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1. Mitä on vaikuttajamarkkinointi?
Päivittäin sekä sinä että asiakkaasi tykkäätte,
seuraatte ja jaatte ideoita ja asioita sosiaalisessa
mediassa. Puhelin on jokapäiväinen apu ja näytöllä
kulutettuja minuutteja voi kertyä monien tuntien edestä
päivässä. Jopa 59% 16-24-vuotiaista suomalaisista on
jatkuvasti kirjautuneena eri sovelluksiin, selaillen niitä
useamman kerran päivässä (Suomen virallinen tilasto
SVT). Nuoret ovat yksi suurimmista kohderyhmistä,
joka käyttää sosiaalista mediaa jokapäiväisessä
elämässään.
Vaikuttajamarkkinointi on yksi osa markkinoinnin
suurta palettia, joka tarkoittaa yrityksen tai tapahtuman
tekemää yhteistyötä vaikuttajan kanssa. Vaikuttajaksi
voidaan luetella bloggaajia, vloggaajia, Instagramtähtiä ja muita julkisuuden henkilöitä, joilla on
sosiaalisen median kanavissaan suuri määrä
sitoutuneita seuraajia. Vaikuttajamarkkinoinnilla
pyritään tavoittamaan yrityksen kohderyhmä ja
vaikuttamaan heidän asenteisiinsa ja
ostokäyttäytymiseensä.

Vaikuttajan avulla brändin viestiä voidaan jakaa yhä
isommalle joukolle ja uusia mahdollisuuksia syntyy aina
uusien kanavien auetessa vaikuttajamarkkinoinnin
verkostossa. Vaikuttajien avulla voi viestiä oman yrityksesi
palveluista, kampanjoida ja/tai suositella tuotteita
vaikuttajan kohderyhmälle.
Vaikuttajamarkkinointiin tarvitset sitoutuneen vaikuttajan,
jonka kohderyhmä on sama kuin tapahtumallasi.
Vaikuttajat sisällyttävät yhteistöitä omiin sosiaalisen
median kanaviinsa, ja ovat suunnannäyttäjiä uusista
trendeistä käyttäjäkunnalleen, joka imee heistä vaikutteita.
Heidän tehtävänään on olla uusien trendien rehellisiä
esittelijöitä.

Vaikuttajamarkkinoinnin opas tutustuttaa
vaikuttajamarkkinoinnin hyödyntämiseen tapahtuman
myynnin tukena. Opas pohjautuu Siliä Oy:llä Social Media
Content Producerina työskentelevän Iiris Nokan
haastatteluun.
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Top 10 Suomen vaikuttavimmat vaikuttajat

1. Mmiisas, Miisa Rotola-Pukkila

4. Veronica Verho

2. Lakko, Eric Savolainen

6. Pinkku Pinsku, Pinja Sanaksenaho

5. Herbalisti, Juuso Karikuusi

8. Mikirotta, Mikael Sundberg

3. Roni Back

9. Mansikkka, Maiju Voutilainen

7. Miklu Bäck

10. Uino, Aino Rossi
Tutkimuksen on tuottanut Meltwater.
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2. Mistä aloittaa?
Vaikuttajamarkkinoinnin suunnittelussa pätevät kaikki markkinoinnin perussäännöt, eli aluksi on mietittävä
kohderyhmä ja tavoitteet yhteistyölle. Vaikuttajan etsinnässä pitää muistaa, että oma suosikkivaikuttaja ei
välttämättä ole se paras yhteistyökumppani tapahtumalle. Liikkeelle on aina lähdettävä siitä, millainen
kohderyhmä ja arvomaailma vaikuttajalla on, ja kun nämä asiat kohtaavat, tulee kampanjasta uskottava ja se
vaikuttaa oikeaan kohderyhmään. Yhteistyössä halutaan rakentaa tarinoita ja luoda lisäarvoa asiakkaiden arkeen.
Vaikuttajamarkkinointia voi kuulla kutsuttavan myös suosittelumarkkinoinniksi, sillä sitähän se on: vaikuttaja
suosittelee tuotetta oman kokemuksensa perusteella.
Vaikuttajamarkkinointi esiintyy medioissa monessa erilaisessa muodossa: videoina, postauksina, kuvina,
brändilähettilästoimintana ja edustuksina erilaisissa tapahtumissa. Vaikuttajien määrän ja alan kasvamisen jälkeen
myös keinot vaikuttaa seuraajiin ovat lisääntyneet, jonka vuoksi on lähdettävä miettimään luonnollista tapaa, joka
sopii vaikuttajan mediaan. Yhdessä luotu kampanja on vaikuttajan näköinen, ei vain päälle lätkäisty. Muista myös,
että enää ei kannata odottaa suuren vaikuttajan vastaavan tai näyttävän mediassaan ilmaiseksi lähetettyjä lippuja
ilman sopimusta näkyvyydestä. Heille satelee satoja yhteistyöpyyntöjä, joten panosta tarjoamalla oikeasti arvoa
yhteistyöhön.
Kuten muussakin markkinoinnissa,
kannattaa suunnitelmia ja tavoitteita asettaa
vuositasolle. Yhden kampanjan hyöty voi olla
hyvin pientä, joten resursseja kannattaa
laittaa pidempään ja moniosaisempaan
kampanjaan. Jatkuvuudella luodaan
syvempää suhdetta vaikuttajan kanssa, sekä
lisätään brändin uskottavuutta vaikuttajan
sosiaalisessa mediassa.

On myös hyvä miettiä, pystyykö tähän
kaikkeen yksin vai haluaako käyttää
ulkopuolista apua.
- Iiris Nokka
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3. Miten valita sopiva vaikuttaja?
Vaikuttajalla on oltava tarttumapintaa juuri sinun tapahtumaasi, jotta
markkinointi olisi tehokasta. Tapahtumallesi oikea vaikuttaja tuntee
tuotteesi, on luotettava asiantuntija tai mielipidevaikuttaja
kohderyhmänsä keskuudessa, on aktiivinen ja luova sisällöntuotossa
sekä ymmärtää markkinointia ja yhteistyön merkityksen.
Vaikuttajan valinnassa on tärkeää tutustua tarkasti vaikuttajan
henkilöbrändiin, sisältöön, kanaviin ja kohderyhmään sekä arvioida
hänen sopivuuttaan tapahtumasi tavoitteisiin. Omat henkilökohtaiset
suosikit tai top 10 suurinta vaikuttajaa ei siis välttämättä ole se paras
vaihtoehto, vaan vaikuttajaa valitessa täytyy tarkasti punnita
tapahtuman ja vaikuttajan yhteisiä arvoja ja tavoitteita.
Vaikuttajamarkkinoinnissa on tärkeää myös miettiä tapahtuman
kokoa ja toimialaa, sekä peilata sitä vaikuttajan seuraajamäärään.
Onko suuri ja tunnettu nimi tapahtumallesi parempi valinta vai
toimisiko pienempi mikrovaikuttaja sitoutuneemmilla seuraajilla tässä
tapauksessa paremmin?
Sopivan vaikuttajan löytämiseen voi käyttää apuna ulkopuolista
sisältömarkkinoinnin ammattilaista tai vaikuttajamarkkinointitoimistoa,
joka auttaa sopivan henkilön etsinnässä ja kontaktoimisessa. Jos
kuitenkin sopiva vaikuttaja löytyy heti, useimmilla on olemassa
yhteistöihin tarkoitetut yhteystiedot. Vaikuttajasta riippuen
yhteydenotot menevät suoraan heille itselleen tai managerin kautta.
Yhteydenotossa on tärkeää muistaa vakuuttaa vaikuttaja siitä, miksi
yhteistyö on kannattava ja molemmille osapuolille sopiva.
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Muista nämä vaikuttajan valinnassa:

Kohderyhmä

Vaikuttajan arvot

Käytä apuna
vaikuttajamarkkinointitoimistoa

Mikrovaikuttajat
Välillä kannattaa miettiä onko suuri, koko Suomen laajuinen
vaikuttaja sinulle ja tapahtumallesi oikea valinta. Tämä riippuu
tapahtuman luonteesta ja sen kohderyhmästä, sillä
mikrovaikuttajat ovat vaikuttajia, joilla on huomattavasti pienempi
ja spesifimpi seuraajakunta. Mikrovaikuttajiksi lasketaan usein
sellaiset henkilöt, joilla on alle 10 000 seuraajaa. Seuraajat ovat
usein paljon sitoutuneempia kuin tunnetummilla vaikuttajilla, ja he
kokevat olevansa osa yhteisöä. Markerlyn toteuttamassa
tutkimuksessa huomattiin, että mitä pienempi seuraajamäärä, sitä
korkeampi sitoutuneisuusaste. Aina mahdollisimman suuren
seuraajamäärän tai kohderyhmän tavoittelu ei ole paras
vaihtoehto, eikä se sovi kaikille.
Mikrovaikuttajia kannattaa hyödyntää tapahtumissa, joissa on
vastaava tarkempi kohderyhmä. Mikrovaikuttajan kanssa tehty
yhteistyö voi olla edullisempaa ja kohderyhmää sitovampaa.
Mikrovaikuttajan sisältö koetaan usein seuraajilleen
persoonallisempana ja henkilökohtaisempana, joka herättää
luottamusta katsojissa. Pienempien tapahtumien markkinoinnissa
kannattaakin siis ehkä miettiä mikrovaikuttajien hyödyntämistä.
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4. Miten mitata vaikuttavuutta ja yhteistyön tuloksia?
Data ja mittarit ovat tärkeä osa
vaikuttajamarkkinointia, ja uusia kampanjoita
kannattaa aina suunnitella edellisen datan
perusteella. Aiheeseen voi tutustua lisää "Datan
hyödyntäminen tapahtumissa" -oppaassa!
Kampanjan päätyttyä analysoi sitä alussa asetettujen
mittareiden avulla ja pohdi seuraavia kysymyksiä:

Vaikuttavuutta mitataan samalla tavalla kuin muunkin
markkinoinnin tuloksia. Tässä tapauksessa voidaan
seurata esimerkiksi klikin hintaa, näyttökertoja,
brändimielikuvan muuttumista tai tuotteiden myyntiä.
Perinteinen keino on antaa personoitu alennuskoodi
esimerkiksi lippukauppaan ja analysoida
myyntiraporttien avulla vaikuttajamarkkinoinnin
tehoa.
Asioita, joita voidaan mitata:

Millaisia tulokset olivat?

Sitoutuneisuutta

Päästiinkö haluttuihin tuloksiin?
Mitä voidaan tehdä ensi kerralla paremmin?

Klikkejä

Oliko valittu vaikuttaja sopiva valinta?

Myyntiä

Olisiko fiksumpaa toteuttaa seuraava yhteistyö
vaikuttajamarkkinointia tarjoavan yrityksen kautta?

Vaikuttajan on tärkeä vastata yrityksen arvoja
muutenkin, kuin vain yhteistyön aikana, jotta
yhteistyö sopeutuisi kanavaan
mahdollisimman hyvin.
-Iiris Nokka
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5. Miten tapahtuma voi hyödyntää vaikuttajamarkkinointia?
Vaikuttajamarkkinoinnissa yhteistyön alkaessa on
huolehdittava kummankin osapuolen sopimuksista.
Sopimukset auttavat molempia hahmottamaan
tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseen.
Yhteistyötä aloittaessaan yrityksen tulee myös
asettaa budjetti, kampanja-aika ja tavoitteet.

Vaikuttajamarkkinointia voi tehdä oikeastaan missä
tahansa, mutta kannattaa suosia erityisesti kyseisen
vaikuttajan suosituimpia kanavia. On hyvä myös
miettiä, miten yritys tai tapahtuma voi hyödyntää
vaikuttajan tekemää sisältöä omissa kanavissaan.
Tapahtuma voi siis käyttää vaikuttajaa apunaan ennen
tapahtumaa markkinoinnin ja näkyvyyden
buustaukseen. Esimerkiksi vaikuttajan jakama
alennuskoodi on helposti mitattava tapa nähdä, onko
yhteistyö uponnut hyvin kohderyhmään. Vaikuttajaa
voi hyödyntää tapahtuman näkyvyyden lisäämiseen,
lippuarvontoihin ja markkinointiviestien levittämiseen.

Yhteistyössä vaikuttajan kanssa kannattaa
panostaa läpinäkyvään viestintään sekä varmistaa,
että kumpikin hahmottaa kampanjan
kokonaisuuden. Muista, että yhteistyötä tehdessä
kampanjat ja maksetut postaukset on aina
merkittävä sosiaalisessa mediassa. Tutustu ensin
sääntöihin, miten merkitseminen tapahtuu
oikeaoppisesti. Selkeästi ilmaistu yhteistyö ei saa
asiakasta tuntemaan itseään huijatuksi.

Vaikuttajia on myös mahdollista kutsua paikan päälle
tapahtumiin. Tällöin vaikuttaja lisää sosiaaliseen
mediaansa kuvia tapahtumapaikalta ja välittää täten
aitoa tunnelmaa. Vaikuttaja voi myös kuvata
tapahtumasta esimerkiksi vlogisisältöä, joka
julkaistaan tapahtuman jälkeen.
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6. 10 vinkkiä vaikuttajayhteistyöhön
1. Suunnittele

6. Hyödynnä ennen, aikana ja jälkeen

Tutustu eri vaikuttajiin ja tee perusteellinen pohjatyö.
Mieti, miten vaikuttaja saadaan osaksi markkinointia.

Hyödynnä ennen tapahtumaa markkinoinnin
buustaukseen, aikana aidon tunnelman
välittämiseen ja jälkeen esimerkiksi seuraavan
vuoden promoamisessa.

2. Käytä luovuutta

7. Analysoi data

Anna vaikuttajan osallistua suunnitteluun ja miettikää
yhdessä luovia tapoja, jotka erottuvat kilpailijoista.

Myös vaikuttajamarkkinoinnista voi kerätä dataa,
jonka avulla nähdään, ollaanko yhteistyöllä päästy
tavoitteisiin.

3. Valitse sopiva vaikuttaja

8. Sitoutukaa pitkäjänteiseen yhteistyöhön

Mieti molempien osapuolten tavoitteita, arvoja sekä
kohderyhmiä.

Luokaa yhdessä pitkän tähtäimen strategiset
tavoitteet. Sisällytä vaikuttajamarkkinointi
kokonaisuutena osaksi markkinoinnin
vuosisuunnitelmaa.

4. Hyödynnä mikrovaikuttajia
Mikrovaikuttajat ovat erinomainen valinta pienempiin
tapahtumiin, joilla on samantyyppinen kohderyhmä.

9. Pidä yhteistyö aitona
Luokaa läpinäkyvää yhteistyötä joka on vaikuttajan
näköistä.

5. Huomioi median monet eri muodot
Videot, postaukset, kuvat, brändilähettilästoiminta tai
edustukset erilaisissa tapahtumissa - pohdi mikä
keino tavoittaa kohderyhmäsi parhaiten.

10. Muista kiittää
Hyvästä ja onnistuneesta yhteistyöstä on hyvä
antaa arvoisensa tunnustus.
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7. Inspiroidu esimerkeistä!
Tallink Silja Line – Uudistanut laivan
tarjontaa
Year in Clarion - Vaikuttaja asuu
vuoden hotellissa
Pauligin Paula – Tuonut kasvot ja
lähestyttävyyttä brändille
Siliä Oy:n tuottama yhteistyö
Jameran kanssa
Esimerkkejä Monocrome
-vaikuttajatoimiston kampanjoista
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Kiitos, kun luit oppaamme!
Toivottavasti olet nyt valmiimpi kuin koskaan viemään
tapahtumasi uudelle tasolle! Jos jäit kaipaamaan vielä
jotain lisää, vieraile osoitteessa liveto.io tai esikatsele
täältä miltä tapahtumakauppa Dropshop näyttäisi
verkkosivuillasi!
Liveto on suomalainen tapahtumamyyntipalvelu, jonka
missio on auttaa tapahtumia menestymään. Kun haluat
laadukasta palvelua sekä modernit työkalut käyttöösi heti,
Liveto on etsimäsi ratkaisu. Tapahtumasi suuruudella tai
luonteella ei ole merkitystä - me otamme vastaan
jokaisen.
Haluatko ilmaisen 20 minuutin sparrauksen sinun
tapahtumamyyntisi kehittämisestä? Laita meille viestiä
mika.nuora@liveto.io.
Ota meihin rohkeasti yhteyttä, niin tehdään yhdessä
tapahtumastasi ikimuistoinen!
www.liveto.io
essi.vesala@liveto.io
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