
Black Friday -viikko (ke-su) 
25.- 29.11.2020 
 
Tavoite: 
Myydä perkeleesti eli 10 000 euroa netto 
Budjetti: 2000€ tai niin kauan kuin ROAS >200% 
FB: 200€/päivä 
Ads: 100/päivä 
Mailchimp: 80€ 
 
Kohderyhmä:  
Olemassa olevat kontaktit 

- verkkokaupasta ostaneet 
- verkkosivuilla käyneet (Google ja FB pixelit) 
- postituslistat 
- FB, Insta ja LinkedIn 

 
Tarjoukset: 
 
Ilkka säätää tarjoukset verkkokauppaan. 
Tuija tekee koko ajan voimassa olevista tuotteista kuvat prosenttialennuksella.  
 
*SINNI ja MAHTI 500 ml - 38,95 €  -40 %  varastomäärä     
 
*Isot marjajauheet 150 g -  24 € -35 %  ok 
 
*KERKKÄ 150 g -30 %  48,93 ok 
 
*SINNI ja MAHTI shotit 10 kpl  11,92 € -20 % 
 
*SINNI ja MAHTI 100 ml pullot  19,20 € -20 € 
 
*KERKKÄ 40 g  15,80 -20 %  ok 
 
*KERKKÄ 6 g 4,90 € -17 %  ok 
 
SINNI ja MAHTI enkkudisplay 29,90 € -50 %  HUOM! Lisää tuotteeseen tieto enkkutekstistä ja 
varastomäärä 
 
*MUSTI ja PUOLU 45 g – 13,52 €  -15 % 
 
Vaihtuvat tarjoukset 
 
Keskiviikko 25.11. 
 
*Ankean arjen karkottajat  45,90 €  30 % 
 



Torstai 26.11.  
 
*Himoliikkujan salaiset aseet  33,25 €  -30% 
 
Perjantai 27.11. 
 
*Kaikki tuotteet – 81,15 €  -50 % 
 
Lauantai 28.11.  
 
*Multipack 34,95 € -30 %   
 
Sunnuntai 29.11.  
*Tutustumispaketti 4,90 € 
 
 
Uutiskirjeet suomeksi joka päivä klo 10 
 
Ennen postituksia, lisää uutiskirjelistalle Kerkkä-, Ruskarykimät jne. listat 
 
Päivän tarjous + 2 muuta 
Otsikkoon päivän meemi 
Kuvana Katjan pää + päivän meemi 
Alennustuotteiden kuvat 
 
Katjan päämemet: (Ilkka tekee) 
 
Älä optimoi, ota rennosti pullon suusta!  (pullot) 
 
*Toimiiko samalla tavalla kuin poronsarvijauhe? (kerkkä) 
 
*Revontulet, joulupukki, porot, keskiyönaurinko ja muut Lappi-kliseet päälle!  (multipack) 
 
*Mistä lähtien Puola on ollut Suomessa? (marjajauheet) 
 
*Uskaltaako tätä maistaa? Pistele kitusiisi vain! (tutustumispaketti) 
 
 
Uutiskirjen enkuksi ke ja pe 
 
To: päivän tarjous ja 2 muuta 
La: päivän tarjous ja 2 muuta 
 
Face 
 
Vaihda pääkuva 
Päivän tarjous Katja-meemillä 



Ke konsepti + meemi 
 
Insta 
 
Stories + kauppa 
Feediin Katjan pää Lappi-kliseillä enkuksi 
 
Linkkari 
firman tili + oma 
Firman sivu + oma sivu 
 
 
Kotisivu 
 
Etusivun slider  
BF-sivu 

- ylös päivän tarjous 
- alas muut tarjoukset 
- Ilkka näyttää Tuijalle miten vaihdetaan 

 
 
FB-mainokset 
 
2 x 3-tasoinen suppilo 
Fiidimainokset 
 
Google Ads 
 
Brändimainokseen BF-alisivu valmiiksi 
Dynaaminen remarketing  
Shopping mainos 
 


