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Agenda



Taidemarkkinointi (perusteet)   
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Työkalut / resurssit?
Miten markkinointi
toteutetaan?



Taidemarkkinointi (perusteet)   
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Taidemarkkinointi (perusteet)   
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Ajatus markkinoista verkostoina

ja ekosysteeminä



Taidemarkkinointi (perusteet) 
- yleisöt -

Avoimet suostuttelulle

Fanit

Kieltäytyjät

A model by MHM (Morris, Hargreaves, McIntyre)



Mitä infoa meillä on yleisöistä?

Mistä saamme infoa yleisöistämme?



Mistä saamme infoa yleisöstä?
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Yleisöpalaute

Secondary / natural data

Tilastoja / dataa lipunmyynnistä, 

keikkamyyjältä, yms.



Mistä saamme infoa yleisöstä?
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Mitä hyötyä meille on yleisön segmentoinnista?



Yleisön segmentointi
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Psykografinen data

Mikä motivoi heitä? (Miksi?)



Yleisön segmentointi

© Hanken



© Hanken

Ajattele/kuvaile yleisöäsi!

Empathy map canvas
- Hyödyllinen väline markkinointistrategioiden luomiseen!

- Auttaa markkinointi- ja yleisölähtöisen ajattelun kehittämisessä!
- Auttaa kartoittamaan yleisön arvoja ja motivaatioita osallistumisen taustalla.
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Empathy map canvas:

https://medium.com/the-xplane-collection/updated-
empathy-map-canvas-46df22df3c8a



Mielikuvitusyleisöt

© HankenA model by MHM (Morris, Hargreaves, McIntyre)



Mielikuvitusyleisöt

© Hanken(Brown & Ratzkin, 2011)



Audience first
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Audience first
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Mitä yleisö haluaa?

-> laatuaikaa, irti arjesta

-> uusia ajatuksia ja kuvia maailmasta

-> yhdessäoloa, merkityksellisyyden ja 

yhteenkuuluvuuden tunteita
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Kysymyksiä.
Ajatuksia.
Kommentteja.



Kaikki visuaalinen viestii...

...myös värit, fontit ja tyhjä tila



Symbolic

Realistic

Real
Imaginary



Inspiraatiota:

Villahullu: 
https://www.instagram.com/villahullu/

Mahls_Mahls: 
https://www.instagram.com/mahls_mahls/

Hanna_Rast
https://www.instagram.com/hanna_rast/

Janne Mikkila
https://www.instagram.com/jannemikkila/

viitasenpiia
https://www.instagram.com/viitasenpiia/
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Kuva ja markkinointi 2.0
digitaaliset alustat ja fanit

Indoktrinaatio: vastaanottajan mielipiteen muokkausta
hänen huomaamattaan.

Propaganda: tunteisiin vetoavaa manipulaatiota,
jossa kohde tietää, että häneen yritetään vaikuttaa

Teemu Mäki kirjassa ’Taiteen tehtävä’

Kuvallinen viestintä:
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Markkinointi 2.0
Digitaalinen (sosiaalinen) media
- Maksetut mainokset (newsfeed, videobannerit, google-haku)

- inbound (kuluttaja johdatellaan sisällön äärelle, esim. 
hakusanaoptimointi)

- outbound (markkinoija lähestyy asiakasta, esim. bannerit, TV)

- Vaikuttajamarkkinointi (influensserit / yritysyhteistyö)

- win-win: luomalla mielenkiintoista ja näkyvää sisältöä, 
taiteilija/organisaatio voi saada yritykset kiinnostumaan (sponsorit)

- Voiko taiteilija/taideorganisaatio hyötyä influenssereista?

- Proaktiinen kommunikointi
- Sisältömarkkinointi (content marketing)

- Some
- Blogit, podcastit
- Kotisivut

- eWOM / Viral marketing / Buzz marketing
- kuluttaja osallistetaan markkinointiin

Mobiililaitteet
(suurin osa digitaalisesta ajasta vietetään älypuhelimella)

- App-bannerit
- Lokaatiomarkkinointi

Suoramarkkinointi
- E-mail
- Tekstiviestit

Algoritmit -> kohdennettu, perustuu kerättyyn dataan -> markkinointi 3.0? (’fail image of freedom’)
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Strateginen somemarkkinointi.

Näyttöön perustuva

markkinointistrategia

sosiaalisen median
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Strateginen somemarkkinointi.

Sosiaalinen media ja sen algoritmit ovat jatkuvassa
muutoksessa

Kuinka mitata postauksien suosiota?

Kuinka seurata seuraajien käyttäytymistä?



Strateginen somemarkkinointi.

Missä mennään usein ’metsään’?

Ennakkosuunnittelun puute

Spontaanien postauksien puute

Yleisönäkökulman puute – mieti yleisöäsi ennen sisältöä!

Epäsäännöllinen postaus – säännöllinen postaus pitää seuraajat
sitoutuneina. Myös algoritmit suosivat sivuja, joissa säännöllisiä
postauksia!

Identtisen sisällön postaaminen kaikilla kanavilla – räätälöi
postauksesi yleisöjesi mukaan!

Liikaa sisältö/myyntiviestintää – sopiva balanssi sisällössä!



Strateginen somemarkkinointi.

SISÄLTÖ-
STRATEGIA

YLEISÖ
Kuka, missä, 
motivaatio?

KANAVAT
Missä sisältösi

kohtaa yleisösi?

SITOUTTAMINEN
Minkälainen sisältö
vangitsee yleisösi?

TAVOITTEET
Sisältö, joka palvelee

tavoitteitasi?

AJOITUS
Tehokkaimmat
postauspäivät ja 

kellonajat?
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Strateginen somemarkkinointi.

Ohjaa parhaiten liikenteen kotisivuille
-> Facebook

2-suuntainen vuorovaikutus
-> Twitter toimii reaaliaikaiseen kommunikontiin

Nuoret yleisöt
-> Instagram, TikTok

Somekanavan tavoitteet:
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Facebookin algoritmi

Seuraajasi eivät välttämättä näe postaustasi
-> keskimäärin 5-6% seuraajistasi näkevät

orgaanisen postauksen uutisvirrassaan.

Mitä enemmän tykkäyksiä/kommentteja postaus kerää, sen 
useampi postauksen myös näkee

-> Yritä tehdä koukuttavia postauksia
-> Kun seuraajat alkavat reagoida, sinun tulee vastata ja edistää

vuorovaikutusta
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Strateginen somemarkkinointi.

Instagram – it’s all about aesthetics!
-> Laadukkaita kuvia

-> Stories (24h – tai tallenna etusivulle) 
-> Reels
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Instagram

- Tee hashtag-tutkimusta

- Tsekkaa mitä muut käyttävät

- Käytä hashtageja, jotka todennäköisemmin
tavoittavat yleisöäsi

- Käytä spesifejä sekä isojen yleisöjen
hashtageja

-> Suurimpien lukujen hashtagit eivät ole
välttämättä parhaat – katoavat massaan
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Instagramin algoritmi

- Suosii postauksia, joita kommentoidaan

+
- Kuinka usein julkaiset

- Kuinka tuore julkaisu on (Reels > Still)

- Kuinka aktiivisesti kommunikoit

- Kuinka usein avaat appin

- Kuinka kauan vietät aikaa Instagramissa

- Kuinka montaa tiliä seuraat

- Algoritmit suosivat alle 15s reelssejä
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Strateginen somemarkkinointi.

Videojulkaisut

YouTube   
- Otsikot ja kuvaukset auttavat yleisöä löytämään

videosi
- Youtube statistiikka kertoo:

-> katselukerrat
-> mistä lähteistä katselut tulevat
-> miltä maantieteellisiltä alueilta
-> keskimääräisen katselukerran pituus

Esim. Facebookissa keskimääräisen katselukerran
kesto on alle 15 s

-> tärkein sisältö ja pääviesti videon alkuun!
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Strateginen somemarkkinointi.

1. Tunne yleisösi sekä seuraajasi eri alustoilla
-> demografia: ikä, sukupuoli, asuinalue

2. Tunnista minkälaiset postaukset keräävät
huomiota ja vuorovaikutusta alustoillasi

-> luo strategia / aseta tavoite

Esimerkkitavoitteita:
-> kasvata seuraajia 20% seuraavien

6 kk aikana
-> kasvata vuorovaikutuksen määrää

postauksissasi
-> kasvata nykyisen sivusi keskimääräistä x 

tykkäyksen määrä kaikissa postauksissasi
20% seuraavan 6 kk aikana.

Kanavakohtainen tavoite (eri tavoite eri kanaville):
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Matalan kynnyksen postauksista suuren työmäärän julkaisuihin
(kuvista blogeihin ja podcasteihin)

Strateginen somemarkkinointi.

70% brändi (brand awareness):
-> brändikuvasto, tarina
-> artistinen sisältö

20% jakaminen (sharing)
-> sisältöä muista lähteistä, kanavista
-> reagoimista maailman tapahtumiin
-> seuraajien/fanien luoma sisältö
-> suosittujen sisältöjen jakaminen

10% mainostus (promotion)
-> esiintymiset, näyttelyt, tapahtumat

SISÄLTÖ ENSIN (content first!) 
70-20-10 -sääntö
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KIITOS!

Ludwig Meidner (1912)
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