


8 yksinkertaista
ja tehokasta kikkaa, joilla aloitat

DIGIMARKKINOINNIN
edullisesti ja nopeasti

(...vaikka sinulla ei olisi minkäänlaista
kokemusta digimarkkinoinnista)

by
Sometaikurit
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Lyhyesti kirjasta

Kiitos kun latasit e-kirjamme! Ja tervetuloa digimarkkinoinnin tielle.

Oman digimarkkinoinnin aloittaminen on yksi hienoimmista hetkistä,
jonka voit kokea yrittäjänä. Itse asiassa harva muu hetki vetää sille
vertoja. Tässä hetkessä on hienointa se, että kun olet polkaissut
digimarkkinointisi käyntiin, olet käynnistänyt itsellesi tehokkaan koneen
myyntisi lisäämiseen ja liiketoimintasi kasvattamiseen.

Aktiivisella työllä saat sen avulla uusia asiakkaita ja lisää myyntiä jopa
enemmän kuin mitään muuta myyntikeinoa käyttämällä – ja lisäksi
vapautat aikaa ja resursseja muihin tehtäviin.

Mutta.

Matkallasi tehokkaaseen digimarkkinointiin on kuitenkin monia esteitä,
jotka sinun on taklattava onnistuaksesi. Ei riitä että keräät budjetin
markkinointiisi, valitset markkinointikanavasi ja opettelet tekemään
mainontaa sekä analysoimaan sitä – sinun on nimittäin myös
muutettava ajatteluasi markkinoinnista ja myynnistä, joka voi olla
kaikista vaikein pala purtavaksi.

Pahimmassa tapauksessa saattaa olla että hukkaat vain aikaasi ja estät
samalla itseäsi koskaan ottamasta käyttöön tehokkainta tapaa
kasvattaa liiketoimintaasi.

Onneksi toimivan digimarkkinoinnin aloittamisen ei kuitenkaan tarvitse
olla niin haastavaa kuin yleisesti ajatellaan. Itse asiassa se on kaukana
siitä.

Yksinkertaisesti, noudattamalla oikeita kokeiltuja ja testattuja
tekniikoita, voit aloittaa digimarkkinoinnin helposti. Ilman
turhautumista, ilman loputonta ohjeiden selaamista.
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Mistä me sen tiedämme? Koska me Sometaikureilla olemme auttaneet
mikro- ja PK-yrittäjiä saavuttamaan tuloksia digimarkkinoinnin avulla.
Viimeisten vuosien aikana olemme auttaneet asiakkaitamme lisäämään
tai tehostamaan myyntiään ja kasvattamaan liiketoimintaansa
säästämällä samalla yrittäjän aikaa, rahaa ja vaivaa.

Olemme kirjoittaneet tämän e-kirjan jakaaksemme joitakin tehokkaita
alan salaisuuksia, joita olemme keränneet omasta arjestamme.

Lukemasi tiedot auttavat sinua digimarkkinoinnin aloittamisessa ja
samalla varmistamaan, että vältät putoamasta tavallisimpiin
sudenkuoppiin.

Käymme läpi seuraavat asiat
● 3 yksinkertaista keinoa, joita voit käyttää digimarkkinoinnin

aloittamisessa – vaikka sinulla ei olisi mitään kokemusta aiheesta.
● Kuinka välttää PK-yrittäjien tekemät 3 yleisintä virhettä - jopa

yksikin näistä virheistä voi maksaa sinulle tuhansia euroja.
● 2 sisäpiirin salaisuutta, jotka voivat auttaa sinua saamaan

oikeaa myyntiä jopa viikossa – numero 2 räjäyttää mielesi täysin!
● TOTUUS DIGIMARKKINOINTIALASTA ja siitä, miksi erityisesti

PK-yrittäjät ovat altavastaajia nykyisessä tilanteessa.

Kun olet perehtynyt näihin 8 kikkaan, sinulla on kaikki tiedot, jotka
tarvitset aloittaaksesi ja saadaksesi omaa myyntiä digimarkkinoinnista.

Aloitetaan!
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3 yksinkertaista keinoa, joita voit käyttää digimarkkinoinnin
aloittamisessa – vaikka sinulla ei olisi mitään kokemusta
aiheesta.

Toisinaan toimiva myynti saattaa tuntua kaukaiselta unelmalta. Myynti
on kuitenkin jokaiselle yritykselle “pakollinen paha”, sillä ilman
asiakkaita ei ole yritystäkään. Digimarkkinointi on keino suoraviivaistaa
ja sujuvoittaa myyntiä, mutta moni arastelee sen käyttöönottoa, koska
kokee ettei ymmärrä siitä tarpeeksi.

Onneksi ei tarvitsekaan. Olemme koostaneet sinulle 3 yksinkertaista,
testattua tekniikkaa, joilla pääset sujuvasti alkuun ihan nollista.

#1 Viisi digimarkkinoinnin kulmakiveä -määritelmä

Jos olet tosissasi hankkimassa uutta myyntiä digimarkkinoinnilla, yksi
ensimmäisistä asioista, jotka sinun on ehdottomasti tehtävä, on
määritellä itsellesi 5 digimarkkinoinnin kulmakiveä.

Tästä on kyse suurimmassa osassa kalliita palveluita, joita
digimarkkinointialan firmat ja mainostoimistot sinulle haluavat myydä.
Salaisuus on, että oikeastaan tämän voit tehdä itse – ja oikeastaan
joudut tekemään itse silloinkin, vaikka ostaisit palvelun ulkopuolelta.

Tässä ei ole varsinaisesti mitään vaikeaa, vaikka joudut toki pohtimaan
hieman mitä olet tekemässä. Tämä kannattaa tehdä kirjallisesti, joten
ota kynä ja paperia ja kirjoita seuraavat asiat ylös.

1. Kohderyhmä: Yksinkertaisesti, kirjaa ylös keitä ovat ne ihmiset
jotka ostavat palveluasi tai tuotettasi.

2. Tavoitteet: Mitä haluat saavuttaa digimarkkinoinnilla? Onko
tavoitteesi esimerkiksi myydä verkkokaupassa lisää tuotetta A,
saada lisää yhteydenottoja tai varata myyntitapaamisia?
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3. Strategia: Aluksi yksinkertaisesti, mitä digimarkkinoinnin kanavaa
käytän ja miten. Voit valita tai soveltaa esimerkiksi yhtä
seuraavista:

a. Käytän Metan kanavia (erityisesti Instagram) tuotteideni
mainostamiseen ja pyrin lisäämään suoria ostoja

b. Käytän Metan kanavia (erityisesti Facebook) palveluni
mainostamiseen ja pyrin lisäämään yhteydenottoja

c. Käytän Googlea verkkosivuni tai sen yksittäisen alasivun
(laskeutumissivu) mainostamiseen ja pyrin lisäämään
yhteydenottoja / suoria ostoja

d. Käytän Metan kanavia ja Googlea paikallisesti toimivan
yritykseni mainostamiseen tarkasti rajatulla alueella ja pyrin
lisäämään yhteydenottoja / suoria ostoja

4. Budjetti: Määrittele itsellesi budjetti, jonka olet valmis
sijoittamaan digimarkkinointiin.

a. Tämä on tässä vaiheessa se summa, jonka maksat
esimerkiksi Googlelle tai Facebookille mainostesi
näkyvyydestä.

b. Alan nyrkkisääntö on, että vähintään 10€ / päivä / mainos
on sopiva budjetti, riippuen tavoitteestasi. Tähän ei kannata
lukittautua. Voit aloittaa myös pienemmällä, etenkin jos
kokeilet vasta mainontaa.

5. Mittarit: Valitse itsellesi mittari, jonka avulla näet toimiiko
digimarkkinointisi. Jos esimerkiksi tavoittelet suoria ostoja, seuraa
suoria ostoja jotka ovat toteutuneet digimarkkinoinnin kautta.

Kun olet määritellyt itsellesi nämä 5 asiaa, olet jo pitkällä.

#2 Digimarkkinointi ei ole sama asia kuin some

Nyt seuraa salaisuus suoraan omasta liiketoiminnastamme. Nimittäin
lähes kaikki asiakkaistamme ajattelevat digimarkkinoinnin olevan
somen tekemistä: postauksia, kuvia, videoita jne... Arvaappa mitä?
Väärin meni!
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Sosiaalinen media, some, on liuta palveluita, joissa ihmiset viettävät
aikaa, jakavat sisältöä ja verkostoituvat. Moni ajattelee, että esimerkiksi
Facebook-mainonnassa menestyminen edellyttää sitä, että yritys tekee
aktiviisesti somepäivityksiä. Näin ei kuitenkaan ole.

Digimarkkinointi tapahtuu somessa, mutta ei ole somen tekemistä
(paitsi jos se on erikseen valittu linja). Digimarkkinointi tarkoittaa
somessa näkyviä mainoksia, eli maksettua sisältöä jota somen käyttäjät
näkevät osana omaa selailuaan. Se ei vaadi sinulta kissavideoiden
tekemistä tai postausten kirjoittamista – näistäkin on toki hyötyä, mutta
ilmankin pärjää.

Digimarkkinointi tapahtuu erillisten mainostyökalujen kautta (kts. kohta
#3). Niiden käyttäminen ei vaadi sinulta aktiivisuutta somessa, eikä
kaikissa tapauksissa edes näkyvää sometiliä. Mainokset johtavat usein
verkkosivuillesi, jolloin esim. jatkuvasti päivitettävää Facebook-sivua ei
tarvita (mutta siitä on toki hyötyä, jos sellaiseen haluaa panostaa).

#3 Voit tehdä perusasiat itse – ja kaikkeen on hyvät ohjeet

Kaikki, siis aivan kaikki, digimarkkinointi alkaa tilien perustamisella. Siis
esimerkiksi Facebook-sivun perustamisella ja hallintapaneelin
avaamisella.

Tämä on asia, joka sinun kannattaa tehdä itse kahdesta syystä:
1. Usein tilien perustaminen on osa digimarkkinointitoimiston

tarjoamaa palvelua, mutta maksat siitä todennäköisesti kovan
hinnan (tähän palataan kirjan viimeisessä kappaleessa). Kun teet
nämä itse, säästät selvää rahaa.

2. Kun perustat tilit itse, vältät tilanteen jossa sinun yrityksellesi
kuuluva tieto  ja data on jonkun toisen omistamaa.

○ Digimarkkinoinnista kertyy sinulle valtavasti käyttökelpoista
dataa markkinoinnin myötä. Pidä huolta, että markkinointi
tapahtuu sinun tileilläsi – älä anna tätä arvokasta tietoa
markkinointitoimiston alle.
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○ Voit hyödyntää tietoa liiketoimintasi kehittämisessä,
asiakasprofiilien tarkentamisessa ja tietysti
digimarkkinoinnin kehittämisessä.

Monesti digimarkkinointitaloissa puhutaan siitä, että aluksi
käynnistetään projekti, jossa katsotaan kanavat kuntoon. Se tarkoittaa
monessa tapauksessa käytännössä seuraavien linkkien mukaisten
tehtävien tekemistä:

Facebook & Instagram – Meta Business Suite

● Meta Business Suite on palvelu, jonka kautta kaikki markkinointi
Metan palveluissa, kuten Facebookissa tai Instagramissa tapahtuu
ja jonka kautta hallitset mm. käyttäjiä ja maksuja.

○ Rekisteröitymällä Business Suiteen saat käyttöösi kaikki
työkalut markkinointiin ja voit myöhemmin ottaa mukaan
yhteistyökumppaneita tai työntekijöitä.

● Rekisteröinti ja käyttöönotto on suoraviivaista, voit tehdä sen itse:
https://fi-fi.facebook.com/business/tools/meta-business-suite

● Käytössäsi on lisäksi erinomaiset ohjeet ja verkkokurssit
https://fi-fi.facebook.com/business/learn/courses

Google Ads

● Google Ads on palvelu, jonka kautta kaikki markkinointi Googlen
palveluissa (mm. hakukone, Youtube, Maps) tapahtuu. Tilissä
hallitaan myös käyttäjiä ja maksuja.

● Rekisteröinti ja käyttöönotto on suoraviivaista, voit tehdä sen itse:
https://ads.google.com/

● Käytössäsi on erinomaiset Google Ads Ohjeet ja Google Ads
-ohjekeskus, jotka löytyvät saman sivun alaosasta.

Molemmissa tapauksissa palvelut ohjaavat sinut tekemään
ensimmäiset mainoskampanjasi helposti. Tästä kannattaa aloittaa
digimarkkinoinnin kokeileminen. Jos tuntuu siltä että haluat ulkoistaa
tekemisen omista käsistä, voit aina tehdä sen myöhemmin.
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2 sisäpiirin salaisuutta, jotka voivat auttaa sinua saamaan
oikeaa myyntiä jopa viikossa

Digimarkkinointi on tehokas tapa lisätä myyntiä nopeasti ja tehokkaasti.
Moni kuitenkin jämähtää suunnittelemaan mainontaa pitkäksi aikaa ja
alkaa tekemään jotain suurta. Tässä on kaksi salaisuutta, joiden avulla
voit hyödyntää digimarkkinoinnin mahdollisuuksia heti.

Salaisuus 1: Mainoksiisi tarvittava materiaali on jo olemassa

Digimarkkinointifirmojen sivut ovat täynnä tekstiä siitä, miten hyvä
mainos suunnitellaan yhteistyössä ja huolellisen pohdinnan kautta.
Tämä on totta, mutta totuus on myös että suuri osa mainoksista
tehdään kokeilemalla sitä, miten nykyiset materiaalit taipuvat
mainostamiseen.

Aloittamiseen riittävän mainoksen saat jalostettua omista, nykyisistä
myyntimateriaaleistasi. Liikaa ei tarvitse hioa, tärkeintä on saada verkot
vesille. Hionnan aika on myöhemmin – mitään ei nimittäin tapahdu,
ellei mainoksesi ole levityksessä.

Ensimmäistä mainosta tehdessä kannattaa kaivaa mainostettavan
asian, tuotteen tai palvelun, nykyiset materiaalit esiin. Tämän jälkeen
voit muotoilla tekstimainoksen seuraavalla tavalla:

1. Tiivis aloitus, joka sisältää tärkeimmän väittämäsi. Esimerkiksi
“Uusi suodatinmalli poistaa jopa 80% enemmän epäpuhtauksia”

2. Napakka esittelyteksti, joka kertoo laajemmin mistä tarjoamassasi
asiassa on kyse. Kirjoita teksti asiakkaasi näkökulmasta
olennaisista asioista. Esimerkiksi “Yritys Oy:n kehittämä
nanosuodatin perustuu uudenlaiseen kalvoon, joka poistaa
suodattimen läpi liikkuvat epäpuhtaudet ennennäkemättömän
tehokkaasti. Kalvosuodatin on testattu yhdessä Kumppani X:n
kanssa ja sillä on viranomaisten hyväksyntä”
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3. Tarjous tai toimintakehote, esimerkiksi
“Tammikuun aikana -10% vakiokokoisista suodattimista – Osta
nyt” tai “Tutustu tarkemmin suodattimeen ja tilaa omasi”

4. Jos sinulla on tuotteestasi kuva tai video, käytä sitä mainoksessasi,
mikäli mahdollista.

Yksinkertaisesta on hyvä lähteä liikkeelle. Huomaat kyllä, jos mainos ei
toimi. Silloin kannattaa tehdä toinen tilalle ja katsoa, toimisiko se.

Salaisuus 2: Liidimagneetti

Liidimagneetti on erillinen materiaali, jonka annat asiakkaillesi ja he
antavat vastineeksi yhteystietonsa. Liidimagneetit ovat usein toimivia,
sillä ne erottelevat yritykseesi törmäävistä ihmisistä ne, jotka ovat niin
kiinnostuneita että he haluavat perehtyä tarkemmin ja antavat sinulle
yhteystietonsa.

Perustason liidimagneetin tekemiseen ei tarvitse olla rakettitieteilijä. Se
voi, ja usein sen kannattaakin, olla esimerkiksi ladattava esite
tuotteestasi tai palvelustasi. Jotakin, jonka saat tehtyä helposti ja jonka
uskot kiinnostavan mahdollisia asiakkaitasi. Saat liidimagneetin tehtyä
jopa päivässä.

Liidimagneetin avulla saat potentiaaliselta asiakkaaltasi yhteystiedot ja
luvan olla yhteydessä suoraan häneen. Mainostamalla liidimagneettiasi
saat nopeasti tietoosi ne ihmiset, joihin kannattaa olla yhteydessä.

Tämä kirja on yksi esimerkki siitä, millainen liidimagneetti voi olla. Tosin
tässä tapauksessa emme aio soittaa sinulle perään, koska kerroimme
juuri miten voit tehdä ensimmäiset vaiheet itse. Uskomme, että jos
tarvitset apuamme osaat olla meihin yhteydessä itse.
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Totuus digimarkkinointalasta ja siitä, miksi erityisesti
PK-yrittäjät ovat altavastaajia nykyisessä tilanteessa.

Digimarkkinointi Suomessa perustuu tällä hetkellä pitkälti salaisuuksiin.
Tekeminen verhotaan jargoniin, strategioiden laatimiseen,
suunnitteluun ja valtavaan pilveen lyhenteitä. CPC, ROI, CTC jne.

TOTUUS on kuitenkin se, että… perustason digimarkkinoinnissa ei
ole mitään vaikeaa. Tämä on alan suurin salaisuus, jonka pitäminen
salaisuutena kostautuu erityisesti mikro- ja PK-yrittäjille.

Kuten olet jo tätä kirjaa lukiessasi huomannut, tiedät asioista jo varsin
paljon. Tunnet oman yrityksesi ja tiedät tavoitteesi – tai ainakin ne ovat
muodostumassa. Onnistuneessa digimarkkinoinnissa on kyse pitkälti
itsensä ja liiketoimintansa tuntemisesta.

Ja tämä on se syy, missä digimarkkinointi menee erityisesti PK-yrittäjillä
pieleen. Mutta ei heidän omasta syystään.

Selitämme tämän nyt sinulle rautalangasta väännettynä:

Digimarkkinointialan yritykset veloittavat PK-yrityksiltä samalla
logiikalla kuin suurilta yrityksiltä, koska yleisesti käytössä olevat
menetelmät on kehitetty suurille budjeteille.

Vaikka markkinoinnin tarpeet ja tavoitteet sekä realistinen budjetti
eroavat perustavanlaatuisella tavalla suuren yrityksen vastaavista.
PK-yrityksen tarvitsema digimarkkinointi on erilaista.

Ja tämä on salaisuus, jota ei haluta yleisesti paljastaa. Myös me olemme
toimineet aiemmin näin, koska yleisesti jaetut digimarkkinoinnin
menetelmät vaativat suuria budjetteja ja varaa heittää iso osa
budjetista taivaan tuuliin. Olemme myös ostaneet digimarkkinointia
muilta firmoilta, ja tämä kuvio toistuu käytännössä kaikkialla.
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Tästä oivalsimme, että asioiden täytyy olla toisin ja siksi kerromme
perusasiat avoimesti kaikille, jotta digimarkkinointiin voi tarttua ihan
itse.

Totuus, josta puhumme, on siis se että aivan perustason
digimarkkinointia ei välttämättä kannata eikä tarvitse ostaa etenkään
aluksi digimarkkinointifirmalta, ellei ajansäästöllisistä tai
mielenkiinnollisista syistä halua. Sen voi tehdä aivan itse ja säästää näin
tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia euroja markkinoinnissa.

Rahallinen säästö syntyy alussa esimerkiksi seuraavista asioista:

● Digimarkkinoinnin kanavien käyttöönotto – säästöä n. 1000€
○ Voit tehdä tämän täysin itse sekä Metalla (Facebook &

Instagram) että Googlella (hakukone & Youtube) hintaan 0€
○ Tästä veloitetaan, firmasta riippuen, joko useita satoja

euroja tai tietojemme mukaan jopa 2000€ (alv 0).
● “Strategian” / Suunnitelman määrittely – säästöä n. 1500€

○ Jos teit kulmakivet sivuilla 2-3, olet tehnyt jo aloittamiseen
tarvittavan työn hintaan 0€

○ Tästä veloitetaan, firmasta riippuen, tuhansia euroja. Tämä
on toki laajempi suunnitelma, mutta sellaista ei vaadita
aloittamiseen.

● Markkinointibudjetti – säästöä satoja tai tuhansia euroja
○ Markkinointibudjetin, eli rahan jonka maksat esim.

Googlelle tai Facebookille, määrittelet sinä.
○ Kun maksat budjetin itse suoraan Facebookille tai Googlelle,

säästät selvää rahaa. Digimarkkinointifirmojen kautta
kierrätetyt maksut ovat yleensä jopa 10-15% kalliimpia.

○ Monella digimarkkinointifirmalla on minimibudjetti, jolla
markkinointia tehdään. Jos aloitat itse, voit määrätä tämän
aluksi firmallesi sopivalle tasolle.

● Tilaajaymmärryksen puuttuminen – säästö riippuu sinusta
○ Kun olet itse aloittanut digimarkkinoinnin, ymmärrät itse

mistä siinä on perustasolla kyse.
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○ Jos päädyt myöhemmin ostamaan digimarkkinointipalvelun
muualta, on suoraan rahanarvoista, että tiedät mitä
markkinoinnissa tapahtuu – edes pintapuolisesti.

■ Näin voit arvioida paremmin mitä sinulle ollaan
myymässä ja miten markkinointiasi hoidetaan.

○ Jos et tiedä mitä tilaat, saatat maksaa satoja, tuhansia tai
kymmeniä tuhansia euroja turhasta

Jos päädyt tekemään kaikki nämä kalliimman kautta, olet hukannut
helposti 5000 – 10 000 euroa saamatta mitään merkittävää vastineeksi.

Äläkä käsitä väärin – digimarkkinointifirmat eivät pyri huijaamaan
sinulta rahaa edellämainituilla palveluilla. Ne on vain suunniteltu
selkeästi isompien ja monimutkaisempien tuotteiden tai palveluiden
myyntiin. Pienempi yritys päätyy siksi helposti maksamaan liikaa
asioita, jotka voi tehdä fiksumminkin. Ja koska perinteisessä
digimarkkinoinnissa kate tehdään volyymista, on myös työkalut ja
työtavat suunniteltu palvelemaan tätä tarkoitusta.

___

Nyt olet valmis aloittamaan oman digimarkkinointipolkusi ja tiedät,
kuinka välttää yleisimmät sudenkuopat. Hyvä! On aika käydä hommiin!

Ja jos tämän luettuasi tai vinkkejä kokeiltuasi et halua tehdä tätä työtä
itse, kurkkaa vielä vaihtoehto seuraavalta sivulta.
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Sometaikurit on erikoistunut start-upien, PK-yritysten ja järjestöjen
kustannustehokkaaseen markkinointiin Facebookissa ja Googlessa.

Jos haluat ulkoistaa digimarkkinointisi, tai jos olet jo ohittanut sen
pisteen mihin perustason digimarkkinointi riittää, suosittelemme
olemaan yhteydessä meihin.

Me autamme, ymmärtäen realiteetit. Tiedämme markkinoinnin olevan
merkittävä panostus ja ymmärrämme, että budjettia ei ole
loputtomasti. Ja budjetilla joka on käytössä, halutaan saada myös
tuloksia.

Me olemme pieni, mutta osaava toimisto. Meillä on töissä ihan
tavallisia kavereita, joilla on ymmärrystä markkinoinnin lisäksi
PK-yrittäjän arjesta. Eikä meidän kanssamme tarvitse ymmärtää
markkinointijargonia, sillä puhumme sinulle ihan selvää suomea.

Ota yhteyttä ja juodaan kahvit. Se ei velvoita mihinkään.

sometaikurit.fi
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