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https://www.youtube.com/watch?v=PmnVidXlnSg
https://www.youtube.com/watch?v=PmnVidXlnSg


Onnistuneita kohtaamisia 

bloggaajille ja brändeille

”Today the best story and the 

most interesting content has the 

biggest value.”

@innast

us



Silta bloggaajien ja yritysten välissä

• Elämyksiä kansainvälisille bloggaajille Suomessa

• Mahdollisuuksia Pohjoismaisille bloggaajille muissa maissa

• Tapahtumia ja elämyksiä Suomalaisille bloggaajille

• Yhteistyötä yritysten kanssa, jotka haluavat hyödyntää 

sisältömarkkinointia

CASES: Nordic Bloggers’ Experience, Gastro Bloggaajapäivä, 

Tonga Expedition.com, Etelamanner.com, Partiomestari.fi, 

#TravelHousePorvoo, #OutdoorsFinland

@innast

us



Mitä ovat bloggaajat?

• Kirjailijoita

• Tarinan kertojia

• Markkinoijia

• Suunnittelijoita

• Valokuvaajia, videokuvaajia

• Julkaisijoita

• Sosiaalisen median asiantuntijoita

• Konsultteja, yrittäjiä, konseptoijia

@innast

us



Miksi työskennellä bloggaajien 

kanssa?
• Henkilökohtainen ääni ja suhde lukijoihin

• Todelliset kokemukset

• Riippumattomuus

• Korkea luotettavuus

• Julkaisu tapahtuu heti ja kestää pitkään

• Hakukonenäkyvyys

• Visuaalisuus

• Laadukas sisältö omiin kanaviin

@innast

us



Miten kohtaan bloggaajat?

• Mikä on asia, jonka haluat viestiä 

bloggaajien kautta blogien lukijoille?

• Hyödynnä bloggaajia asiantuntijoina

• Osallista bloggaajat

• Bloggaajat haluavat kokea ja kokeilla

• Valmistaudu kohtaamaan bloggaajia

• Välitön näkyvyys sosiaalisessa mediassa

@innast

us
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CASE #nbeFinland Tavoitteet

• Kasvattaa Matkamessujen kansainvälistä tunnettuutta

• Rakentaa kiinnostava ohjelma kv-bloggaajille

• Yhteistyötä Visit Finlandin ja Visit Helsingin kanssa

• Tuottaa lisäarvoa Matkamessujen asiakkaille

• Vahvistaa Matkamessujen asemaa edelläkävijänä

• Rakentaa ja vahvistaa Helsingin ja Suomen mielikuvaa 

• Tuottaa kuvia, artikkeleita ja blogipostauksia Suomesta, 

Helsingistä, Matkamessuista ja messuille osallistuvista 

yrityksistä

@innast

us



• Bloggaajia ei kiinnosta
• Emme saa hyviä hakemuksia
• Bloggaajat eivät ole valmiita maksamaan 

matkakulujaan
• Bloggaajat, joita ei valita, suuttuvat
• Monet valituista jättävät tulematta
• Näytteilleasettajat eivät ole valmiita tapaamaan 

bloggaajia
• Bloggaajat eivät kirjoita kokemastaan
• Bloggaajilla on tylsää

Entä jos…



• Oikeat kanavat 
• Henkilökohtainen kontaktointi
• Bloggaajia tavattiin kasvokkain 
• Puhujat ja panelistit toimivat lähettiläinä
• Jokainen bloggaaja kontaktoitiin henkilökohtaisesti 

rekisteröitymisen jälkeen
• Suljettu Facebook ryhmä ennen – aikana - jälkeen
• Hashtag #nbeFinland 
• “Official NBE blogger” -merkki
• Twitter tili @nbeFinland

MITEN?

http://www.youtube.com/watch?v=iFK9VzB6V10
http://www.youtube.com/watch?v=iFK9VzB6V10


• 8 matkaa eri puolille Suomea ja lähialueita
• Bloggaajien seminaari ja workshop-päivä 
• Rento saunailta yhdessä matkailutoimijoiden kanssa
• Tehokkaita kohtaamisia Pohjoiseuroopan suurimmilla 

matkamessuilla
• Teemoitetut ohjelmat Helsingissä
• Useita mahdollisuuksia jutella ja tavata
• Ilmainen majoitus Helsingissä
• Yllätyksiä

AINUTLAATUINEN KOKONAISUUS

”STEPPING OUT OF THE SAUNA, OUR STEAMING 

BODIES WALKED TOWARD A HOLE IN THE ICE TO 

PLUNGE INTO THE BALTIC SEA. A FEW MINUTES 

LATER WE EMERGE, SCREAMING AND SHIVERING, 

ENJOYING A TYPICAL FINNISH SAUNA 

EXPERIENCE!”

http://www.youtube.com/watch?v=TjGXyc-CCjI&feature=youtu.be


BLOGGAAJAT
•100% piti tapahtumaa erittäin hyödyllisenä tai hyödyllisenä
•83% oli tyytyväinen yrityskontakteihin, joita sai tapahtumassa
•70% osallistujista kirjoitti 4 postausta tai enemmän 
kokemuksestaan
•51% piti Matkamessuja erittäin tärkeänä osana kokonaisuutta

Miten onnistuimme?

http://www.youtube.com/watch?v=Z4uUcFexrvo&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Z4uUcFexrvo&feature=youtu.be


MEDIA
•Kymmeniä artikkeleita perinteisessä mediassa

• Mm. Kauppalehti, Markkinointi&Mainonta, 
Paikallislehdet

•Radio & TV haastattelut
•Nettimediat
•Kansainväliset mediat

Miten onnistuimme?

http://www.rantapallo.fi/matkamessut/2014/01/17/nordic-bloggers-experience-toi-kansainvaliset-huippubloggaajat-suomeen/
http://www.rantapallo.fi/matkamessut/2014/01/17/nordic-bloggers-experience-toi-kansainvaliset-huippubloggaajat-suomeen/
http://www.youtube.com/watch?v=4BmmzX8J97w
http://www.youtube.com/watch?v=4BmmzX8J97w


https://www.youtube.com/watch?v=KZuepu8EXNQ
https://www.youtube.com/watch?v=KZuepu8EXNQ


Yhteistyökumppanit

•100% piti osallistumista erittäin hyödyllisenä tai hyödyllisenä
•86% haluaa osallistua myös 2015
•33% on valmiita maksamaan kumppanuudesta

“Nordic Bloggers’ Experience tuki tavoitteitamme erinomaisesti ja toi 
Helsingillle merkittävää näkyvyyttä. Kampanja ylitti kaikki odotuksemme.” 
Maarit Pitkänen, Marketing Communications Manager, Visit Helsinki

“Nordic Bloggers’ Experience oli paras ohjelma, jonka Suomi on tarjonnut 
kansainvälisille bloggaajille.”, Virpi Aittokoski, PR and Media Coordinator, 
Visit Finland

Miten onnistuimme?



• Over 70 Blog posts about Helsinki and Finland 

• Over 343 Facebook posts 

• Over 9232 Social Signals on Facebook 

• 875 Instagrams 

• 2701 Tweets 

• 1.4 million reached via twitter  
resulting in possible 15.4 million impressions! 

Results 
 • Yli 100 blogipostausta Helsingistä ja Suomesta

• Yli 340 Facebook postausta

• Lähes 10 000 sosiaalista signaalia / FB

• 875 Instagram kuvaa

• 2701 Tweettiä

• 1.4 miljoonaa Twitter käyttäjää
vaikuttavuus jopa 15.4 miljoonaa

Tulokset



#OutdoorsFinland
Bloggaajamatkat 2014

• 4 matkaa elokuussa

• Hakijoita kaikkiaan 186 bloggaajaa ympäri maailmaa

• Osallistuneita bloggaajia yhteensä 27
• 5 eri kielialueelta

• Mukaan valituilla bloggaajilla erilaisia painotuksia
• Valokuvaajia, videokuvaajia, tarinan kertojia, faktaoppaiden 

kirjoittajia

• Järjestäjänä Outdoors Finland ja Outdoors Finland 
Etelä -hankkeet
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#OutdoorsFinland välittömät tulokset

• Instagramissa 680 kuvaa #outdoorsfinland

• Kymmeniä kuvia, joilla satoja tykkäyksiä

• Twiittejä 4585 (tavoitettu  yli 3 599 350 käyttäjää)

• Facebook päivityksiä 260

• Tuhansia tykkäyksiä ja satoja jakoja

• Ainakin 111 ilmestynyttä blogipostausta

• Videoita julkaistu YouTubessa 16

• Mittava medianäkyvyys TV, radio ja lehdet

• Dropbox –kansion kuvat pysyvästi yritysten käytössä

https://www.dropbox.com/s/72536zdtkoxfbqc/Screenshot%202014-12-01%2017.21.23.png?dl=0


https://www.youtube.com/watch?v=B7w_TQuom40
https://www.youtube.com/watch?v=B7w_TQuom40


“Bloggers are todays 

storytellers. 

They can get your story out 

there with a personal touch.”


