
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

?



Golfarit-heimo



Hole in two
Ostovoimaa ja

20%

7%

Yleisöstämme 20% talouden 
tulot ylittävät 100 000 € 

vuodessa, kun väestössä 
vastaava osuus on 7%.

…vaikutusvaltaa

10%

4%

Yleisöstämme 10% on 
johtavassa asemassa 

työelämässä, kun 
väestössä vastaava osuus 

on 4%. 



GOLFARIT-HEIMO on urheilullinen 
terveyttä ja hyvinvointia arvostava 
nautiskelija, joka matkustelee 
mielellään ja asuu omistusasunnoissa 
ja viihtyy vapaa-ajan asunnollaan. He 
ovat kiinnostuneita taloudesta, 
tekniikasta ja rakentamisesta sekä 
usein myös veneilystä. Työroolissaan 
he ovat johtavassa asemassa tai 
ylempiä toimihenkilöitä. 

Golfari tarvitsee myös tukea 
matkallaan kohti parempaa elämää, 
joten tarjoamalla heille juuri heidän 
tarpeisiinsa sopivia tuotteita ja 
palveluita, voit olla osa heidän 
menestystarinaansa.



Golflehden ja Golfpiste.comin profiili

Lähde: KMT 2022 15+v. 4 300 000, Golflehti, est. 173 000, Golfpiste.com eri kävijät 33 000 vk, FIAM vk 22/2022

18%

50%

33%

Ikä alle 35 v

Ikä 35-64v

65+v

Ikä

10%

20%

11%

3%

Johtavassa
asemassa

Ylempi toimihenkilö

Toimihenkilö

Muu yksinäisyrittäjä

Ammatti

35%

24%

12%

20%

Alle 50t/v.

50-85t/v

85-100t/v

Yli 100t/v

Talouden tulot

22%

41%

Ammattikorkeakoulu

Yliopisto

Koulutus

34%

66%

Nainen

Mies

Sukupuoli

84%

50%

91%

Asuu omistusasunnossa

On mökki/vapaa-ajan
asunto

On vähintään yksi auto

Asuminen







”Audi quattro Cup, Audi Businessaamu ja Audin 
ratapäivät ovat sellaisia etuja, minkä avulla minä 
varmasti hankin myös seuraavan Audin, niin jos 
ne lopetettaisiin ja Mersu järkkäisi vastaavia, niin 
sitten voisin harkita merkin vaihtoa.” 

”Se on vaan mun mielestä minulle sopiva merkki 
ja semmoinen merkki mitä haluan niinku liputtaa 
ja sit se on mun elämäntyyliin sopiva. No kyllä 
oon osallistunut myös Audin tapahtumiin. 
Kyllähän mä oon ollut Audin golftapahtumissa 
parikymmentä vuotta aika vahvasti.”

”Kyllä mä jonkun Audin päätöksen olen pitänyt 
tai kun olen pysynyt Audissa, niin on varmaan 
vaikuttanut se, että Audi on ollut mukana 
golfissa. Niin tota kyl se mun tekemiseen on 
vaikuttanut, että kyllä mä siitä huolen oon
pitänyt, että mulla on ainakin yks Audi aina 
talossa.”

Lähde: Haaga-Helian opinnäytetyö: ”Brändiuskollisuuden vahvistaminen 
asiakasetujen avulla”  / Heli Puhakka, 2022



Golflehti
Lukijamäärä 183.000
Jakelu >100.000 golftaloutta

Relevantti ja laaja tavoittavuus 
valituissa SoMe-kanavissa

Golfpiste.com
82.000 eri viikkokävijää 
(yli 250.000 eri kävijää / kk)

Tapahtumat
Yli 70 tapahtumaa ja 
10.000 kohtaamista 
kasvokkain

Golfpiste Jäsenkortti Sosiaalinen media

Enemmän elämyksiä 
tuhansille käyttäjille

Jäsenkortti

www.golfpiste.com

AIMO DRAIVI
0123456

Uutiskirje

40.000 vastaanottajaa
Avaus% ka. lähes 40%

Golfpiste Podcast
Lähes 80.000 
kuuntelua / kk

Tavoitamme koko golfari-heimon

Lähteet: KMT2021, Google Analytics 2022, Golfpiste tietokannat

http://www.golfpiste.com/


Vika slide

• Takaisin merkityksellisyyteen, 
vaikuttavuuteen… Jotain lojaaliin 
kanta-asiakkuuteen liittyvää vs. 
”pika-asiakkuus” => tunne… TAI 
case jossa on onnistuttu (Audi, 
Mandatum…)

• Tämä vielä pohdinnassa, tehdään 
alkuun noi muut valmiiksi

• Joku tehokas lopetusslaidi pitää 
keksiä, joka jättää kuulijat 
pohtimaan

1. Superkiinnostava 
heimo

2. Vaikuttavuus 
huippuluokkaa

3. Kattava reach
kauttamme

Intohimo johtaa kanta-asiakkuuteen
(ja näköjään osalla työajalla pelaamiseen… ;)



YRITYKSILLE.OTAVAMEDIA.FI
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