
Laatu 
on tähdellisempää 
kuin koskaan.



Mistä
tänään 
puhutaan?

• Heimoista

• Mediabrändeistä ja kanavista

• Natiivista

• Omasta datasta





Otavamedia on aina 
keskittynyt laatuun. 



Siksi se on alusta asti 
halunnut ymmärtää, 

mitä asiakkaat 
oikeasti arvostavat. 



Vastaus ei mahdu yhteen sanaan. 

Yhden sydän sykkii tekniikalle
ja testifaktalle. Toisen juustokakuille ja 
juurileivälle. Kolmannen yhteiskunnallisille 
ilmiöille. Neljännen hyvinvoinnista 
huolehtimiselle.

Suurinta asiakasymmärrystä onkin se, 
ettei näe massaa, vaan ihmisen.  

Ymmärtää jokaisen
olevan omanlaisensa. 



Omanlaiset ihmiset 
hakeutuvat heimoihin.



Me ihmiset etsiydymme kaltaistemme 
pariin.

Jotta tavoittaisit kohderyhmäsi 
tehokkaasti, olemme luoneet avuksesi
erilaisten intohimojen yhdistämiä 
heimoja. 

Heimojen avulla saat viestisi sinne, 
missä asiakkaasi aito kiinnostus asuu. 
Ja sydän on auki.



Suomen suosituimmat heimot

Moottori-
mieliset

Eräilijät
ja ulkoilijat

Tekniikka-
ja peli-intoilijat

Hyvinvoinnista
huolehtijat

Fashionistat ja 
kauneudenhoito-

fanit

Viher-
peukalot

Kotikokit ja 
jauhopeukalot

Kotoilijat ja 
remonttireiskat

Lapsiperheet Päättäjät Golfarit Sinun brändisi 
heimo

?



Heimo
Kotoilijat ja remonttireiskat





3,6 MILJOONAA SUOMALAISTA

Hifistelijät
1 200 000

(27%)
Asunnon 
ostajat
500 000
(12%)

Mökkeilijät
2 400 000

(55 %)

Puutarhurit
1 400 000

(32%)

Remontoijat
1 200 000

(28%)

Rakentajat
110 000

(3%)

Lähde: KMT 2021, Kantar Oy

Sisustajat ja 
tuunaajat

700 000
(50 %)

Kotoilijat ja remonttireiskat



Hifistelijät
600 000
(49%)

Asunnon 
ostajat
250 000
(47%)

Mökkeilijät
1 200 000

(52 %)

Puutarhurit
750 000
(52%)

Remontoijat
600 000
(51%)

Rakentajat
50 000
(47%)

Lähde: KMT 2021, Kantar Oy

Kotoilijat ja remonttireiskat

OTAVAMEDIA TAVOITTAA 1,8 MILJOONAA KOTOILIJAA JA REMONTTIREISKAA

Sisustajat ja 
tuunaajat

700 000
(50 %)



Kotoilijat ja remonttireiskat - digikanavissa

Kiinnostuksen kohteet Demografia

Talouden tulot vuodessa

Sivustot

Lukuohje: 54,9 % Kotoilijoista ja remonttireiskoista kuuluu myös segmenttiin Otava audience - Healthy Living

Yleiskatsaus Heimon sisälle



Mökkeilijät



Mökkeilijät - profiili
Suomalaisista 55% on käytössä mökki tai on kiinnostunut mökkeilystä

74%

45%

32%

18%

5%

On mökki/vapaa-ajan asunto
säänn. käytössä

Omakoti/erillistalo

Kerrostalo

Rivi/paritalo

Muu

Asumismuoto ja Mökin/vapaa-ajan 
asunto

Lähde: KMT 2021, Kantar Oy,  on mökki säännöllisesti käytössä tai kiinnostunut  mökkeilystä est. 2 367 000, harmaa graafi =väestö, värillinen graafi=kohderyhmä

Nainen
51%

Mies
49%

Sukupuoli

24%

44%

33%

Ikä alle 35 v

Ikä 35-64v

Ikä yli 65v

Ikä

31%

68%

32%

Lapsiperhe

Talouden koko 1-2 hlö

Talouden koko 3+

Perhetilanne

30%

20%

23%

7%

7%

Alle 35t/v

35-50t/v

50-85t/v

85-100t/v

Yli 100t/v

Talouden tulot
41%

31%

27%

20%

15%

Remontoinnin ja
rakentamisen tuotteet

Huonekalut ja
sisustustarvikkeet
Elektroniikka-ja

tietotekniikkatuotteet

Kodinkoneet

Autot

Ostoaikeet seur. 12 kk



Mökkeilijät

• Ovat kiinnostuneita luonnossa 
liikkumisesta, rakentamisesta ja 
remontoinnista, sisustamisesta, kotimaan 
matkailusta ja puutarhan hoidosta. 
Ympäristöasiat ovat myös lähellä sydäntä.

• Mökkeilijät käyttävät muita useammin 
ylimääräistä rahaa mm. sisustamiseen, 
remontoimiseen ja autoihin.

• Mökkeilijöistä lähes kaksi kolmesta tilaa tai 
ostaa irtonumeroina aikakauslehtiä.

• Mökkeilijät ovat vakavaraisia. Kolmella 
neljästä on erilaisia sijoituksia kuten 
sijoitusasunto, osakkeita, maata tai metsää.  



Kuinka Heimojen insight on 
tuotettu?



Otavamedian käytössä luotettavat tutkimukset

Kansallinen Mediatutkimus - KMT 

• Sanoma- ja aikakauslehtien 
viralliset lukijamäärät

• Paljon lukemiseen ja kuluttamiseen 
liittyvää tietoa

• Aikakauslehtien lukemiseen liittyvä 
osio toteutettu nettikyselynä, noin 
10.000 vastaajaa 

• Kohderyhmä 15+ v. suomalaiset

• Datan käyttö monipuolisesti 
Planner-ohjelmistolla

• Tutkimuksen toteuttaa Kantar TNS

FIAM

• Suomen viralliset luvut median 
digitaalisista yleisöistä

• Internetsivustojen käyttö ja profiilit

• Kohderyhmä suomalaiset internetin 
käyttäjät 3,9 milj.

• Mittaa mm. eri kävijöitä, 
sivulatauksia ja ajankäyttöä 
sivustoilla

• Tutkimuksen tuottaa Audience
Project

Mind Kuluttaja 
• Mind on laaja tutkimus, josta saadaan 

tietoa kuluttajien mediankäytöstä, 
kuluttamisesta, elämäntapaan ja 
vapaa-aikaan liittyvistä asioista. 
Lisäksi tutkimuksessa on eri 
tuoteryhmien käyttöuseustietoa ja 
brändikohtaista tietoa tietyiltä 
toimialoilta. 

• Kaikki tieto yhdistettävissä medioihin. 
Verkkosivustojen data kalibroitu 
FIAMiin.

• Kohderyhmä 15-74 v. suomalaiset. 

• Tiedonkeruu Kantar internet-
paneelissa. Vastaajamäärä 20 000.

• Datan käyttö monipuolisesti Planner-
ohjelmistolla

• Tutkimuksen toteuttaa Kantar TNS



Kampanjasta 
kokonaisuuteen



Yleisöt

Otava Audience
Kaikille ostettavissa oleva 

yleisö suoraan ja 
ohjelmallisesti

OM Case
Räätälöity, asiakaskohtainen 

yleisö

Mahdollistaa mm. 
käyttäjäpolkujen 
rakentamisen ja 

funnelimainonnan

Kohdennusten hinnat: https://yrityksille.otavamedia.fi/tekniset-tiedot-ja-hinnat/verkon-aineisto-ohjeet/hinnat-2022/

Otava Heimo
Teeman ”omistava” taso

Digi

Printti

Tapahtumat

Vaikuttajat

https://yrityksille.otavamedia.fi/tekniset-tiedot-ja-hinnat/verkon-aineisto-ohjeet/hinnat-2022/


Konvertoituneet
1-2% match rate lookalike SEED
- < 5% prospektoiva lookalike

AWARENESS
• Display
• Outstream
• Tavoitteena

• Brändiviesti
• Peitto * frekvenssi

ENGAGEMENT
• Natiivi
• Display
• Outstream
• Tapahtumat
• Tavoitteena

o Sivukävijät
o SEED yleisön kasvattaminen

TAVOITE 1
• SEED 
• 1-2% match rate lookalike

TAVOITE 2
Lookalike 1,5-2* kohderyhmän koko 
• Prospektoiva
• Tuo funnelin alkuun jatkuvasti uusia 

kontakteja

ACTION
• Display
• Outstream
• Tavoitteena

o Konversio
o Retargetointi
o Lisä- tai ristiinmyynti



Suunnittelutyökalu



Natiivi



Case Kärcher
X 

Otavamedia
Kevät 2022

Maarit Nykänen



• Tavoitteena kasvattaa Kärcherin tuotteiden 
tunnettuutta ja myyntiä

• Tarjota kuluttajalle erilaisia ideoita käyttää 
tuotteita ja kertoa niiden monipuolisuudesta 
sekä tehokkuudesta

• Pääkohderyhmät: Kodin omistajat, aktiiviset 
ulkoilmaihmiset, mökkeilijät

• Erilaisia näkökulmia: lapsiperheet, pyöräilijät, 
lemmikkien omistajat, kotipuutarhurit

• Keskitytään lattianpesuriin, höyrypesuriin ja 
akkukäyttöisiin paine- ja matalapainepesuriin

• Tuodaan esille seuraavaa sukupolvea 
puhuttelevaa uudistunutta brändi-ilmettä 

Kampanjan tavoitteet ja brief



Monikanavainen 
natiivikampanja 

Otavamedian verkkosivuilla, 
sosiaalisessa mediassa 

ja printtilehdissä
Toteutus: Maalis-heinäkuu 2022



Kampanjan sisältö

PRINTTIMEDIAT 

Tekniikan Maailma ja 
Erä-lehti, Kesä Mökillä 

2022 -teemaliite 
(jakelu: TM, TM 

Rakennusmaailma, 
Anna ja Kotiliesi)

VERKKOMEDIAT

Kotiliesi.fi, Anna.fi, 
Kaksplus.fi 

Tekniikanmaailma.fi, 
outdoor-

verkkosivustot

SOSIAALISEN 
MEDIAN KANAVAT

Anna ja Kotiliesi 
Facebook, Annan IG, 
Karoliina Pentikäisen 

IG-kanava

Erikohderyhmille räätälöidyt natiiviartikkelit (3 kpl), 
teemoitetut printtiadvertoriaalit (3 kpl) ja vaikuttajayhteistyö. 



LAPSIPERHEEN KODIN SIIVOUS

KOHDENNUS: KOTOILIJAT JA LAPSIPERHEET

Mikä avuksi lasten sotkuihin ja koirankarvoihin? Ratkaisut
kahden kohdin siivouspulmiin

AUTON PUHTAANAPITO

KOHDENNUS: MOOTTORIMIELISET JA ERÄILIJÄT

Tiesitkö, että bakteerikasvusto voi salakavalasti vallata autosi –
näin vältyt ikävältä yllätykseltä

MÖKKI JA TERASSI

KOHDENNUS: KOTOILIJAT, MÖKKEILIJÄT

Kesäpesun aakkoset: Poista ummehtunut haju mökiltä, 
puhdista terassi vaivattomasti

Natiiviartikkelien aiheet



Vaikuttajayhteistyö Kolmistaan

VAIKUTTAJAN KOMMENTTI



Laajat ohjaukset verkkosisältöihin



Printtiadvertoriaalit eri näkökulmilla

KESÄ MÖKILLÄ ERÄ-LEHTI TEKNIIKAN MAAILMA



Kampanjan tavoittavuus

VERKKOSISÄLLÖT YHTEENSÄ

30 000 sivun latausta
03:36 min ka lukuaika

2 000 klikkausta Kärcher- verkkokauppaan

23 % 35-44-vuotiaat

Huom! Kampanja vielä kesken



Kampanjan tavoittavuus

SOSIAALINEN MEDIA

300 000 näyttökerrat 
500 reaktiot 

7 000 sitoutuminen

Karoliina IG
12 500 tavoitettua tiliä
16 200 näyttökertaa

140 reaktiota

PRINTTI

650 000 Kesä mökillä -
teemajulkaisu

179 000 Erä-lehti

261 000 Tekniikan Maailma



UUTTA! 
Näyttöpohjainen 

natiivimainos



• Ohjataan laadukkaita silmäpareja omassa mediassa olevan sisällön pariin.

• Natiivin mainospaikat sijaitsevat Otavamedian sivustojen etusivulla ja sisältöjen 
yhteydessä.

• Natiivimainos on mahdollista toteuttaa seuraavilla sivustoilla: Kotiliesi.fi, Anna.fi, 
Kaksplus.fi, Tekniikanmaailma.fi ja Suomenkuvalehti.fi

Näin se toimii

• Asiakas valitsee sisällön. Sisällön linkki ja kuvavaihtoehdot toimitetaan Otavamedialle. 

• Otavamedia tekee sisällöstä natiivimainospaikoille kolme erilaista tekstiversiota 

• Kampanjan aikana versioita optimoidaan niin, että nostoissa näkyy vain suosituimmat 
versiot

• Kampanja raportoidaan sen päätyttyä (impressiot, klikit ja ctr)

Hinnoittelu

• Ohjaavan natiivin osto tapahtuu Otavamedian kautta, oma asiakasvastaava

• Otavamedia ROS (viisi sivustoa). Mahdollisuus ostaa myös sivustokohtaisesti.

• Näyttöpohjainen natiivimainos: Hinta CPM brutto 18 € 

Lisää silmäpareja sisällölle? Kokeile 
natiivimainosta!



Profiilien tarkentaminen



Qualifio

Lähes rajattomat 
mahdollisuudet sitouttaa 
yleisöjä sekä tarkentaa 
profiileja täysin 
räätälöitävien kyselyiden 
kautta.



OM Case – räätälöity yleisö 

• Kyselyiden vastaukset saadaan 
kiinni DMPllä. Vastanneista 
muodostuu SEED yleisö ja 
vastausten perusteella voidaan 
tehdä yleisöt esim.

• Retargetointiin

• Mallintaa vastanneista 
lookaliket liidikoneen
kaikkiin vaiheisiin.

• Vastauksia voidaan myös ajaa 
ristiin ja muodostaa vaikkapa 
yleisö, joka asuu omakotitalossa 
ja on iältään 25-45 vuotta.



YRITYKSILLE.OTAVAMEDIA.FI
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