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Sisältö

Optimaalinen Consumer insight:

• Positiointitutkimukset

• Brändin KPI:t

• Mainonnan tutkiminen ja tietopankin hyödyntäminen

• Kampanjoinnin ja sisältömarkkinoinnin analytiikka

• Sosiaalisen median seuranta
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Brändin positiointitutkimus
säilyttänyt roolinsa
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Brändin johtamisen luonteva 
mittaristo, case: Oltermanni® KPI:t
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Kuluttajamittarit
• juustomerkin preferointi
• päivittäin käyttävien lukumäärä
• brändin top-of-mind tunnettuus
• tuotelupauksen/kuluttajaedun kehittyminen

Markkinoinnin mittarit
• Kampanjan huomioarvo
• Viestin läpimeno
• Mainonnan herättämä ostokiinnostus
• Spontaani mainonnan muistaminen

Mediatehokkuuden mittarit
• working DMI suhde 70/30
• CPT (tv, printti, radio, OOH)
• SoV

• Digitaalisuus kampanjoittain
esim. peitto, konversiot, liikenteen laatu
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Mainonnan ideoiden tutkiminen
kvalitatiivisesti
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Mainonnan testaamisen malli
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Linjan / idean valinta
• mikä toimii parhaiten 

kohderyhmässä 
• viestii parhaiten valittua 

kuluttajaetua
• Herättää kiinnostusta 

kokeilla, ostaa 

• mainoksen  eri osa-
aluiden toimivuus

• Jatkokehityksessä 
huomioitavat asiat

• Story board / Animatic

Mainos-
toimisto 
tekee ”OFF 
LINE” 
version 
valitun 
idean 
pohjalta, 
kehitys-
ideoiden 
huomiointi  

Nettitutkimus viestinnän 
kohderyhmässä (N=200-300)
• Kuluttajalle lopullisen 
näköinen toteutus jota 
voidaan vielä hienosäätää 
ennen esittämistä

arvioidaan: mainoksen 
rakenteen osa-alueiden 
toimivuus

Mainos kokonaisuu-
tena/lopputulos (viestin 
läpimeno, ostokiinnostus,
ennakoiva HA )

Tulokset arvioidaan 
tavoitteisiin ja tietopankkiin 
nähden  ja tehdään tarvittavat 
päätökset jatkosta

hieno-
säädöt  em
pohjalta 
 kampan-
jan aloitus

sama lomake kuin 
esitestissä+huomioarvo
•Tehdään ainakin 
ensimmäisen kampanjajakson 
ajan (1-3 mittausta)

MARKKINOINNIN VKO-
RAPORTTI
•Kampanjan / toimenpiteiden 
suora vaikutus myyntiin
•Tarvittavien 
jatkotoimenpiteiden  rullaava 
arviointi / reagointi
• Merkittävissä uutuuksissa 
viikottainen tilannearvio 
yhdessä media- ja 
mainostoimiston kanssa

kk/kvartaali

• kuluttajaedun läpi-meno 
kohderyhmässä
• Muut keskeiset tracking
mittarit, myynnin kehitys, 
markkinointi-toimenpiteet

UBM -MALLI 
• tunnettuus, kokeilu, käyttö, 
lojaliteetti
-> toimenpiteiden 
suunnittelu

BRAND TRACKING YLEISESTI
•Kilpailijaseuranta
•Attribuutit/ positionti
•Preferointi
•Tr-käyttö
•Muut tunnettuudet/ 
mainonnan muistamiset

Pitkäaikaisseuranta
Mainonnan esitesti / kvali
/ Focus group

Mainonnan jälkimittaus /     
kvanti

Valmis mainos, 
kampanja alkaa

Mainonnan esitesti / 
kvantitatiivinen

Tuotanto
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Mainonnan tietopankki ja sen 
hyödyntäminen

• Suomen suurin vertailukelpoinen TV-mainonnan esitestien ja 
kampanjamittausten tietopankki, joka sisältää yli 90 eri TV-
mainoksen testitulokset alkaen syksystä 2010

• Mahdollistaa systemaattisen tavoiteasetannan sekä vertailun  
brändin aikaisempiin ja tuoteryhmän tuloksiin

23.4.2015 7



© Valio Oy 

Digitaalisten kampanjoiden Funnel-
malli

Reach: Kuluttajien tavoittaminen tai kontaktointi

uniikit selaimet, in-screen%, frequency, cost per in-
screen mille, cost per target group mille, 
huomioarvot, mielikuvamuutokset

Engage: Kuluttajien sitouttaminen

aktivoinnit, engagement%, cost per engagement, 
mainoksen/brändin parissa vietetty aika 

Activate: Kuluttajien aktivointi haluttuun suuntaan

klikit mainonnasta valio.fi verkkopalveluun

mainonnasta ohjattujen käyttäjien käyttäytyminen 
valio.fi:ssa (välitön poistuminen, vietetty aika 
sivustolla, sivunäytöt, mahdolliset uutiskirjeen 
tilaukset ym. konversiot)

Nurture: Kuluttajasuhteen vaaliminen

määritellään aina konseptikohtaisesti, hyödynnetään 
Valion kuluttaja-CRM:aa
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case ”Riisuttu valinta”
Valio pehmeä rahka 
kampanja
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Media- ja sivustoanalytiikka yhdessä

Media: peitto ja interaktiot
valio.fi : liikenteen lähde, laatu & konversiot 

Adform (Virta)
- Peitto: Näytöt, Uniikit näytöt, Inscreen-ajat
- Interaktiot: Eventit, Klikit, Heat-map

Google Analytics (Quru)
- Liikenteenlähteiden seuranta: Direct, SEM, SOME, Premium Display, 

Performance Display, NettiTV, Programmatic
- Liikenteen laatu: Heikkolaatuinen liikenne (alle 15s vierailut), 

Laadukas liikenne (yli 3min vierailut tai >2 sivulatausta)
- Konversiot laskeutumissivulla – tekeekö vierailijat toivottuja asioita 

laskeutumissivulla?
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Meitä voi kutsua jo mediataloksi

12

Valio.fi yli milj. kävijää /kk

Twitter 5.000

Instagram 4.300, Pinterest, Google+ …

Facebook  Valio 194.000 fania

Valio Uutiskirje jakelu 100.000 kpl YouTube Valio kanavalla 663 tilaajaa
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Omat mediat, oma seuranta 
mm. some-analysointia
case: Venäjän Oltermanni 
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