönteiseksi mainonnan 

muodoksi - se ei keskeytä tai häiritse 

Lukijat ovat valmiiksi kiinnostuneita teemasta ja 

aiheesta, tuttu mediaympäristö lisää luotettavuutta 

Brändin ja sisältöjen parissa vietetään aikaa - 

kuluttajia osallistetaan ja sitoutetaan brändiin 

Tuotteesta tai palvelusta kerrotaan syvällisemmin, 

mainostajalla on asiantuntijan rooli 

Panosta relevanttiin sisältöön: 32 % kuluttajista voisi 

jakaa kaupallista sisältöä läheisilleen sosiaalisessa 

mediassa 

Natiivimainonta kasvattaa kuluttajien 

ostoaietta jopa 53 % 

Lähteet: Dedicated Media ja Sharethrough 

Muista läpinäkyvyys! – viestin lähettäjä selvästi esillä  
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KAIKEN 

YTIMESSÄ 

SISÄLTÖ 

Mainostajan 

tuottaman 

materiaalin oltava 

Sanoman 

arvojen mukaista 

LÄPINÄKYVYYS 

1) Mainonnan ja 

toimituksellisen 

rajan oltava erittäin 

selvä 

2) Toimitus EI tee 

sisältöä 

LUKIJALÄHTÖISYYS 



The New York Times / Netflix&Orange is the new 
Black 



The Atlantic / Scientologiaan liittyvä artikkeli 



Caset 
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Case                       
  Pitkäjänteistä tekemistä   

Kuluttajille hyödyllistä ja laadukasta tietoa 

autonhoidosta  ymmärryksen lisääminen Korrek 

tuoteperheen tuotteista ja opastusta niiden 

käytöstä. Sisältöä julkaistiin kohderyhmää 

osallistavalla ja sitouttavalla tavalla ajankohtaisesti 

eri vuodenaikojen mukaan: 

 

7 kk aikana mm. 20 autonhoito-artikkelia, 6 jakson 

videosarja, testiryhmä, Q&A –palsta, tietokilpailu. 

  
”Sivut soveltuvat erityisen hyvin 

tuotetiedottamiseen; saimme advertoriaalien 

välityksellä kerrottua monista hieman erilaisista 

tuotteistamme kuluttajille. Lisäksi toteutimme 

sivustolla kuluttajatestiryhmän, jonka mielipiteitä 

saimme jaetuksi välittömästi. Myös sivujen 

rakennus oli meidän kannaltamme hyvin helppoa 

ja vaivatonta.” 
 
Berner Oy, Henriikka Soini, Tuoteryhmäpäällikkö  
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Case                       
  Muuttumiskisasta sisältöä 

mainonnalle 

Neljä erilaista ja eri-ikäistä naista voitti 

hemmottelupäivän Kaaressa. Päivä kuvattiin ja 

sisällöstä muovattiin julkaisut eri kanaviin kaikille 

kampanjan kohderyhmille. 

 

 

 



4 June 2015 Kaupallinen sisältöyhteistyö 14 

Case                       
  Reaaliaikaista liikkuvaa kuvaa   

Lukijoita ohjattiin katsomaan Nordean säästämisen 

tapahtumaa, josta LIVE-lähetys HS.fissä. Ohjaukset 

lähetykseen saman päivän aikana Hesarin 

natiivipaikoilta. Artikkelisivuilta löytyi itse 

videostreami sekä lyhyt kuvaus tapahtumasta ja 

sen aikataulusta. 
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Case                       
  Helpompi tapa ymmärtää etutasoja 

Miten selvittää helposti mille etutasolle kuuluisin ja 

mitä se tarkoittaa vakuutusteni hinnassa? 

LähiTapiolan etutasot tehtiin helposti 

ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi tekemällä niistä 

interaktiivinen lisäelementti etutasoista kertovan 

mainoksen yhteyteen. 

 

 

 



Case  

Veholla oli tarve saada Mercedez-Benzin 

uusille hyötyajoneuvoille näkyvyyttä ja 

nimenomaan tuoda esille uusia teknisiä 

ominaisuuksia autoissa. Ratkaisu toteutettiin 

avaimet käteen periaatteella kun Ilta-Sanomien 

kaupallinen tuottaja koeajoi auton ja kirjoitti 

tekstit mainostajalle.  

Uusien hyötyajoneuvomallien lanseeraus 



Case  
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Premiumhetkiä verkossa ja 

printissä 

 

Yhteistyö starttasi 

tarinakilpailulla verkossa.  

Parhaiden tarinoiden pohjalta 

kuvattiin 8 lukijoiden 

Premiumhetkeä, joita käytettiin 

myös printissä. Näistä  

rakennettiin Äänestä paras 

Premiumhetki –kilpailu. 

Aktivointia jatkettiin 

uutuussuklaan testiryhmällä, 

jonka tulokset verkossa. 

Syksylle ja loppuvuodelle 

tulossa lisää aktivointeja. 



case 

DNA:n tavoitteena on rakentaa brändiään 

oikeanlaisessa mediaympäristössä asiantuntevilla 

teksteillä ja kiinnostavilla sisällöillä ja sitä kautta 

saada aikaan liiketoimintaa   

Pitkäaikaista bränditekemistä 



Natiivimainonnassa  

hyvä ja relevantti sisältö 
oikeassa kontekstissa  

on tärkeintä 



Katso lisää: 
 
Media.sanoma.fi/natiivimainonta 
 


