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Aiheet 

 Tv-sisältöjen kulutus tänä päivänä 
 

 Miksi interaktiivista videomainontaa 
 

 Esimerkkejä toteutuksista 
 

 Kokemuksia ja oppeja  
 

 



Tervetuloa 

TV Päälähetys  
 1 297 000 

Tästä ajassa siirrettyä 
455 000 

TV pikauusinta 
561 000 

Tästä ajassa siirrettyä 
247 000 

Ohjelmajakso netti-tv:ssä 
121 000 

Lyhyet sisällöt netti-tv:ssä  
266 000 

Lähde: Finnpanel Oy, TV-mittaritutkimus, ohjelmanjakson tavoittavuus , cover (vähintään 3 min), 4+, päälähetys 15.11.2013, pikauusinta 17.11.2013 

Nelonen/Drupal ,ohjelmajaksojen käynnistykset netti-tv:ssä, 
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1,5 miljoonaa katsojaa viikossa 

4 miljoonaa katsojaa kuukaudessa 

18 miljoonaa katselua kuukaudessa 

Sanoman videoverkosto tavoittaa suomalaiset! 



Interaktiivinen videomainonta 

Miksi? 



Liikkuva kuva vaikuttaa eri 
aisteihin samanaikaisesti ja 

luo näin vahvan pohjan 
tarinan kerronnalle 



Mutta mitä jos lisäämme 
tähän vielä katsojaa 

palvelevaa 
interaktiivisuutta? 



Case: Volkswagen Golf Variant 
Kampanjassa tavoitteena saada katsoja 
viettämään aikaa mainostettavan auton 
parissa ja katsomaan mitä värivaihtoehtoja 
mallista on tarjolla. 



Mutta entäpä jos siihen 
lisätään vielä ripaus 

palkitsevaa 
vuorovaikutteisuutta? 



Volkswagen -kampanjan ohjaavuus 

Tv-spotti 

Näytöt Ruutu videoverkosto:  200.096 

Ohjaukset , klikkiä  4.220  

Klikkiprosentti  2.11% 

 

 

Interaktiivinen spotti 

Näytöt Ruutu videoverkosto:  200.070 

Ohjaukset , klikkiä  8.094 

 > Lue lisää  7.744 

 > Rakenna omasi 228 

 > Varaa koeajo 62 

Klikkiprosentti kokonaisuudessa 4,04% 

 

 

 

 



 

Case: Aurinkomatkat 
TNS Gallup toteutti vertailevan tutkimuksen 
Aurinkomatkojen interaktiivisesta videomainoksesta. 
Tavoitteena selvittää mitä lisäarvoa interaktiivisuus 
tuo TV-mainokseen verrattuna.  



Mutta entäpä jos siihen 
lisätään vielä ripaus 

palkitsevaa 
vuorovaikutteisuutta? 



Nelonen Media: TV - Nyt ja tulevaisuudessa / TNS Gallup Oy, syksy 2013 

Kumpaan mainokseen väittämät sopivat paremmin? 

15-69-vuotiaat N=1007 

Interaktiivinen mainos herättää kiinnostusta 
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Haluaisin tutustua
mainostettavaan tuotteeseen/

palveluun tarkemmin

Voisin katsoa mainoksen
uudestaan

Kuvaa paremmin
perinteistä

Sopii molempiin

Kuvaa paremmin
interaktiivista

 Interaktiivinen mainos 
herättää selvästi enemmän 
kiinnostusta ja halua tutustua 
mainostettavaan tuotteeseen/ 
palveluun paremmin.  

 Interaktiivinen mainos pärjää 
paremmin muissakin 
viihdyttävyyteen, itselle 
suunnattavuuteen ja 
uudelleen katsomiseen 
liittyvissä ominaisuuksissa. 
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Voin valita itseäni kiinnostavat aiheet ja tarjoukset

Voin vaikuttaa itse mainoksen kulkuun tai tarinaan

Voin jättää mainoksen ”muistiin” ja palata siihen 
myöhemmin 

Voin jättää sähköpostiosoitteeni mainokseen ja saada
lisätietoa mainostettavasta tuotteesta tai palvelusta

Voin jakaa mainoksen sosiaaliseen mediaan

Nelonen Media: TV - Nyt ja tulevaisuudessa / TNS Gallup Oy, syksy 2013 

% 

Erittäin tai melko tärkeää: 

Kuinka tärkeänä pitää interaktiivisen mainoksen eri ominaisuuksia?  

Ruudun katsojat pitävät interaktiivisuutta tärkeänä 



Interaktiivisia spottitoteutuksia 
Esimerkkejä 



Case: Volkswagen Golf Variant 
Kampanjassa tavoitteena saada katsoja 
viettämään aikaa mainostettavan auton 
parissa ja katsomaan mitä värivaihtoehtoja 
mallista on tarjolla. 

Case: Tjäreborg  
Kampanjassa tarjottiin katsojalle 
mahdollisuus tutustua eri 
matkavaihtoehtoihin oman 
kiinnostuksen mukaan.  



Mutta entäpä jos siihen 
lisätään vielä ripaus 

palkitsevaa 
vuorovaikutteisuutta? 



Case: Seat Leon SC  
Kampanjassa annettiin katsojalle valta 
vaikuttaa tarinan kulkuun. 



Mutta entäpä jos siihen 
lisätään vielä ripaus 

palkitsevaa 
vuorovaikutteisuutta? 



 
Dynaaminen videomainonta 







Spotti räätälöidään katsojan mukaan dataa hyödyntäen 

Datan kerääminen Personoitu mainos Mainoksen koostaminen dynaamisesti 

Naiset 

Miehet 

Lapset 



Interaktiivisia spottitoteutuksia 
Opittua ja kokemuksia 



Kiinnitä huomiota näihin: 

 Selkeys - jos katsoja ei ymmärrä miten mainos 
toimii, tilaisuus on missattu 
 

 Aseta mielellään vain yksi tavoite yhdelle luovalle 
 
 Varmista, että mainos toimii vaikka katsoja ei 

aktivoisi mainosta 
 

 Huomio interaktiivisen videon tuotanto silloin kun 
tuotat TV-mainosta 
 

 Älä tee interaktiivista mainontaa siksi että se on 
mahdollista, vaan sen vuoksi, että se tarjoaa 
katsojalle aitoa lisäarvoa 

 
 



 Vahvistaa videomainonnan vaikuttavuutta, tekee 
viestistä kiinnostavamman 
 

 Personoi viestin katsojalle 
 

 Yhdistää taktisuuden brändimainontaan 
 

 Erottaa mainostajan kilpailijoista 
 

 Tuottaa mainostajan viestille ”ansaittua mediaa” eli 
ilmaisia sekunteja 

Parhaimmillaan interaktiivisuus: 



Interaktiivisuus ja dynaamisuus jatkossa 
 

 Interaktiivisuutta tullaan näkemään mainonnan lisäksi sisällön yhteydessä ja näin 
ollen mahdollistaa uudenlaisen sisällön tuotannon 

 

 Dynaamisesti muodostuvat mainokset yleistyvät  ja tekevät tuloaan myös 
brändikampanjoihin 

 

 Interaktiivisuus ja dynaamisuus tuovat aivan uusia mahdollisuuksia tarinnan 
kerrontaan liikkuvan kuvan avulla!  

 

 

 



Kiitos! 
Nelonen Media / Teemu Suominen 


