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JOHDANTO
Vaikuttajamarkkinoinnin pikaopas on rakennettu auttamaan
etenkin pk-yrityksiä ja yrittäjiä vaikuttajamarkkinoinnin
ymmärtämisessä osana muuta markkinointistrategiaa. 

Tästä pikaoppaasta hyötyvät varmasti myös brändien
edustajat, viestintäalan henkilöt sekä vaikuttajat, jotka
haluavat syventyä vaikuttajamarkkinointiin paremmin.

Mikäli tiedonjanosi heräsi, löytyy lisäkoulutusmateriaalia
helposti yhdestä paikasta, Vaikuttajamarkkinointi yrityksille
-verkkokurssilta.

https://vaikuttajamarkkinointiyrityksille.fi/
https://vaikuttajamarkkinointiyrityksille.fi/
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OSA 1. 

VAIKUTTAJA-
MARKKINOINNIN

PERUSTEET
Mitä on vaikuttajamarkkinointi

Kuka on vaikuttaja

Miksi vaikuttajamarkkinointi tehokasta



Digitaalinen puskaradio
Suosittelumarkkinointi digitaalisessa muodossa
Mainontaa julkkiksen henkilöbrändiä hyväksikäyttäen,
mutta sosiaalisen median kanavissa ja blogeissa
perinteisen median sijaan
Vuorovaikuttavaa ajatusjohtajuutta tietyllä toimialalla
(B2B)

MITÄ ON VAIKUTTAJA-
MARKKINOINTI
Vaikuttajamarkkinointi, eli influencer marketing, voidaan
määritellä usealla eri tavalla:

Itse määrittelen sen seuraavasti: Vaikuttajamarkkinointi
on oikean kohderyhmän saavuttavaa, henkilöbrändin avulla
tapahtuvaa suosittelumarkkinointia ja ajatusjohtajuutta.
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MITÄ ON VAIKUTTAJA-
MARKKINOINTI
Jo lähes viisi vuotta sitten jopa 92 % kuluttajista luotti
enemmän vaikuttajan kuin brändin sanomaan
ostopäätöstä tehdessään (HubSpot 2017). 

Viimeisimmän tutkimuksen mukaan jopa 43 %
suomalaisista luottaa somevaikuttajien suositteluun
tuotteesta tai palvelusta ja 31 % kokee julkisuuden
henkilön suosituksen ostopäätöstään tukevaksi tekijäksi
(Vaikuttaja- ja somemarkkinointi Suomessa 2021, Troot).

Suomessa vaikuttajamarkkinoinnin hyödyntämisessä
ollaan vielä lasten kengissä, ja vain hyvin marginaalinen
ryhmä ottaa sen tänäkään päivänä osaksi kokonaisvaltaista
markkinointistrategiaansa.
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https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/30239/71-More-Likely-to-Purchase-Based-on-Social-Media-Referrals-Infographic.aspx


KUKA ON VAIKUTTAJA
Vaikuttajaksi lasketaan jokainen, jolla on sanottavaa sekä
seuraajakunta, joka on sitoutunut henkilöön ja hänen
tuottamaansa sisältöön. 

Fray ja Keller määrittelevät vaikuttajat kirjassaan
jokapäiväisiksi kuluttajiksi, jotka etsivät ja jakavat
tietoa, ajatuksia sekä suosituksia huomattavasti
keskivertokuluttajia enemmän. 

Nämä kuluttajat, eli vaikuttajat, tuovat esiin mielipiteensä
niistä tuotteista ja palveluista, joihin tuntevat intohimoa.
Muille kuluttajille tämä näkyy lisättynä tietona, neuvoina
ja näkemyksiä. (How to use influencers to drive a word-of-
mouth strategy 2016).
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KUKA ON VAIKUTTAJA
Suurin ero “perinteisiin” julkkiksiin on
samaistuttavuudessa vaikuttajaan ja täten luottamuksen
syntymisessä. Toki “perinteisiä” julkisuuden ammatteja
harjoittavat henkilöt voivat olla nykypäivänä myös vaikuttajia
kuten esimerkiksi näyttelijä-bloggaaja Sara Parikka.

Vaikuttaja Mmiisas eli Miisa Rotola-Pukkila (Youtubessa
yli 380 tuhatta tilaajaa, Instagramissa 439 tuhatta seuraajaa
(heinäkuu 2021) tutki luottamuksen syntymistä pro
gradussaan ja toteaa, että seuraajien samaistumisen
kokemukset ovat edistäneet vertaisuuden tunteita, eli
kautta luottamuksen osoittamista ja vertaistuen
antamista vaikuttajalle. 
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KUKA ON VAIKUTTAJA
Vaikuttajat EIVÄT ole vain media-alustoja, joista ostat
mainostilaa ja näkyvyyttä. He ovat yhden tai useamman
hengen markkinointi- ja mainostoimistoja, eli ostaessasi
kampanjan vaikuttajalta, ostat myös kampanja-
suunnittelun, sisällöntuotannon (videot, kuvat, tekstit),
kanavat joissa materiaali julkaistaan, raportointi-
palvelun sekä jatkokehitystyötä.

Vaikuttajia on olemassa jokaisessa eri kategoriassa aina
lifestylestä retkeilyn kautta autoihin, yhteiskunnallisiin
kysymyksiin ja fysiikkaan. 

Suomessa pääasiallisia kanavia B2C-vaikuttajille ovat blogit,
podcastit, YouTube, Instagram sekä TikTok. B2B-vaikuttajille
(ajatusjohtajille) ominaisia kanavia ovat Twitter ja LinkedIn.
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 Kuluttajat ovat sitoutuneita vaikuttajiin ja luottavat
heihin
 Vaikuttajat ja vaikuttajatoimistot tietävät
kohderyhmänsä
 Vaikuttajat mahdollistavat kasvun uudenlaisessa
markkinassa
 Adblockerit eivät tehoa vaikuttajien sisältöön
 Vaikuttajamarkkinointi on kustannustehokasta
 Vaikuttajien analytiikka ja raportit ovat arvokkaita

MIKSI VAIKUTTAJA-
MARKKINOINTI ON 
TEHOKASTA

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Ps. Jokaista aihetta käsitellään laajemmin Vaikuttajamarkkinointi yrityksille -
verkkokurssilla.
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OSA 2. 

YHTEISTYÖT JA
NIIDEN

MERKINNÄT
Erota PR ja maksettu yhteistyö toisistaan

Millaisia yhteistyökampanjoita voi rakentaa

Kuinka ohjeistaa merkitsemään yhteistyöt



Maksettujen, eli kaupallisten yhteistöiden kautta
Pelkkien PR-toimien, eli ansaitun näkyvyyden kautta.

EROTA PR JA MAKSETTU
YHTEISTYÖ TOISISTAAN
Vaikuttajamarkkinointia tehdään Suomessa perinteisesti
kahdella eri tapaa, tai näitä yhdistelemällä: 

Kaupallisesta näkyvyydestä maksetaan, kun taas PR-
toimilla näkyvyys ansaitaan. 

Suomessa Verottaja määrittelee sen, mikä on saatua ja
mikä on kaupallista yhteistyötä. Esimerkiksi: Jos yritys
haluaa ilmaiseksi annetusta palvelusta tai tuotteesta
vastineeksi tuotettua sisältöä vaikuttajan kanaviin, on se
kaupallinen yhteistyö, jonka verottaja tulkitsee vaikuttajan
ansiotulona, jonka käypä arvo myös yrityksen täytyy
ilmoittaa tulorekisteriin.

Ps. Epäselvissä verotilanteissa konsultoi aina ensisijaisesti Verohallintoa. Ym. ohje päivätty 16.1.2022.
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https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot/ansiotulot/sometulot/


Nano- ja mikrovaikuttajien strategia (vaitaan useampi
pienempi vaikuttaja, jolloin yhden hinta edullisempi)
Makro- ja isompien vaikuttajien strategia (valitaan yksi
tai kaksi isompaa vaikuttajaa, joiden yksikköhinta on
suurempi).

EROTA PR JA MAKSETTU
YHTEISTYÖ TOISISTAAN
PR:ää voi tehdä mm. tuotteita testiin antamalla,
järjestämällä vaikuttajatapahtuman tai tarjoamalla palveluita
ilmaiseksi (tai alennuksella). PR-toimissa täytyy luottaa
siihen, että ansaitset näkyvyyden vaikuttajan kanavissa
omilla toiminnallasi, sillä näkyvyyttä ei saa erikseen sopia.

Kaupallisia yhteistöitä varten strategioita on Suomessa
karkeasti jaoteltuna kaksi:

On normaalia yhdistää näitä kahta tapaa kampanjassa.
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Blogipostaukset, videot ja kuvat vaikuttajan kanaviin
(sisältöyhteistyö)
Kilpailut ja arvonnat vaikuttajan seuraajille
Affiliate- eli mainoslinkit tai bannerit (display)
Osallistuminen tuotekehitykseen sekä testaukseen
Vaikuttajien omien tuotteiden tekeminen brändin
kanssa yhteistyössä (yhteistyömallistot)
Vaikuttaja tuottaa sisältöä yrityksen omiin kanaviin
(yrityksen kanavan haltuunotto tai muu, vaikuttajan
brändiä hyödyntämätön sisällöntuotanto)
PR-tapahtumat, -matkat ja erilaiset workshopit.

MILLAISIA YHTEISTYÖ-
KAMPAJOITA VOI RAKENTAA
Yhteistöitä voidaan toteuttaa erilaisina kokonaisuuksina
aina lyhytaikaisemmasta kertakampanjasta
pidempiaikaiseen yhteistyöhön. Ohessa muutama esimerkki:
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Saatu PR-tuote tai -palvelu merkitään kaikkialle termillä
'Saatu' (esim. jokaiseen IG Tarinaan erikseen). Matka tai
tapahtuma merkitään usein 'PR-matka' tai 'PR-
tapahtuma'
Kaupallinen yhteistyö täytyy merkitä aina joko
'Kaupallinen yhteistyö' tai 'Mainos'.

KUINKA OHJEISTAA
MERKITSEMÄÄN YHTEISTYÖT
Kaupalliset yhteistyöt ja saadut PR-tuotteet tai -palvelut
merkitään eri tavalla:

On tärkeää opetella oikeanlaiset merkinnät, sillä niiden
virheellisyydestä on aina vastuussa yritys, ei vaikuttaja.

Merkitsemättä jättäminen on aina piilomainontaa, jota
valvoo MEN, eli Mainonnan eettinen neuvosto.
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Ym. ohje päivätty 16.1.2022. Katso päivitetyt oihjeistukset aina Vero.fi:stä.
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OSA 3. 

KAMPANJOIDEN
RAKENTAMINEN

Kampanjarakenne pähkinänkuoressa

Yleisimmät virheet, joita kampanjaa rakentaessa tehdään

"Pyhä kolminaisuus"



 Päätä kampanjan viesti, eli sen aihe

 Rajaa tavoiteltu kohderyhmä

 Aseta tavoitteet ja mittarit

 Määritä kampanjan budjetti

 Valitse sopiva vaikuttajamarkkinointistrategia

 Kartoita sopivat vaikuttajat ja ota heihin yhteyttä

 Sovi julkaisuajankohdat ja seuraa kampanjan

etenemistä

 Raportoi ja analysoi kampanjan menestys

KAMPANJARAKENNE
PÄHKINÄNKUORESSA
Kampanjarakenne voidaan jakaa pääosin kahdeksaan eri
osaan, joista jokainen on onnistumista ajatellen yhtä tärkeä: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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 Unohdetaan miettiä tavoitteita tai asettaa mittareita

 Valitaan vaikuttaja vain seuraajamäärän perusteella

 Päätetty strategia ja budjetti menevät ristiin

 Unohdetaan antaa luovaa vapautta vaikuttajalle

 Ei seurata tai analysoida tuloksia

 Luullaan, että yksi kampanja ratkaisee kaiken

YLEISIMMÄT VIRHEET,
JOITA KAMPANJAA
RAKENTAESSA TEHDÄÄN
Mitä enemmän yrittäjiä, yrityksien edustajia, brändejä,
viestintäammattilaisia ja ketä tahansa kouluttaa, sitä
enemmän törmää oheisiin virheisiin ja harhaluuloihin
vaikuttajamarkkinoinnista:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Tietoisuus (awareness), eli brändin tunnettuuden
kasvattaminen
Reaktio (reaction), eli sitoutuneisuuden kasvattaminen
Toiminta (action), eli halutun konversion tapahtuminen

1. UNOHDETAAN MIETTIÄ
TAVOITTEITA TAI ASETTAA
MITTAREITA
Tavoite, eli mitä kampanjalla halutaan saavuttaa, ohjaa
kampanjaa sen mittareista strategian kautta analysointiin,
joten sen määrittäminen (ja viestiminen vaikuttajalle) on
elintärkeää. 

Brown ja Fiorella jakavat kirjassaan Influence marketing: How
to create, manage, and measure brand influencers in social
media marketing (2013) vaikuttajamarkkinoinnin
päätavoitteet kolmeen kategoriaan:
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Brändin ja/tai palvelun tuotteiden tunnettuuden
lisääminen
Brändimielikuvan kehittäminen ja sen vahvistaminen
halutussa kohderyhmässä
Hyvälaatuisen ja brändille sopivan sisällön määrän
kasvattaminen
Liikenteen määrän kasvattaminen ja
myynninedistäminen

1. UNOHDETAAN MIETTIÄ
TAVOITTEITA TAI ASETTAA
MITTAREITA
Mieti myös onko kyseessä pitkän vai lyhyen aikavälin
tavoite ja montako niitä voidaan asettaa, jotta
kampanjasta ei tule liian laaja omiin resursseihin verraten. 

Hyviä tavoitteita ovat esimerkiksi:
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Kokonaistavoittavuus, sitoutuminen (tykkäykset yms),
CPE (hinta per sitoutuminen)
Sitoutuminen, arvontaosallistumisten määrä,
keskustelun sävy ja määrä, kyselyvastausten määrä
Sisällön laatu, sisällön jatkokäyttömahdollisuudet,
sisällön monipuolisuus, käyttöoikeudet
Klikkaukset, liikenteen kasvu, etukoodin käyttö,
myynnit, palaute, uutiskirjeen tilaajat

1. UNOHDETAAN MIETTIÄ
TAVOITTEITA TAI ASETTAA
MITTAREITA
Asetettujen tavoitteiden onnistuminen vaatii mittarit, joiden
mukaan menestystä mitataan. Mittareiden (englanniksi
KPI, Key Performance Indicator) tulee olla määrällisiä
(numeerista dataa) tai laadullisia. 

Hyviä mittareita ovat esimerkiksi:
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Vastaavatko arvopohjanne ja sopiiko vaikuttaja brändin
imagoon?
Tekeekö vaikuttaja sisältöä, joka sopii brändiisi? Vaalea
vs. tumma tyyli, laatu yms.
Millainen on vaikuttajan seuraajakunta? Sijainti, ikä,
sukupuoli, kiinnostuksen kohteet...

2. VALITAAN VAIKUTTAJA
VAIN SEURAAJAMÄÄRÄN
PERUSTEELLA
Sanotaan se yhdessä: vaikuttajaa ei valita vain
seuraajamäärän perusteella! Kun etsit sopivaa vaikuttajaa,
pohdi näistä jokaista näkökulmaa:

Ammattitaitoinen vaikuttaja pystyy tarjoamaan mediakortin.
Mediakortti kertoo mm. kanavien strategiasta, vaikuttajan
taustasta ja tarjoaa analytiikkaa, referenssejä ja pohjahinnat.
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Vaikuttajan seuraajakunnan sijaintiedot
Vaikuttajan kohderyhmän kiinnostuksen kohteet ja sen
ostovoima
Mahdollisuus pitkäkestoiseen yhteistyöhön vaikuttajan
kanssa

2. VALITAAN VAIKUTTAJA
VAIN SEURAAJAMÄÄRÄN
PERUSTEELLA
Yleensä samasta kategoriasta löytyy useampi eri
vaikuttaja, joista jokaisella voi olla hyvin erilainen
kohderyhmä aina sen demografiasta heidän
käyttäytymiseensä ja ostovoimaansa.

Tärkeää onkin löytää tästä joukosta ne itselle parhaiten
sopivat yksilöt. Erityisesti kauneusyrittäjillä tärkeää
vaikuttajan valinnassa usein on:

vaikuttajamarkkinointiyrityksille.fi

3. KAMPANJOIDEN RAKENTAMINEN



Kaupallisessa yhteistyössä saat lähettää vaikuttajalle
toiveita julkaisun sisältöön, sopia ajankohdan ja pyytää
materiaalit tarkistukseen
PR-toimia tehdessä sinun on luotettava, että vaikuttaja
haluaa itse julkaista palvelusta ja/tai tuotteesta.

3. PÄÄTETTY STRATEGIA JA
BUDJETTI MENEVÄT RISTIIN
Yleisesti voidaan ajatella, että PR-toimet vaikuttajien
kanssa ovat edullisempia kuin kaupallinen yhteistyö, sillä
niiden "vaatimukset" (eli mitä voit pyytää) ovat erilaiset. 

Muista siis, että:

Kirjoittamaton sopimus kuitenkin on esimerkiksi PR-
lähetyksistä tehdä vähintään unboxaus omissa kanavissaan ja
saaduista palveluista julkaista materiaalia jossain vaiheessa.
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3. PÄÄTETTY STRATEGIA JA
BUDJETTI MENEVÄT RISTIIN
Onkin tärkeää miettiä miten haluat budjettisi jakaa. Voit
esimerkiksi koostaa kampanjan ostamalla kaupallisen
yhteistyön kahdelta isolta vaikuttajalta (á 1500 €) ja osana
samaa kampanjaa tarjota palveluita veloituksetta
muutamalle pienemmälle (PR-toimi) jolloin toivot, että he
julkaisevat palvelustasi omissa kanavissaan. 

Oheinen kaavio antaa osviittaa hinnoittelupolitiikasta:
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PR-tuotteet, -tapahtumat ja 
-matkat Affiliate-mainonta

Arvonnat

Kaupalliset yhteistyöt

HINNOITTELU KESKIMÄÄRIN

Brand Ambassador-yhteistyötYritystilin takeover



4. UNOHDETAAN ANTAA
LUOVAA VAPAUTTA
VAIKUTTAJALLE
Kun kampanjasta halutaan tietyn tyylinen, on tärkeää
asettaa kampanjalle raamit esim. kanavien, kohderyhmän,
tavoitteiden ja mittareiden osalta jo vaikuttajalle
lähetettävässä "briiffissä" eli toimeksiannossa. 

Muista kuitenkin jättää luovaa vapautta, eli anna
vaikuttajan ehdottaa hänen kanaviinsa sopivia
sisältötyyppejä ja -tapoja, joilla tuoda kampanjan viesti
esille. 

Kun annat vaikuttajan valita sisällön toteutustavan, saat
aidompaa ja kohderyhmälle tehokkaammin iskevää
sisältöä, joka ei näytä "päälleliimatulta" ja väkinäiseltä.
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5. EI SEURATA TAI
ANALYSOIDA TULOKSIA
Mainostajien pulssikyselyn mukaan yli 10 % suomalaista
vaikuttajamarkkinointia tekevistä yrityksistä jättää
tulokset kokonaan mittaamatta (PING Helsinki 2020). 

Markkinoinnin ja brändin jatkotoimenpiteiden
määrittämisen kannalta on äärettömän tärkeää, että
kampanjan onnistumista mitataan ja sitä analysoidaan.

Jo kampanjaa suunnitellessa on hyvä asettaa jokin
aikaraja, jonka jälkeen tulokset kerätään. Esim.
myyntitavoitteen kanssa se voi olla 2-3 viikkoa, SEO-
strategiaa rakentaessa 4-5 kuukautta ("välidatan" kera).
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Pyydä asettamasi mittariston mukainen data
vaikuttajalta (numerot & laadullinen)
Vertaile kampanjan tuloksia asettamiisi tavoitteisiin
Analysoi missä mentiin metsään ja mikä meni hyvin 
Pohdi mitä täytyy muuttaa jatkoa varten mikäli
vaikuttajakampanjoita toteutetaan uudelleen. 

5. EI SEURATA TAI
ANALYSOIDA TULOKSIA
Seuraa ja analysoi tuloksia näin:

Älä unohda lähettää omia tuloksiasi vaikuttajalle! Myös
heitä kiinnostaa mm. alekoodin käyttökerrat, syntyneiden
varausten määrä ja toteutuneet myynnit suullisen (tai
kirjoitetun) palautteen lisäksi.
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6. LUULLAAN, ETTÄ YKSI
KAMPANJA RATKAISEE
KAIKEN
Viisas ihminen kerran sanoi, että yksi kampanja harvoin
räjäyttää myyntiputken, saa brändin kasvamaan
jättiläiseksi ja mullistaa alan.

Vaikka vaikuttajamarkkinointi onkin etenkin paikallisilla
kivijalkamyymälöillä ja -liikkeillä ja etenkin verkkokaupoilla
hyvin tehokasta, saadaan siitä isoimmat tehot irti
tekemällä pitkäjänteistä vaikuttajamarkkinointia osana
yrityksen muuta markkinointistrategiaa.

Pitkäjänteistä vaikuttajamarkkinointia voi esimerkiksi
tehdä yhden vaikuttajan kanssa pidemmän aikaa, tai usean
eri vaikuttajan kanssa lyhyemmät ajanjaksot. 
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"PYHÄ KOLMINAISUUS"
Tässä on perusta vaikuttajakampanjalle. Sitä ei ole helppo
saavuttaa, mutta kun nämä kaikki kohtaavat, voidaan puhua
onnistumisesta. 

Kun yrityksen tavoitteet ja arvot kohtaavat vaikuttajan arvot
sekä panostuksen kohderyhmää kiinnostavalla tavalla,
saavutetaan menestynyt yhteistyö!
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YRITYKSEN
TAVOITTEET
YRITYKSEN
TAVOITTEET

YRITYKSEN
TAVOITTEET

JA ARVOT

OIKEAN
VAIKUTTAJAN

ARVOT JA
PANOSTUS

KIINNOSTUNUT
KOHDEYLEISÖ
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OSA 4. 

YHTEYDENPITO
JA SOPIMUKSET

Vaikuttajaa lähestyminen ja yhteydenpito

Mistä sopia kampanjan yhteydessä



Kuka olet, yrityksen sivujen osoite ja somekanavat
Personoi viesti juuri kyseiselle vaikuttajalle, viittaa
esimerkiksi johonkin hänen sisältöönsä
Mitä tarjoat vaikuttajalle esim. briiffin avulla
Ota heidät nyt jo seurantaan sosiaalisessa mediassa
aloittaaksesi suhteen rakentaminen.

VAIKUTTAJAA
LÄHESTYMINEN JA
YHTEYDENPITO
Varmin tapa lähestyä vaikuttajaa tai hänen manageriaan
on aina sähköposti. Joskus yksityisviestit sosiaalisen
median kanavissa toimivat hyvänä keskustelunaloittajana,
mutta yksityiskohdat kannattaa aina sopia kirjallisesti myös
silloin, jos neuvotteluja käydään kasvotusten.

Muista vähintään nämä, kun lähestyt vaikuttajaa:
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Julkaisun hinta, ajankohta ja tuotettava materiaali
Vaikuttajalle lähetettävät tuotteet ja/tai annettavat
palvelut osana yhteistyötä
Kielletyt termit tai brändit, joita ei saa mainita
Tiedot mahdollisesta kilpailukiellosta
Ehdot sopimuksen purkamiselle molemmin puolin
Vaikuttajan tuottamien materiaalien käyttöoikeus nyt ja
jatkossa

MISTÄ SOPIA KAMPANJAN
YHTEYDESSÄ
Jokainen kampanjan yksityiskohta on hyvä tuoda esiin
vähintään kampanjan tarjouksessa, mutta viimeistään
sopimusvaiheessa. Sopimukseksi luetaan myös
sähköpostiviesti, jossa annettu tarjous hyväksytään.

Mitä tarkemmin sovit eri asiat, sitä enemmän turvaa se tuo:
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OSA 5. 

ESIMERKKEJÄ
KAUNEUS-

YRITTÄJILLE
TEHOKKAISIIN
YHTEISTÖIHIN



ESIMERKKEJÄ
KAUNEUSYRITTÄJILLE
Koulutuksia ja vaikuttajakampanjoita rakentaessa on ollut
havaittavissa useampi eri yleinen tyyli, jolla eri kauneusyrittäjät
toteuttavat menestyksekkäästi vaikuttajakampanjoita: 

Vaikuttaja palveluiden lähettiläänä:
Tässä yhteistyömallissa luotetaan juuri oikean kohderyhmän
tavoittavan vaikuttajan tekevän mielenkiintoista sisältöä
omasta tahdostaan hänelle annetuista palveluista. Paikallisen
vaikuttajan kanssa tämä sitouttaa sekä hänet, että hänen
seuraajiaan kyseisen kauneusyrittäjän palveluihin. Vaikuttajan
merkittävä palvelut aina 'Saatu'. Toimii parhaiten paikallisesti
toimivilla kauneusyrittäjillä.

Mikäli palvelut ovat arvokkaampia kuin vaikuttajan tarjoama
näkyvyys voisi olla, voidaan palveluista antaa vain alennusta.
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ESIMERKKEJÄ
KAUNEUSYRITTÄJILLE
Vaikuttajatapahtuma:
Hiukan kuin asiakasilta, mutta paikallisille ja lähialueiden
vaikuttajille! Voit myös harkita yhdistäväsi nämä kaksi,
vaikka niiden lähestymiskulma saattaakin olla hiukan
erilainen. Pääset kertomaan vaikuttajille palveluistasi ja
kenties jopa demonstroimaan palveluita pikaversioina.
Samalla luot heille mahdollisuuden kysyä lisäkysymyksiä
sinusta, tarinastasi, palveluistasi ja asiakaskunnastasi.

Pyri pitämään tapahtuma lämminhenkisenä, äläkä painosta
vaikuttaja julkaisemaan, vaan luo heille tähän mahdollisuus
mielenkintoisella ohjelmalla ja esimerkiksi kuvausseinällä.
Muista pitää yrityksen somekanavat ja hashtagit esillä,
valmistella goodiebagit ja luoda potentiaaliset tarjoukset
vaikuttajille sekä heidän seuraajilleen!

vaikuttajamarkkinointiyrityksille.fi

OSA 5. ESIMERKKEJÄ KAUNEUSYRITTÄJILLE



ESIMERKKEJÄ
KAUNEUSYRITTÄJILLE
Kaupalliset yhteistyöt kerran tai 3-4 kertaa vuodessa
saman vaikuttajan kanssa:
Kuten sanottu, pitkäjänteisellä tekemisellä pääsee pitkälle.
Yksi kampanja voi sellaisenaan olla tehokas, mutta
pidempiaikaisessa yhteistyössä päästään mm. promoamaan
yhtä palvelua eri näkökulmista tai kertomaan eri palveluista.
Yhteistyöhön kuuluu aina tarjottu palvelu, sekä vaikuttajan
asettaman hinnan mukainen palkkio.  

Näiden lisäksi voit kaupallisten yhteistöiden välillä tarjota
hänelle PR-tarkoituksessa palveluita tai niistä alennusta,
jolloin ne merkitään vain 'Saatu'-merkinnällä ja luovat
mielikuvaa jatkuvasta yhteistyöstä myös kaupallisten
postausten ulkopuolella. 
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CASE: @BEAUTIJUULIFUL 
JA GLOW KUOPIO
Huultentäyttö yhteistyössä paikallisen yrittäjän kanssa
Kuopiolainen vaikuttaja @beautijuuliful (seuraajia 1167) etsi
esteettisiin hoitoihin erikoistunutta kumppania. Yhteistyö
toteutettiin kokonaan Instagramissa Glow Kuopion kanssa
(seuraajia 202).

Tavoitteena oli vähentää "stigmaa" joka pistoshoidoilla
edelleen saattaa tietyssä yleisössä olla, tuoda myyntiä (ja/tai
konsultaatioita) sekä nostaa tietoisuutta paikallisesta
yrityksestä sekä tekijästä. 

Mittareina kattavuus, alekoodin käyttömäärä,
konsultaatioiden varausten määrä ja seuraajien mielipiteen
muutos.
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CASE: @BEAUTIJUULIFUL 
JA GLOW KUOPIO
Sisältö: Yksi Instagramin fiidijulkaisu (karuselli) ja n. 15
kappaletta Tarinoita.
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CASE: @BEAUTIJUULIFUL 
JA GLOW KUOPIO
Yrityksen ja vaikuttajan yhteensopivuus oli tässä
kampanjassa erityisen korkea, sillä vaikuttaja tehoaa
paikalliseen yleisöön ja hänen kohderyhmänsä on
kiinnostunut kauneudesta. 

Kampanjassa käytettiin eri sisältötyylejä oikein: lyhyt
kerronta ja tulokset fiidijulkaisussa, pidempi pohdinta
tarinoiden puolella. Sisällöllisesti annettiin vapaus
vaikuttajalle ja yleisöä lähestyttiin kertomalla oma tausta
huultentäytölle ja miksi se on ollut ajankohtaista juuri nyt. 
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Yksi alekoodin käyttö (eli yksi varattu
palvelu), kaksi varattua etäkonsultaatiota
Noin viisi viestiä siitä, että näin luonnollisen
lopputulosten vuoksi uskaltaa itsekin
harkita asiaa (kumottu stigmaa ja pelkoa
"töröhuulista")
Lisäksi hyvää palautetta esitystavasta,
jossa kertoi selkeästi omat taustat ja näytti
välivaiheet
Yhteistyöllä lisäksi kauaskantoiset
vaikutukset yrittäjälle, sillä seuraajat
muistavat hyvän tuloksen (kaikilla ei heti
tarvetta mennä, mutta tarve voi syntyä
jatkossa).

CASE: @BEAUTIJUULIFUL 
JA GLOW KUOPIO
Oheiset, erinomaiset tulokset on saatu vain
kaksi päivää julkaisun jälkeen:
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CASE: @HANNAMARIAW 
JA @_POHJOLANNEITO
Kahden vuoden jatkuva yhteistyö rakennekynsistä
Jyväskyläläinen vaikuttaja @hannamariaw etsi keväällä
2020 itselleen kynsiteknikkoa, joka olisi kiinnostunut
tekemään yhteistyötä pitkäjänteisesti. 

Tavoitteena oli nostaa alalle melko vasta tulleen
kynsiteknikon luotettavuutta, tuoda myyntiä (yksittäisiä
asiakkaita ja vakioasiakkaita) sekä nostaa tietoisuutta
paikallisesta yrityksestä sekä tekijästä. 

Mittareina vaikuttajan sisällön kattavuus, alekoodin
käyttömäärä ja seuraajien mielipiteen muutos.
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CASE: @HANNAMARIAW 
JA @_POHJOLANNEITO
Yhteistyötä on toteutettu kahden vuoden ajan niin, että
kauneusvaikuttaja @hannamariaw sai ensimmäiset
rakennetut geelikynnet veloituksetta keväällä 2020 ja
jokaisesta tuon jälkeisestä huolloista tuntuvan
alennuksen. 

Vastineena jokaisista kynsistä tuotetaan @hannamariaw
IG-tilille materiaalia, joihin merkitään @_pohjolanneito
ja nykyään myös @nurkkajkl jossa hän on töissä.

Yhteistyöhön kuuluu alekoodi, jonka mainitessa
varauksen yhteydessä uusi asiakas saa 10 % alennusta
normaalihintaisen hoidon työn hinnasta (eli ale koskee
myös muita palveluita kuin kynsiä). Alekoodin käyttö on
ollut hetken aikaa tauolla kahden vuoden aikana.

Kahden vuoden aikana on pystytty mittaamaan, että
ainakin kaksi kynsiasiakasta ovat vakiintuneet
jatkuvassa huollossa käyviksi vakioasiakkaiksi
kynsiteknikolle. Kuukausittain tuotettavat sisällöt myös
saavat huomattavasti näyttökertoja, kommentteja ja sisältö
edelleen kiinnostaa seuraajia vahvistaen teknikon asemaa.
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Lue lisää:
vaikuttajamarkkinointiyrityksille.fi

 
 

Tutustu laaja-alaiseen verkkokurssiin
vaikuttajamarkkinoinnista:

 
 
 
 
 

Konsultointi-, koulutus- ja
suunnitteluapua:

hanna@hannamariamedia.fi

TUTUSTU TÄSTÄ
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