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MOBIILIAJAN LUOTETTAVA MARKKINOINTIKUMPPANI

Roudalta yritys saa mainonnan palvelut Suomen 
merkittävimmissä kanavissa. Kumppaneitamme 
ovat Sanoma, Facebook+Instagram sekä Google

Tarjontaamme kuuluvat 
toimivat ja laadukkaat 

kotisivut sekä tehokkaat eri 
kampanjoiden 

laskeutumissivut.





Niin paikallinen tai 

valtakunnallinen 

kuin haluat.
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Omat 
mediat
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Mainokset
Mainosten suunnittelu niin jatkuvaan
digitaaliseen mainontaan kuin tarvittaessa
kampanjoihin kaikissa mediaryhmissä.

Kumppanuus
Nimetty kontaktihenkilö, 
säännöllinen yhteistyö ja 
joustavat budjetit

Mediat
Sanoman, Googlen ja 
Facebookin mediat



Facebook ja Instagram



FB ja Instagram muodot
Postaukset

• Yritysten ja organisaatioiden omat tilapäivitykset. 

Informatiivista, hauskaa, isoja asioita, pieniä 

asioita.

• Postaukset eivät saavuta suurta yleisöä, mutta 

kertovat asiakkaalle tarinaa, kun yritys kiinnostaa.

Maksettu mainonta

• Suurelle tai hyvin tarkasti kohdennetulle yleisölle.

• Bannereita, videoita, kuvakaruselleja.

• Myös remarketing, eli uudelleenmarkkinointi 

laskeutumissivulla käyneille.

Postausboosteri

• Maksetaan postaukset näkyviin kohdennetulle 

yleisölle.



Miksi Facebook?
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Digikanavana Facebookin tavoittavuus on omaa 
luokkaansa. Sitä käyttää joka päivä 2,7 miljoonaa 
suomalaista. Myös sinun asiakkaasi.

Kun halutaan näkyä toivotun kohdeyleisön 
uutisvirrassa, edellyttää se maksullista mainontaa.

Erinomaisen kohdennettavuutensa ansioista 
Facebook-mainonta on parhaimmillaan palvelua. 
Tällainen mainonta koetaan huomattavasti 
positiivisemmin kuin perinteinen mainonta.

Mainostaja maksaa vain tavoittelemistaan 
tuloksista, kuten tavoittamistaan asiakkaista tai 
vierailuista kotisivuilla tai yritysprofiilissa.



Muista myös Instagram!

Valitsemme Roudalla automaattisesti Facebook 

mainoksien sijoitteluun myös Instagramin. 12

Instagramin käyttäjämäärä on kasvanut Suomessa n. 5% viimeisen 
puolen vuoden aikana 1,6 miljoonaan käyttäjään

Instagramia käyttävät ahkerasti varsinkin 15- 29-vuotiaat, käyttö 
kuitenkin kasvaa kaikissa ikäluokissa. 13–64 vuotiaista naisista 62% 
käyttää Instagramia, miehistä 47%

Ihmiset hakevat Instagramista inspiraatiota ja yrityksesi voi olla 
osa sitä. Instagram-tileillä luodaan etenevissä määrin tarinaa, 
joka luo ja vahvistaa brändimielikuvaa

Instagramissa mobiili on etusijalla, joten ihmiset voivat pitää yhteyttä 
käyttämällä mobiililaitteitaan, kuvien ottaminen, kuvanmuokkaukset ja 
jakaminen muihin sosiaalisen median kanaviin on helppoa.





SNO

markkinointirouta.fi



Verkkomainonnan 

mediabrändit



✓ Koko Sanoman laadukas verkosto yhden kampanjan avulla

✓ Tulospohjaisen mainonnan avulla

✓ ohjaat potentiaalisia ostajia sivuillesi ja kasvatat sivustoliikennettäsi –

budjetti kuluu vain kiinnostuneen klikattua banneriin

✓ saat näkyvyyttä kampanjallesi – kampanjan näyttömäärät ovat 

budjettiin nähden todella suuria!

✓ Tehokas klikkioptimointi kohdistaa kampanjasi sinne, missä siitä 

ollaan kiinnostuneita

✓ Tulokseen perustuva hinnoittelu (CPC)

Miksi Sanoma Network Optimizer?



Remarketing

markkinointirouta.fi



Sisältöä tai sen osia ei saa kopioida, käyttää tai uudelleen jakaa ilman Mobiilimarkkinointi Routa Oy:n lupaa.

Älä päästä kotisivullasi 

käyneitä karkuun!

Kotisivusi

Asiakkaat eivät

aina osta heti
Arviolta noin 90 % 

kotisivulla käyneistä

poistuu sivulta

ottamatta yhteyttä

yritykseen

Asiakas

Lähes kaikki

ihmiset etsivät

internetistä tietoa

ostopäätöksen

tueksi

Sanoman

sivusto

Mainos oikeaan

aikaan luotettavassa

mediassa vaikuttaa

siihen, keneltä

asiakas päättää

tuotteen tai palvelun

ostaa

Yhteydenotto

Lopulta asiakas palaa

kotisivuillesi heti

mainoksesta tai 

myöhemmin

hakukoneesta tai 

mainoksen

vakuuttamana ottaa

suoraan yhteyttä



Sisältöä tai sen osia ei saa kopioida, käyttää tai uudelleen jakaa ilman Mobiilimarkkinointi Routa Oy:n lupaa.

Näin remarketing-mainonta toimii

1. Ostoaikeissa oleva asiakas käy 

yrityksesi kotisivuilla (esim. 

www.yrityksesi.fi)

2. Asiakas vierailee Sanoman 

verkkomedioissa (esim. hs.fi, 

iltasanomat.fi, huuto.net) ja näkee 

sivulla yrityksesi mainoksen 

klikaten sitä.

3. Asiakas palaa kotisivuillesi 

mainosbannerin kautta.

http://www.yrityksesi.fi/


Sanoma Cross-screen Paraati





SNO + Remarketing
klassikkoyhdistelmä

SNO herättää huomiota ja tuo varmaa liikennettä kotisivullesi. 

Banneriin klikkaavat ihmiset ovat kiinnostuneita sen viestistä.

Laskeutumissivulla he pääsevät tutustumaan aiheeseen lisää ja 

silloin heidän selaimensa merkitään.

Kiinnostuksensa osoittaneet ihmiset ovat mainostajalle 

ykköskohderyhmä. Taktinen Remarketing vahvistaa 

kiinnostusta ja ohjaa toimintaan sekä palauttaa klikkaamalla 

sovitulle laskeutumissivulle.



Routa antaa aikaa

Routa on täyden palvelun markkinointikumppani 
kaikenkokoisille yrityksille kaikkialla Suomessa. Kun me 

huolehdimme yrityksesi markkinoinnista, aikaa jää enemmän 
töille, joita varten yrityksesi on olemassa.



Routa Markkinointi Oy
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