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10 vuotta yritysten ja yhteisöjen 
markkinointiviestintää ja 
sisältömarkkinointia 
 
Kauppatieteiden maisteri (2007) 
 
Sosiaalisen median strateginen 
hyödyntäminen,  
sisältöstrategia,  
verkon sisältömuotoilu,  
sosiaalisen median sisällöt 



Someco tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän sisältömarkkinoinnin strategista ymmärrystä 
ja sosiaalisen median osaamista. Tuemme yrityksiä kehittämään sisältömarkkinoinnin 
prosessejaan, koska uskomme, että sosiaalisen median läsnäolon pitää olla lähtöisin 
yrityksen liiketoiminnallisista tavoitteista. Tuotamme sisältöjä (artikkeleja, kuvaa, 
videota), kampanjoita sekä julkaisemme ja mainostamme sisältöä optimoidusti.  
 
 
Liikevaihto: 1 milj. € vuonna 2015 (109,5 % vuodesta 2014) 
 

Perustettu: 2012 
 

Asiantuntijoita: 15 
 

Toimistot: Helsinki ja Turku 
 
Kumppanit: 

Someco Oy 



Sosiaalinen media on oiva 
kanava kuluttajien 

tavoittamiseen 

@SomecoFI 



Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu]. 
ISSN=2341-8699. 2013-2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.12.2016]. 

Yhteisöpalvelujen käyttö Suomessa 



Lähteet: Facebook, Socialbakers, LinkedIn, Yle ja www.toninummela.com/suomi-twitter. 

Suosituimmat yhteisöpalvelut Suomessa 



Älypuhelimet ja muu 
teknologia muuttavat 
viestintää jatkuvasti 
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Mahdollisuus tulla 
huomatuksi ja nähdyksi – 
jos haluaa olla aktiivinen 
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Oman roolinsa 
sosiaalisessa mediassa 

toimimiseen voi kuitenkin 
valita 
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Jokainen henkilönä voi 
tukea Herbalifen 

tunnettuuden rakentumista 
ja viedä sanaa eteenpäin 
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Uutisvirran algoritmi 
määrittelee näkyvyyttä 
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Facebook muuttuu koko ajan 
kaupallisemmaksi alustaksi – 

yrityssivuille ja 
henkilökäyttäjille tulossa lisää 

kaupankäynnin 
mahdollisuuksia 
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Facebookissa ei silti yleensä 
vielä tehdä lopullista kauppaa, 

vaan se on ennemminkin 
kanava informaation 

jakamiseen ja yhteydenpitoon 
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Ei ole tarkoituksenmukaista 
mennä hinta edellä 

Facebookissa. Tyrkytys ja 
spämmäys eivät sovi kanavan 

luonteeseen. 

@SomecoFI 



• Kohdennettu yleisö 
• Sijaintiin perustuva kohdentaminen 
• Demograafiset tiedot käyttäjistä 
• Kiinnostukset ja käyttäytyminen 
• Räätälöidyt yleisöt omien listojen pohjalta 
• Kaksoisolentokohderyhmät sivujen tykkääjistä, omista 

listoista ja verkkosivuilla käyneistä 
• Räätälöidyt kohderyhmät Facebookin pikselin avulla sivustolla 

vierailleista 
 

Facebook-mainonta 



Videon käyttö 
Facebookissa kasvaa 
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Facebook Live 



Facebook Live audio 



Facebook on loistava 
kanava käydä 

keskustelua asiakkaiden 
kanssa ja palvella heitä. 
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Instagram 
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Instagram on visuaalisen 
sisältömarkkinoinnin 

ykköskanava 

@SomecoFI 



Mainonta Instagramissa on 
monille kohderyhmille 

kustannustehokkaampaa 
kuin Facebookissa 
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Hyvä Instagram-profiili 
seuraa punaista lankaa 

ja noudattelee 
visuaalisesti 

yhdenmukaista tyyliä 
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Instagramin kehitys 
nopeaa 

@SomecoFI 



Instagram Stories ja 
Instagram Live 

@SomecoFI 



Don’t buy media. Be media. 

@SomecoFI 



Sisältö ei leviä luettavaksi 
itsekseen, vaan sille pitää 
löytää yleisö ja sitä pitää 

jakaa. 

@SomecoFI 



Uskalla kokeilla ja 
opetella niin kehityt 

@SomecoFI 



Sosiaalisessa mediassa 
odotetaan dialogia ja 

huomiointia, ei 
virheettömyyttä 

@SomecoFI 



Kiitos! 
 
#SomenHermolla 
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