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Illan ohjelma

 Pekka Peiponen - PUUNET

 kansainvälisen markkinoinnin suunnittelu 

 viennin tarjoamat mahdollisuudet, edellytykset ja haasteet 

 kansainvälisen markkinoinnin toteutus ja seuranta 

 kansainvälisen markkinatiedon hankinta ja tietolähteet 

 liiketoimintakulttuurit ja viestintä 

 asiakassuhteiden hoitaminen ja kehittäminen 

 sähköinen markkinointi ja sen seuranta kansainvälisesti 



Kansainvälisen markkinoinnin suunnittelu –

mielellään kansainvälisen myynnin… 

 Mitä?

 Kenelle?

 Miten?

 Kapasiteetti?

 Resurssit?



Viennin tarjoamat mahdollisuudet, 

edellytykset ja haasteet 

 Lisää kauppaa!

 Kapasiteetti?

 Resurssit?

 Riskit



Lyhyt kertaus markkinoinnista ja 

mainonnasta

 Mainonta on osa markkinointiviestintää: 

 mainonta

 henkilökohtainen myyntityö

 menekinedistäminen

 suhdetoiminta

 sponsorointi 

 julkisuus





Mainonnan tavoitteita mm.

◦ tunnettuuden lisääminen

◦ haluttujen mielikuvien luominen 

◦ myynnin edistäminen ja kasvattaminen

◦ tiedottaminen / informoiminen

◦ vaikuttaminen

◦ suostuttelu

◦ muistuttaminen 

◦ ostohalun herättäminen

◦ asiakassuhteiden kehittäminen

◦ kolme tavoitetasoa: kognitiiviset (järki), affektiiviset (tunne) ja 
käyttäytymistavoitteet



Mainonnan vaikutusprosessi = Miten 

mainonta vaikuttaa?
Mainonnan vaikutus voidaan jakaa AIDA-kaavan 

mukaan neljään eri vaiheeseen (AIDASS)

= Herätä huomio; mainos erottuu informaatiovirrasta

= Herätä kiinnostus; asiakas kiinnostuu tuotteesta

= Herätä ostohalu

= Saa asiakas ostamaan

= Varmista asiakkaan 
tyytyväisyys

= Tarjoa lisäpalveluja ja 
kannusta uusintaostoihin



Hyvä markkinointiviestintä ja –

mainonta on

 Kokonaisvaltaista

◦ Tavoitellun yritys-/tuotekuvan peruselementtien pitää näkyä 
kaikessa viestinnässä

 Pitkäjänteistä

◦ Ei vain sarja erillisiä kampanjoita tai mainoksia

 Omaleimaista ja samanlinjaista

◦ Mainonnan avulla luodaan yritykselle / tuotteelle 

persoonallisuus ja erilaistetaan se kilpailijoista

◦ Kampanjan samanlinjaisuus voi olla esim. 

visuaalista, verbaalista tai äänellistä

 eri lähteistä tulevat viestit yhdistyvät ostajan 

mielessä ja vahvistavat viestien tehoa



Hyvä markkinointiviestintä ja –

mainonta 
 Yrityksen käyttämien muiden viestintäkeinojen on 

tuettava mainontaa ja kampanjointia, jotta yrityksen 
imago ei kärsisi

 Kampanjaa ei voi suunnitella irralleen muusta 
viestinnästä ja yrityksen toiminnasta

 Esim. laadukas ja hieno mainos menettää 
merkityksensä, jos yrityksen esitteet ovat suttuisia, 
tarjoukset käsin raapustettuja tai käyntikorttina 
toimii repäisty paperinpala

 integroitu markkinointiviestintä (yrityksen 
viestinnässä käytetyt rinnakkaiset viestintävälineet ja –
keinot)



Mainoskampanjan suunnitteluun liittyvät 

tärkeät kysymykset

- Kampanjan tavoitteet = Mihin pyritään?

- Mitä mainostetaan?

- Kenelle mainostetaan?

- Paljonko käytetään rahaa?

- Miten mainostetaan? (sanoma, tyyli, sisältö, 
testaus)

- Missä mainostetaan?

- Milloin mainostetaan?

- Kenelle kerrotaan etukäteen?

- Miten toteutusta ja tehoa seurataan?



Runko

1. Mainoskampanjan tavoite = Mihin pyritään?
2. Lähtötilanneanalyysi

2.1. Tuote = Mitä mainostetaan?
2.2. Käyttäjät (potentiaaliset kohderyhmät)
2.3. Kilpailijat

3. Kohderyhmä = Kenelle mainostetaan?
4. Mainosbudjetti = Paljonko käytetään rahaa?
5. Kampanjan päätösmuuttujat

5.1. Sanoma = Miten mainostetaan?
5.2. Media = Missä mainostetaan?
5.3. Ajoitus = Milloin mainostetaan?

6. Mainoskampanjan toteutus = 
yhteistyö mainostoimiston kanssa

7. Mainoskampanjan testaus ja seuranta = 

Miten toteutusta ja tehoa seurataan?



Mainoskampanjan suunnittelun 

vaiheet

Lähde: Lahtinen & Isoviita 1998: 226



1. Tavoitteen määritys = Mihin pyritään?

 Määriteltävä mahdollisimman selkeästi ja 
konkreettisesti, jotta kampanjan tehoa ja vaikutusta 
voidaan seurata

 mainonnan tulokset pystytään analysoimaan, kun 
tavoitteet on määritelty tarkasti

 Esim. euroina, kappaleina, prosentteina…

 Esim. 20 % lisäys myyntiin kampanjan aikana

 Esim. 35 sovittua asiakastapaamista

 Tavoitteiden on oltava realistisia, haastavia ja 
toteuttamiskelpoisia



1. Tavoitteen määritys = Mihin pyritään?

 Tavoitteet määrittelevät kampanjassa käytettävät 
keinot

 Esim. tavoite: mahdollisimman paljon uusia 
asiakkaita

toimenpiteet / keinot: messut, julkaisut, 
monipuolinen näkyminen markkinoilla

 Pohdinta: Mitä muita tavoitteita voi olla? 



1. Tavoite = Mihin pyritään?

 Myynnin lisääminen

 Uusien asiakkaiden hankkiminen

 Tuotteen mielikuvan parantaminen

 Nykyisten asiakkaiden ostouskollisuuden lisääminen (edut / 
lahjat -> viikonloppu Suomen lapissa 

 Saada tuote kolmen eniten ostetun joukkoon

 Saada oma henkilökunta ja jälleenmyyjät motivoitua myymään 
paremmin

 Yrityskuvan luominen ja tunnettuuden lisääminen (esim. 
mielikuvajohtaja)



2. Lähtötilanneanalyysi

2.1. Tuote

2.2. Mahdolliset käyttäjät

2.3. Kilpailijat



2.1. Tuote

•Tuotteen kampanjoinnin suunnittelussa 
hyödynnettäviä kysymyksiä:

•Mitä tarvetta tuote tyydyttää?

•Mitä hyviä ja huonoja ominaisuuksia tuotteella 
on? 

 tiedettävä vastaus näihin jotta osataan painottaa 
syitä miksi asiakkaan kannattaa hankkia tuote!

•Mainoksessa voidaan tuoda esille vain keskeisimmät 
edut ja hyödyt



2.1. Tuote

 Voi olla palvelu tai tavara

 Tuotteen kerroksellisuus

 Tuotteen differointi

 Tuotteen elinkaari

 Miten markkinointi eroaa elinkaaren eri 
vaiheissa?

 Pohdinta: Muistele, mitä kerroksellisuus, 
elinkaari ja differointi tarkoittavat? Miten 
vaikuttavat mainonnan suunnittelussa?



Tuotteen ja palvelun kerrokset



Tuotteen differointi

Mielikuvat tuotteista vaikuttavat ostopäätökseen enemmän kuin 

tuotteen fyysiset ominaisuudet

•Yrityksen pitää siis luoda asiakkaiden mieliin kuva, joka viestittää 

yrityksen tuotteen paremmuudesta kilpailijoiden tuotteisiin 

verrattuna 

 tätä kutsutaan tuotteen erilaistamiseksi eli differoimiseksi ja 

sen keinoja ovat;

•laatu, nimi ja merkki, ulkoasu ja muotoilu, pakkaus, käyttöohjeet, 

tavaraselosteet, käyttökoulutus, tuote- ja yrityskuva, mainonta 



Tuotteen elinkaaren eri vaiheet

(Lähde: Anttila 2001, 162.) 



2.1. Tuote

 Jokaisella tuotteella on elinkaarensa eli 
markkinoilla oloaikansa

 Elinkaari määräytyy tuotteen iän, 
käyttötarkoituksen ja kysynnän mukaan

 Tuotteen elinkaaren vaiheen 
tiedostaminen on tärkeää mainontaa ja 
mainoskampanjaa suunniteltaessa, koska 
mainonta on erilaista elinkaaren eri 
vaiheissa



Pohdittavaksi

 Miten mainonta eroaa tuotteen elinkaaren eri vaiheissa?

 Markkinoilletulo

 Kasvu

 Kypsyys

 Lasku



2.1. Tuote

 Mainonta markkinoilletulovaiheessa

 Kun tuote lanseerataan, se tehdään tutuksi asiakkaille

 Informatiivinen mainonta, jonka tarkoitus on lisätä 
asiakkaiden tuotetuntemusta

 Tuote pitää tehdä tutuksi yrityksen henkilöstölle 
ennen lanseerausta asiakkaille

 Markkinointikustannukset ovat suurimmallaan tässä 
vaiheessa



2.1. Tuote

 Mainonta kasvuvaiheessa

 Tuotteen laatu tärkeässä asemassa

 Koska kilpailevia tuotteita on jo tässä vaiheessa 
markkinoilla, on mainonnan avulla pystyttävä todistamaan
ostajille oman tuotteen paremmuus muihin tuotteisiin 
verrattuna

 Mainonnalla vaikutetaan kuluttajien asenteisiin ja 
mielikuviin tuotteesta

 Ostajien mielipiteiden muokkaus positiiviseen suuntaan



2.1. Tuote

 Mainonta kypsyysvaiheessa

 Mainonnalla ei ole enää vaikutusta ostajien määrään

 Tuotteiden menekkiä ylläpidetään edullisin hinnoin ja 
alennuksin

 Kulutushyödykkeiden osalta asiakkaiden mielenkiintoa 
pyritään ylläpitämään muuttamalla tuotteen aiempaa 
mainontaa sekä tekemällä muutoksia esim. pakkaukseen

 Tuotantohyödykkeiden kohdalla tarjotaan uusia palveluita



2.1. Tuote

 Mainonta laskuvaiheessa

 Tuote ei pärjää enää kilpailussa

 Mainonta on vähäistä, koska resursseja ei haluta hukata vanhentuneeseen 

tuotteeseen



2.2. Käyttäjät

 Kampanjoitavan tuotteen analysoinnin 
jälkeen mietitään, ketkä ovat tuotteen 
nykyisiä ja mahdollisia käyttäjiä

 Kokemus, markkinointitutkimukset…

-> segmentointi



2.2. Käyttäjät

-> segmentointi eli asiakkaiden ryhmittely

= potentiaaliset asiakkaat jaetaan keskenään 

samanlaisiin asiakasryhmiin eli segmentteihin

 Segmentoinnin avulla asiakkaiden tarpeet 
huomioidaan mahdollisimman tarkasti ja eri 
segmenteille mainostetaan erilaisia tuotteita tai 
erilaisia versioita samasta tuotteesta

 Segmentoinnin perusteena ovat…



Lähde: Bergström, Leppänen: 

Yrityksen asiakasmarkkinointi



2.3. Kilpailijat

 Kilpailijoiden heikkouksien, vahvuuksien ja heidän 
käyttämän mainonnan tunteminen on tärkeää

 Tietoa voi käyttää hyödyksi omaa mainontaa suunniteltaessa

 Kilpailutilanteen muutokset, parhaiden analysointi

 Kilpailuedun luominen suhteessa kilpailijoihin 
tärkeää   -> erikoistuminen

 Hyvä ja kattava palvelu, tuotteen tarjoama lisäetu, 
ylivertainen laatu, toiminnallinen, taloudellinen, imagollinen

 Alue, jolle yritys erikoistuu kutsutaan markkinaraoksi (niche)

 Markkinaraon valinta on onnistunut, kun yrityksen 
asiakasryhmän tarpeet ovat sellaisia, joita kilpailijat eivät 
pysty tyydyttämään



3. Kampanjan kohderyhmä

=  kenelle mainostetaan?

 Kampanjalle valitaan sopiva kohderyhmä

 ”Kaikkia ei kannata tavoitella, muuten ei 
kohdistu keneenkään” – ei edes kaikkia 
potentiaalisia!

 Kullekin segmentille oma mainoskampanja

 Segmentoitu mainonta tuo useimmiten 
parempia tuloksia kuin segmentoimaton

 Mitä paremmin kohderyhmän tuntee, sitä 
todennäköisempää on kampanjan 
onnistuminen



3. Kampanjan kohderyhmä

=  kenelle mainostetaan?

 Kohderyhmää valittaessa kannattaa miettiä, mikä 
kohderyhmistä takaa parhaan tuloksen ja 
mahdollistaa kampanjalle laadittujen 
tavoitteiden täyttymisen

 Yrityksen resurssit ja vahvuudet tulee ottaa myös 
huomioon

 Mainonnan ja kaiken markkinointiviestinnän 

trendi: 

mainosviestin yhä tarkempi kohdistaminen



4. Kampanjabudjetti =

Paljonko käytetään rahaa?

 Markkinointibudjetti laaditaan osana vuosisuunnittelua

 Markkinointiviestinnän budjetti  mainonnan budjetti

 Lisäksi eri toimenpiteille, kuten suurille 
mainoskampanjoille, kannattaa laatia erillinen budjetti 
 mainosmenot saadaan pidettyä kurissa

 Kampanjabudjetti riippuu mm. mainoskampanjan 
tavoitteista, yrityksen resursseista, kilpailutilanteesta, 
tuotteesta (lanseeraus vs. muistutusmainonta)

 Viestintäpanoksen määrittelyyn ei ole olemassa yhtä 
yksinkertaista laskukaavaa

 Yleensä budjetti vaikuttaa saumattomasti mediavalintaan, 
ajoitukseen jne. 



4. Kampanjabudjetti =

Paljonko käytetään rahaa?

 Budjetoinnissa käytetään yleisesti neljää tapaa

 Budjetoidaan, mihin on varaa

 Budjetoidaan tietty osuus liikevaihdosta

 Budjetoidaan saman verran kuin kilpailijat tai alalla keskimääräisesti

 Budjetoidaan tavoitteen ja tehtävän mukaan



4. Kampanjabudjetti =

Paljonko käytetään rahaa?

Budjetointi tavoitteen ja tehtävän mukaan

 Tavoitteita

 10 % markkinaosuuden saaminen 1 vuodessa

 60 % potentiaalisten käyttäjien tavoittaminen tietyllä alueella

 30 % kokeilijamäärän tavoittaminen potentiaalisista käyttäjistä

 Tavoiteasetannan jälkeen on mietittävä 

 Montako kertaa sanoma on toistettava?

 Missä välineissä?

 Milloin on mainostettava?

 Mitä muuta viestintää tarvitaan mainonnan tueksi?

 Lopuksi selvitetään: mitä tämä maksaa?



4. Kampanjabudjetti =

Paljonko käytetään rahaa?

 Kun tavoitteet on määritelty selkeästi, pystytään 
määrittelemään kohtuullisen tarkasti tarvittava 
panostus

 vaihtoehtolaskelmat: millaisia tuloksia eri viestimillä ja 
rahamäärillä voidaan saavuttaa

 Tiedot ja kokemukset aikaisemmista kampanjoista
ja erilaisten panoksien vaikutuksesta tulee 
analysoida tarkkaan ja hyödyntää seuraavia 
toimenpiteitä suunniteltaessa



4. Kampanjabudjetti =

Paljonko käytetään rahaa?

 Mainonnan viivevaikutuksen huomiointi

 Seuranta on tärkeää

 Tiedetään toimiiko mainonta eli saadaanko rahoille 

vastinetta

 Missä on onnistuttu? Missä voidaan parantaa?



Mainoskampanjan suunnittelun

vaiheet

Lähde: Lahtinen & Isoviita 1998: 226



5. Kampanjan päätösmuuttujat

5.1. sanoma – mitä sanotaan

5.2. media - missä sanotaan

5.3. ajoitus - milloin (ja kuinka monta kertaa) sanotaan

Näihin edetään vasta kun tuotteen ominaisuudet, 

mahdolliset käyttäjät ja kilpailijat ovat selvillä, ja kun 

tavoitteet ja kohderyhmä on täsmennetty!



5.1. Sanoman (sisällön) suunnittelu

 Mitä tuotteesta / yrityksestä sanotaan kohderyhmälle 
(sanoman sisältö)

 rationaalisia ja/tai emotionaalisia argumentteja / 
vetoomuksia

 asiat joihin mainostaja vetoaa, hyödyt joita mainos kertoo 
tarjoavansa, myyntiväittämät

 Kohderyhmä – insinöörit vs. muut



5.1. Sanoman suunnittelu

 Mainoksessa on löydettävissä pääviesti (pääväittämä, 

johtolause, USP = ”unique selling proposition”)



5.1. Sanoman suunnittelu

 On vaikea keksiä jotain sellaista uutta, mitä ei olisi jo 
keksitty

 Tuttuus ja turvallisuus voi olla myös mainosvaltti

 Kansainvälinen yhteismainonta lisääntyy –mainonnan 
muokkaaminen maakohtaisesti

 ”adaptoiminen” maan mediakulttuuriin sopivaksi

 Kieli jo aiheuttaa haasteita: esim. espanjan ”no va” 
tarkoittaa ”ei kulje” – ei kovin hyvä automerkin nimi!

 Mainostekstin pääsääntö: helppo lukea 

 Kielen ymmärrettävyys (sana- ja lauserakenteet)



Kansainvälisen markkinoinnin (myynnin) 

toteutus ja seuranta

 Tuotteen täytyy olla parempi kuin kilpailijoilla – edellytys numero 1.

 Tuotteen monet kerrokset

 Koko prosessin pitää olla kunnossa – henkilökunnan pitää olla ”hengessä” 

mukana ja tietää yrityksen tarkoitus ja tavoitteet.

 Aktiivisuus palkitaan

 Seuranta – ”puolet markkinointiin käytetyistä rahoista menee hukkaan mutta 

kukaan ei tiedä kumpi puoli” – EI NÄIN!



Kansainvälisen markkinoinnin (myynnin) 

toteutus ja seuranta

 Käytännön toteutus:

 Verkkokauppa laajasti käsitettynä

 Toimitusjohtaja myy itse!

 Myyntipäällikkö

 Agentti

 Myyntikonttori

 Jälleenmyyjä

(Jakeluteistä ja niiden ominaispiirteistä enemmän 4.4.2017)



Kansainvälisen markkinatiedon hankinta 

ja tietolähteet

 Omat verkostot

 Kauppakamarit

 Finpro

 Fintra

 Konsultit

 (markkinatilanne, standardit, vaatimukset, jne.)



Rahoitusmahdollisuuksia 

kansainvälistymiseen ja vientiin

 Aika: Tiistai 28.3.2017 klo 16.00 – 19.00

 Paikka: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, auditorio, osoite: 

Ratapihantie 13, Helsinki

 http://www.haaga-helia.fi/fi/tapahtumat/rahoitusmahdollisuuksia-

kansainvalistymiseen-ja-vientiin?userLang=fi#.WLVaCPnyjIV

http://www.haaga-helia.fi/fi/tapahtumat/rahoitusmahdollisuuksia-kansainvalistymiseen-ja-vientiin?userLang=fi#.WLVaCPnyjIV


Rahoitusmahdollisuuksia 

kansainvälistymiseen ja vientiin

Rahoittajia ja neuvonantajia: 

 Kauppakamari

 Finpro, Fintra

 Ely-kesksu

 Tekes



Rahoitusmahdollisuuksia 

kansainvälistymiseen ja vientiin

 Finnpartnership (30/50/70/85 %) hyväksyttävistä hankekustannuksista.

 Mm. seuraavat kustannukset ovat hyväksyttäviä kohdemaassa tai muussa 

hankkeeseen oleellisesti liittyvässä maassa:

• oman henkilökunnan ja ulkopuolisten asiantuntijoiden matkakustannukset 

(matkat kohdemaahan tai muuhun hankkeeseen oleellisesti liittyvään maahan)

 • oman henkilökunnan ja ulkopuolisten asiantuntijoiden majoitus- ja 

päivärahakustannukset

• oman henkilökunnan työkustannukset sellaisen arkipäivinä tehdyn työn osalta, 

josta maksetaan työsopimuksen mukaista kuukausipalkkaa

• ulkopuolisen asiantuntijan työkustannukset (esim. lakiasiainkonsultointi, 

markkinaselvitykset), myös Suomessa syntyneet kustannukset voivat olla tuettavia

 http://www.finnpartnership.fi



Rahoitusmahdollisuuksia 

kansainvälistymiseen ja vientiin

 Enterprise Europe Network

 http://www.enterpriseeurope.fi/

 Suomen Teollisuussijoitus Oy

 http://www.teollisuussijoitus.fi/yrityksille/

http://www.enterpriseeurope.fi/
http://www.teollisuussijoitus.fi/yrityksille/


Liiketoimintakulttuurit ja viestintä 

 Ihmiset ovat lopulta hyvin universaaleja – kulttuuri eroja löytyy mutta jos 

halua kaupankäyntiin on, niin niistä selvitään.

 Viestinnän pitää olla nopeaa ja yhdenmukaista – ei luvata liikaa.



Asiakassuhteiden hoitaminen ja 

kehittäminen

 Jälkimarkkinointi

 Reklamaatiot



Sähköinen markkinointi ja sen 

seuranta kansainvälisesti 

 Kotipesä kuntoon eli yrityksen www-sivut

 Mitä yrityksen kotisivuilla tavoitellaan?

 Kieliversiot? Englanti – muuta? Mitä pitää ottaa huomioon?

 Kerätäänkö esim. liidejä – pyydetään asiakasta tilaamaan aineistoa, tuote-

esitteitä vs. yhteydenottopyyntö 

 Suoraa kauppaa – tilauksia?



Mikä on brändi?

 http://brandnews.fi/mika-on-brandi/

http://brandnews.fi/mika-on-brandi/


Hakukone optimointi, lyhyt oppimäärä

 Otsikot

 Sisältö

 Tekninen toteutus – suojattu sivusto, nopeus

 Nimetyt kuvat



Markkinat ovat yhden klikkauksen 

päässä!

 Yhden klikkauksen konversio

 Myynti tehtaalta / verkkokauppa? Kaikki vs. palvelutuotteet esim. varaosat, 

lisävarusteet, jne. (Hinnoittelu luento 4.4.2017)

 Sähköiset kauppapaikat.

 Alibaba, Aliexpress, Amazon…



Hakukonemarkkinointi

 Google

 Bing

 Muut

 Yandex



Seuranta

 Google Analytics, https://analytics.google.com/analytics/academy/

 Snoobi (www.snoobi.fi) 

 Demo JHL (www.jhl.fi) 
käyttäjätunnus: demo3
salasana: 1313

Demo Goaliepro http://goaliepro.mycashflow.fi/ (sisältää myös 
verkkokaupan seurannan)
käyttäjätunnus: demo
salasana: 1111

https://analytics.google.com/analytics/academy/
http://www.snoobi.fi/
http://www.jhl.fi/


Sähköinen markkinointi ja sen 

seuranta kansainvälisesti 

 Kotisivut

 Yrityksen henkilökunta

 Yrityksen LinkedIn-sivut

 Youtube

 Facebook

 Kohdennettua markkinointia juuri sinne ja niille, kenelle halutaan – tiedossa 

olevalla budjetilla.



Ennen kuin toimit vastaa 

ainakin näihin?

1. Mitkä ovat tavoitteesi (myynnin lisäksi)?

2. Mikä ja millainen on kohderyhmäsi?

3. Missä kanavissa tavoitat ryhmän parhaiten?

4. Minkä ongelman tuotteesi/palvelusi ratkaisee?

5. Miten homma käytännössä hoituu?

6. Tarvitsetko apua?


