
 

 

 

Ohjelmallinen mainonta 
”the end of the beginning” 
Mika Räihä & Jan Ketonen 



Ohjelmallisen  mainonnan markkina meillä ja muualla 
 

Mietteitä julkaisijan näkökulmasta 
 

Kotimainen laatumedia nostaa kampanjan tehoa - todistetusti 

Agenda 



 
 
 
 
 
 

 
Programmatic 

the future DNA of all advertising 

  



Koko displaymainonnasta   

ohjelmallista Euroopassa 

Koko displaymainonnasta  

ohjelmallista Yhdysvalloissa 

Koko displaymainonnasta  

ohjelmallista Suomessa 

2014 2015 2016 2019 

7 % 25 % 60 % 15 % 

52 % 

41 % 



+14% +125% +200% 

Kanavakohtainen kasvu  2015 vs. 2016 



Erilainen tapa ostaa ja myydä mediatilaa 

Datan hyödyntämistä kohdentamisessa 

Järjestelmä- ja teknologialähtöistä 

Ihmisten hallinnoimaa 

 

Halpaa CPM-hintaa 

Ylijäämä inventaaria 

Pelkkä tuote 

Täysin automaattista 

 

Mitä on ohjelmallinen mainonta? 



Näkemyksiä tärkeistä elementeistä julkaisijan silmin 

Läpinäkyvyys 

Data 

Osaamisen taso 

Teknologia 

Mainosympäristö 



Julkaisija 
 

Media, tuotteistus,  
ja hinnoittelu tulisi olla  läpinäkyvää. 

Asiakas 
 
”Kustannukset sekä 
arvoketju on vielä 
hämärän peitossa” 

Toimisto 
 

”Asiakas tietää mistä 
ohjelmallisen mainonnan 
kustannukset koostuvat” 

Läpinäkyvyys 



Julkaisija 
 

Datatuotteiden kaupallistaminen ja 
validointi 

Asiakas 
 
”Mitä datalleni  tapahtuu ja 
mihin sitä käytetään?” 

Toimisto 
 

”Milloin ja minkälaisen 
datan käyttö on järkevää ja 

paljonko siitä kannattaa 
maksaa” 

Data 



Julkaisija 
 

Miten myynti kommunikoi ohjelmallisen 
mainonnan mahdollisuuksista, osaamisen 

skaalaus, täysin uusi ajattelumalli 

Asiakas 
 
Ohjelmallisen mainonnan 
rooli tekemisessä 

Toimisto 
 

Tietoähky, roolin  
laajeneminen, tekemisen 

mittaaminen 
 

 
 
 
 

Osaaminen 



Julkaisija 
 

Teknologioiden  kompleksisuus 

Asiakas 
 
”Mihin näitä kaikkia 
teknologioita oikein 
tarvitaan” 

Toimisto 
 

”Meillä on parhaat 
teknologiat käytössä” 

Teknologia 



Julkaisija 
 

Tämän päivän mediahälyssä, laadukkaalla 
mediaympäristöllä on merkitystä enemmän kuin 

koskaan aikaisemmin 

 
 

Asiakas 
 
”Luotettava ja brändilleni 
sopiva ympäristö on 
tärkeässä roolissa 
riippumatta ostotavasta” 

Toimisto 
 

 ”Oikea viesti, oikeaan 
aikaan, oikealle ihmisille” 

Ympäristö 



 

 

  

“The Halo Effect” 
Mainonnan teho paranee mainostamalla 

kotimaisessa laatumediassa 



 

 

  

The Halo Effect:  
 
“It is a cognitive bias in which an observer's 
overall impression of a person, company, 
brand, or product influences the observer's 
feelings and thoughts about that entity's 
character or properties.  
 
The halo effect works in both positive and 
negative directions: If the observer likes one 
aspect of something, they will have a 
positive predisposition toward everything 
about it. If the observer dislikes one aspect 
of something, they will have a negative 
predisposition toward everything about it.” 

• Financial Times 

The 2015 Halo Study  

• comScore 

The Halo Effect: How Advertising 

on Premium Publishers Drives 

Higher Ad Effectiveness 

• IAB  

the VW campaign test  

• Leeads 

Svenska annonser fungerar inte 

på internationella sajter 

• Channel 4 

Watching the devices 

 

 

 

 

Source: Wikipedia 

https://digitalcontentnext.org/blog/2015/03/18/financial-times-research-shows-context-matters-for-digital-advertising/
http://www.comscore.com/Insights/Presentations-and-Whitepapers/2016/The-Halo-Effect-How-Advertising-on-Premium-Publishers-Drives-Higher-Ad-Effectiveness?cs_edgescape_cc=US
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http://www.comscore.com/Insights/Presentations-and-Whitepapers/2016/The-Halo-Effect-How-Advertising-on-Premium-Publishers-Drives-Higher-Ad-Effectiveness?cs_edgescape_cc=US
https://www.iabuk.net/research/library/building-brands-online-formats-and-environment-vw
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https://www.esomar.org/web/research_papers/Eye-Tracking_2709_Watching-the-Devices.php
https://en.wikipedia.org/wiki/Halo_effect
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Ota yhteyttä! 


