
(Internet-)
markkinointi



www.ilkkakauppinen.com/satakunta

http://www.ilkkakauppinen.com/satakunta


OHJELMA

 Mitä internetmarkkinointi on?

 Internetmarkkinoinnin sopivimmat työkalut ja käytännön tippejä

 Kaikkein tehokkain vinkki oman internetmarkkinoinnin kuntoon laittamiseksi





SÄHKÖINEN 
SUORAMARKKINOINTI



SÄHKÖINEN SUORAMARKKINOINTI

 Tehokasta oikein tehtynä

 Sillä myydään!

 Suositeltu ohjelma esim. 
mailchimp.com

 Myös tekstiviestit ovat
tehokkaita

 Lainsäädäntö



SÄHKÖINEN 
SUORAMARKKINOINTI

• Arvonnat toimivat
vieläkin erinomaisesti

• Parhaita ovat erilaiset
automaatiot.

• Testaa esim. 
https://kerkka.arcticw
arriors.fi/energiageeli

https://kerkka.arcticwarriors.fi/energiageeli


KONVERSIO





KONVERSIO

 Tunnusluku, joka kertoo kotisivun (tai esim. mainoksen) 
tehokkuuden

 Jos esim. sivuilla käy 100 kävijää, joista kolme ostaa, on 
sivujen konversio 3%



Konversio

_____________________x 100 = Konversioarvo

Kävijöiden määrä



100 varausta

_____________________x 100 = 0,1 %

50 000 kävijää



X varausta

_____________________x 100 = 3 %

50 000 kävijää



1500 varausta

_____________________x 100 = 0,1 %

x kävijää





TEHTÄVÄ 1





TAVOITTEET

1) OSTO –napin painaminen

2) Uutiskirjeen tilaus

3) Uudelleenmarkkinointipikselin asentuminen



TEHTÄVÄ

 Määrittele mikä on sivujesi lopullinen tärkein tavoite

 Kirjoita se ylös



KONVERSION KASVATTAMINEN

 Suomen kotisivut ovat suurin erittäin
tehottomia

 Kotisivujen tehokkuuden nostamiseen on 
satoja eri keinoja

 Kehitys tapahtuu käyttämällä
mahdollisimman montaa eri keinoa



KONVERSION KASVATTAMINEN

 Tavoitteiden määrittely

 Oikeiden kävijöiden löytäminen

 Luotettavuuden kasvattaminen

 Käytettävyyden parantaminen

 Asiantuntijuuden esittäminen

 Tuotekortit





KONVERSION KASVATTAMINEN

 Chat-toiminto

 Sivujen toimiminen (myös eri selaimilla ja päätelaitteilla)

 Tee asia helpoksi käyttäjälle

 Myyntihenkisyyden lisääminen

 Chat

 A/B -testaus

 Landing page (ländäri, laskeutumissivu)



1. Kerro tuotteen hyödyt eli
minkä ongelman

2. Kirjoita kohderyhmälle

3. Ole erottuva

4. Kehu

5. Älä käytä maahantuojan
tai alihankkijan tekstejä

6. Älä pelkää myöskään
rajata jotain asiakkaita!

HYVÄ COPY



LUOTTAMUKSEN KASVATTAMINEN

 Työntekijöiden valokuvat

 Vieraskirja

 Sivujen ajankohtaisuus

 Sivujen toimiminen

 Muita?



MOBIILIKÄYTTÖ

Muista, että jopa 70% on nykyään mobiilikäyttäjiä!



MARKKINOINTI ERIKOISAIKOINA

 Poista oston pelko!

 Muokkaa tuotteitasi uusien kohderyhmien mukaan

 Nyt markkinointiin sijoittajat ovat tulevaisuuden voittajia

 Nyt on oikea aika aloittaa verkkokauppa!





SUOJATTU YHTEYS



SUOJATTU YHTEYS JA OMA DOMAIN

https://support.google.com/blogger/answer/6284029?hl=fi https://wordpress.com/support/domains/

https://www.hakukonemestarit.fi/blogi/mika-on-ssl-
sertifikaatti-ja-miksi-kotisivut-tarvitsevat-sellaisen/

https://support.google.com/blogger/answer/6284029?hl=fi
https://wordpress.com/support/domains/
https://www.hakukonemestarit.fi/blogi/mika-on-ssl-sertifikaatti-ja-miksi-kotisivut-tarvitsevat-sellaisen/


LUOTTAMUKSEN KASVATTAMINEN

 Referenssit

 Asiakaskertomukset (testimonials)

 Linkit teitä kuvaaviin kertomuksiin tai kehuihin

 Laadukkaat valokuvat ja laadukkaat tekstit











www.peterpanbike.fi/fuji-japani



TEHTÄVÄ 2



KONVERSIO

1. Kirjoita vähintään viisi eri keinoa, millä nostaa 
omien kotisivujesi konversiota

2. Toteuta ne ennen seuraavaa kertaa.



TEHTÄVÄ 3











TEHTÄVÄ 4



KÄVIJÄSEURANTA = 
GOOGLE ANALYTICS

4. tulossa!



https://marketingplatform.google.com/



TEHTÄVÄ 5



JATKOKURSSIT

1. Ilmoittaudu jatkokursseille



SOMESTA HILLOA

3.3 klo 10-13 Somemarkkinoinnin next level osa 1

4.3. klo 13-16 Somemarkkinoinnin next level osa 2



TEHOKKAAT FB-MAINONNAN 
SUPPILOT

23.3 klo 13-16 markkinoinnin suppilot Facebookissa, osa 1 

25.3 klo 10-13 Markkinoinnin suppilot Facebookissa, osa 2

14.4 klo 10-13 Markkinoinnin suppilot Facebookissa, osa 3

15.4 klo 10-13 Markkinoinnin suppilot Facebookissa, osa 4

+ järjestetään 2 kertaa!



KOTITEHTÄVÄT

1) Tee kaikki tunnilla kesken jääneet tehtävät loppuun

2) Tee kaikki tunnilla päättämäsi tehtävät loppuun

3) Tee Google My business -kuntoon



MENESTYSTÄ!

www.ilkkakauppinen.com/satakunta

@ilkkakauppinen

http://www.ilkkakauppinen.com/satakunta

