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Miksi markkinointia tehdään?

 Uusien harrastajien 

houkuttelemiseksi

 Lahjakorttien myymiseksi

 Lajin tunnettuuden 

parantamiseksi

 Vierailevien hyppääjien 

houkuttelemiseksi



Mitä markkinointi ei ole?

Oman kerhon jäsenille kommunikointia

On hyvä erottaa markkinointi ja 

jäsenviestintä toisistaan



Miten markkinointia tehdään?

Oma media

 Orgaaninen

 Lainattu media

Ostettu media

Ansaittu media



Orgaaninen vs. ostettu media



Orgaaninen vs. ostettu media

 Some-kanavat rajoittavat orgaanisen sisällön jakelua todella 
rajusti

 Orgaanisella sisällöllä näkyvyyden saaminen vaatii 
käytännössä päivittäistä työtä

 Facebook ja instagram pyörivät mainosrahalla

 Jos aikaa ja energiaa riittää kannattaa orgaanista sisältöä 
tuottaa

 Todellista kuluttajalle lisäarvoa tuovaa sisältöä

 Tykkää/jaa kampanjat eivät toimi kovin hyvin

 Todelliset tulokset syntyvät kuitenkin maksetulla mainonnalla, 
eli ostetulla medialla!



SOME-markkinoinnin etuja

 Some-markkinoinnin perusajatus on se, että mitä enemmän 

siihen laittaa rahaa, sitä enemmän se tuottaa

 Perusajatus toimii digitaalisessa tuotteessa, jonka 

tuotantokustannukset eivät nouse myyntimäärän noustessa 

 Laskuvarjohyppykurssien markkinoinnissa tulee äkkiä rajat 

vastaan

 Kerhon kapasiteetti kouluttaa oppilaita

 Markkina-alueella asuvien potentiaalisten hyppääjien määrä

 Kannattaa markkinoida niin kauan että jompikumpi tai 

molemmat rajat tulevat vastaan!







Brändi



Brändi



Brändi

 Kannattaa luoda kerholle

tunnistettava brändi ja graafinen 

ohjeisto

 Logo

 Käytettävät värit

 Käytettävät fontit

 Hyvä brändi auttaa kuluttajia

tunnistamaan

tuotteen/palvelun/organisaation



Mainoskampanja 

1. MATERIAALIN KUVAAMINEN

2. LANDING PAGE

3. MAINOSKAMPANJAN LUONTI

4. TULOSTEN AKTIIVINEN SEURANTA JA

MUUTOKSET



Materiaalin 

kuvaaminen



Materiaalin kuvaaminen

Videoiden ja kuvien käyttötarkoitus on hyvä 
tietää jo kuvausvaiheessa

 Joskus kannattaa ottaa päivän hommaksi 
vaikka kuvata mainosmateriaalia







Landing page



Landing page

 Lisätietoa:

https://lawsofux.com/

https://lawsofux.com/


Landing page

 Kerhon nettisivuille tehtävä erillinen sivu, jolle mainoksen 
klikkaajat ohjataan

 Hätätilassa nettisivujen etusivu tai esim. sivu jossa kerrotaan 
tandemhyppykurssista tai lahjakorteista

 Montako klikkausta konversion syntymiseen?

 Landing pagen ei tarvitse löytyä nettisivuilta mitenkään 
muuten kuin mainoksen kautta

 Landing page saa sisältää aggressiivisempaa ja myyvämpää 
kieltä kun normaali sivu



Landing page

 Facebook pixel

 Wordpressiin, kotisivukoneeseen

jne. saa helposti

 Auttaa facebookia

analysoimaan käyttäjien

käyttäytymistä ja parantaa

mainoskampanjan tulosta



CTA – Call To Action

 Mitä halutaan, että landing pagelle päätyvä tekee?

 Alkeiskurssille ilmoittautuminen

 Tandemhyppykurssille ilmoittautuminen

 Lahjakortin osto

 Kannattaa olla verkkomaksu, jolloin rahat saadaan heti

 Selkeä ja mielellään yksi CTA landing pagella

 Kannttaa harkita omia landing pageja alkeis- ja tandemkurssille

 Muita CTA:ta voisi olla esim. sähköpostilistalle liittyminen tai 

yrityksen/yhdistyksen puhelinnumeroon soittaminen



Landing page

 Esimerkki OSC:n tavasta 

 Nykyiset nettisivut eivät mahdollista kaikkea, joten landing pagen virkaa 

tekee lahjakorttikauppa

 https://ilmoittaudu.ouluskydivecenter.fi/osckurssilahjakortti

 https://ilmoittaudu.ouluskydivecenter.fi/osctandemlahjakortti

https://ilmoittaudu.ouluskydivecenter.fi/osckurssilahjakortti
https://ilmoittaudu.ouluskydivecenter.fi/osctandemlahjakortti


Maioskampanjan

luonti



Käytä oikeita työkaluja

 BOOST POST –nappi ei ole aina paras vaihtoehto

 facebookin ja instagramin mainosten luontiin Facebook Ads Manager

 Entiseltä nimeltään Power Edtior

 Monimutkainen työkalu, jonka käyttöön löytyy onneksi paljon opetusmateriaalia

 https://adespresso.com/guides/facebook-ads-beginner/facebook-manager-
campaign-setup/

 Itse mainosten tekemiseen suosittelen Adobe CC:n ohjelmia tai esim. 

DaVinci Resolvea

https://adespresso.com/guides/facebook-ads-beginner/facebook-manager-campaign-setup/


Mainosten sijainnit

 Erilaisia sijoituspaikkoja Face/Insta

 Facebook feed

 Facebook column

 Facebook story

 Instagram feed

 Instagram story

 Monia muitakin

 Käytä oikeaa kuvasuhdetta sijainnista riippuen









5x4 Feed



1x1 Feed



16x9 Feed



19:6 Story



5x4 Story



1x1 Facebook feed
 Tällä hetkellä mustat reunat

 Muuttuu aika usein



Mainoskampanjan luonti

 Mainoskampanjan tarkoitus

 Kurssille ilmoittautumiset

 Lahjakortin ostamiset

 Ads Managerissa joko Traffic tai Conversions

 Mainoskampanjan budjetti

 Suositeltu minimi 50e

 Kannattaa laskea kate, ja laskea paljonko on tarkoitus myydä



Mainoskampanjan luonti

Kohderyhmä



Varsinaisten yksittäisten mainosten 

luonti

 Esimerkki: OSC:n toukokuun 2020 mainoskampanja

 Facebook feed, 3 kuvamainosta, 2 videomainosta

 Instagram feed, 3 kuvamainosta, 2 videomainosta

 Instagram story, 3 kuvamainosta

 Kaikki kahdelle eri kohderyhmälle

 Näistä tulee yhteensä 26 eri kombinaatiota

 Lopullisessa kampanjassa 26 eri mainosta!



Varsinaisten yksittäisten mainosten 

luonti

 Esimerkki: OSC:n toukokuun 2020 mainoskampanja



Tulosten aktiivinen seuranta

 Tuloksia seuraamalla voi mainoskampanjan aikana vielä parantaa tulosta

 Huonosti toimivat mainokset voi laittaa pois, ja keskittyä näyttämään hyvin 

toimivia mainoksia

 Pitemmältä ajalta voi seurata minkälaiset mainokset toimii paremmin

 Mitkä värit toimivat?

 Video vai kuva?

 Vapaapudotus vai varjon varassa?

 Siloposki vai karvanaama kuvassa?

 Hyppykerhojen mainoksissa sen verran pieni mittakaava, että parempi 
ehkä keskittyä kampanjan aikaiseen optimointiin



Kiitos


