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sivuuttaa?
28.4.2020 Parasta Rääkkylää -hanke

Joona Kotilainen
Tovari Oy

Jos teillä on joku ongelma, mitä te olette
ratkaisemassa. Mitä te teette?
● Kysy kaverilta / isältä / äidiltä / sisarukselta...

Myyntiä / liidejä
Hakukoneoptimointi
(Google)
Sosiaalinen media

Hakukonemainonta
(Google)

www

● Kysy somesta omassa proﬁilissa tai someryhmästä
● Kysy Googlesta

Sähköpostimarkkinointi

Display-mainonta
(Google + muut)

Pressi / PR
Fyysinen maailma
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Googlen kautta tuppaa tulemaan kauppaa

10 € kulutettu

2000€ diili Joensuusta

Päivä 3 Google AdWords-mainontaa

Googlen kautta tuppaa tulemaan kauppaa

1020 € kulutettu

50000€ diili Helsingistä

Vuosi 3 Google AdWords-mainontaa
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Googlen kautta tuppaa tulemaan porukkaa.

Googlen kautta tuppaa tulemaan kauppaa.
(Google Analytics mittaus)
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Googlen kautta tuppaa tulemaan kauppaa.
(Google Analytics mittaus)

Google toimii markkinointikanavana,
koska se tuo yrityksesi näkyville silloin,
kun asiakas ITSE etsii RATKAISUA
omaan ONGELMAANSA.
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Kategoriahaku? Ongelmahaku?
● Jos ihminen ei jo valmiiksi tiedä, miltä yritykseltä hän haluaa ostaa
palvelun, hän todennäköisemmin hakee sitä
○ kategorialla esim. “markkinointitoimisto” tai “puuseppä”
○ ongelmalla esim. “miten saan lisää asiakkaita?” tai “mittatilaussauna”
● Teidän nettisivun tehtävä on yksinkertaisesti näyttää, että kuulutte tähän
kategoriaan / osaatte ratkaista asiakkaan ongelman!
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Milläs hakusanoilla sitten
pitäisi näkyä?
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Käytä sitä termiä, mitä asiakkaasikin käyttävät :)

Joona Kotilainen - Tovari Oy

@joonakotilainen @tovarimarketing

Google Ads avainsanatyökalu
Venäläisille ilmainen puhelinnumero soittaa
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Google Ads avainsanatyökalu

PIKATESTAUS
Mie kirjaudun sisään hakusanatyökaluun.
Kirjaa sillä aikaa chattiin pari termiä, kategoriaa tai ongelmaa,
mistä haluaisit tietää,
kuinka paljon sitä haetaan?
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Hakusanatutkimuksessa selvitetään:

Sivunumerolla on merkitystä
Sivu, jolta sinun yrityksesi on löydyttävä

● Kuinka paljon yritystäsi haetaan suoraan nimellä?
● Kuinka paljon yrityksesi palveluita tai tuotteita haetaan kuukausittain
sinun palvelualueella?
○ esim. “toimistosiivous” tai “optikko” ja “toimistosiivous joensuu” tai
“optikko joensuu”
● Millä muulla termeillä yrityksesi voisi hankkia luonnollista näkyvyyttä?
○ esim. “silmien särky” “lisää asiakkaita verkosta” “kitkat vai nastat”

Paras paikka haudata ruumiita

Täällä ei käy kukaan. Koskaan. Edes vitsillä.

Epätoivoiset etsijät voivat päätyä näinkin pitkälle

91,5 % Google-liikenteestä menee 1. sivulta löytyville sivustoille
https://searchenginewatch.com/sew/study/2276184/no-1-position-in-google-gets-33-of-search-trafﬁc-study
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Karttatulokset

AdWords mainospaikkoja
1-4 kpl ennen muita hakutuloksia
Mainosten klikkausprosentti on yleensä 5-10% luokkaa.
Luonnolliset hakutulokset
10 kpl mainosten ja karttojen jälkeen
TOP 1 luonnollinen hakutulos kerää 30-40% klikeistä!
TOP 3 luonnolliset hakutulokset keräävät yht. 60% klikeistä.
https://searchenginewatch.com/sew/study/2276184/no-1-position-in-go

Karttatulokset

ogle-gets-33-of-search-trafﬁc-study

Fyysisillä myymälöillä karttatulokset keräävät 20-30%
klikkauksista, jos ne näkyvät etusivulla.
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Google My Business

Miten Googlen
etusivulle pääsee?

Google My Business tulokset

Älä anna asiakkaidesi
päättää, mitä kuvia sinun
yrityksestäsi näkyy
Googlen yritysproﬁilissa.
Voit muokata omia kuviasi
ja videoitasi Google My
Businesissa.

Googlessa yrityksesi
voidaan arvostella.
Google My Business on
ainoa keino päästä
vastaamaan annettuun
palautteeseen.
Kannattaa vastata niin
positiiviseen kuin
negatiiviseenkin
palautteeseen.
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My Business postaukset
näkyvät Google-hauissa!
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Renkaanvaihtosesongissa
näyttökertoja kertyi
huomattavasti!
Kevät tapahtuman
markkinointiin käytettiin
Facebookia, mutta myös
Google-postausta.
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Postauksien rooli:
- Näyttää, mitä
tapahtuu
- Herättää
huomion
- Ohjaa ihmiset
ostamaan tai
pyytämään
tarjousta
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Jos et vielä ole käynyt ottamassa
haltuun oman yrityksesi tietoja
Google My Business palvelussa, voit
tehdä sen tästä (hae ensin yritystä
nimellä)
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Hakusanamainonta

Mainoksen sijoitukseen vaikuttavia asioita
1.
Otsikot

2.

Linkkiteksti

3.

Mainosteksti

4.

Huomiotekstit

5.

Sivustolinkit

Hintatarjous - Kuinka paljon olet valmis maksamaan
klikkauksesta?
Mainoksen ja laskeutumissivun laatu - Kuinka hyvin mainos
vastaa laskeutusmissivun sisältöä
Ad Rank minimivaatimukset - Jos mainos ei saa riittävästi
laatupisteitä, sitä ei näytetä ollenkaan
Hakukoneen käyttäjän konteksti - Henkilön sijainti, aikaisempi
hakuhistoria, mobiili vai pöytäkone jne.
Mainoslaajennusten vaikutus - Mm. puhelinnumero,
sivustolinkit ym. tietojen lisääminen vaikuttavat sijoitukseen
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Hakusanamainoksen kohdistaminen
1. Hakusanat - esim. “majoitus Kiteellä”, “lahja
vaimolle”, “paljeovi”
2. Sijainti - esim. 40km säde Kiteeltä, tai
Pohjois-Karjalan maakunta tai koko Suomi tai
koko maailma
3. Käyttäjän kieli - esim. suomi, venäjä, englanti

Luonnolliset
hakukonesijainnit

Metatiedot

Linkit

+ yli 100 muuta
parametria

Otsikot
Sivun otsikko - Page title

Kuvat
Tekstit

Metakuvaus - Metakuvaus

Verkkosivuston url

Mikä vaikuttaa
hakukonesijaintiin?

Mobiiliversio

Hakijan
hakuhistoria
Hakijan
aikaisemmin
vieraillut sivut

Sivuston
rakenne
Sivuston
latausnopeus

Hakijan
sijainti

Sivuston on oltava responsiivinen tai
sillä ei ole toivoa
hakukoneoptimoinnin kannalta
“Noin 50% verkkosivuliikenteestä kaikkien yritysten osalta tulee
mobiililaitteilta (älypuhelimet ja tabletit). Google antaa miinusta
näkyvyyteen, jos responsiivisuus ei ole kunnossa.”
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Voit tutkia sivustosi nopeutta ja kehitysehdotuksia
PageSpeed Insights ohjelmalla (ilmainen Googlen
tarjoama ohjelma)
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
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Iso osa Puuartistin
verkkosivujen kautta
tulleista tarjouspyynnöistä
tulee siten, että henkilö on
saapunut Googlen kautta
suoraan blogiartikkeliin
(esimerkiksi
koivulankkupöydästä
kertovaan artikkeliin).
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Sivun otsikko vaikuttaa Google-näkyvyyteen

URL-osoite vaikuttaa Google-näkyvyyteen

Otsikkoteksti vaikuttaa Google-näkyvyyteen

Leipäteksti vaikuttaa Google-näkyvyyteen
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Kuvan alt-otsikko vaikuttaa Google-näkyvyyteen
Kuvan otsikko
vaikuttaa
Google-näkyvyyteen
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Kuvan nimi vaikuttaa Google-näkyvyyteen
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Google-taktiikka #1

Kattava hakusanatutkimus + bloggaaminen

Pari taktiikkaa
Google-markkinointiin

1.

2.
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Tutki, millä hakusanoilla ihmiset etsivät sinun yritystoimintaasi
liittyviä asioita
a. Älä listaa pelkkiä palveluita, vaan tutki myös, millä sanoilla
ihmiset pyrkivät ratkaisemaan ongelmansa (esim. “kitkat vai
nastat” - 1000 hakua lokakuussa)
Kirjoita haetuimpien ongelmien ja aihepiirien ympärille
blogeja
a. Google antaa blogeille hyviä sijoituksia, koska ne sisältävät
paljon tekstiä, kuvia ja ovat yleensä luonteeltaan auttavia
b. Voit myös mainostaa blogiartikkelia AdWordsissä
kohtalaisen edullisesti korkeiden laatupisteiden vuoksi
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Google-taktiikka #2

Yksi luonnollinen ja loput mainoksiin
1.

Blogiartikkeli, joka kertoo, miten
penikkatautia voi hoitaa itse.
Tuottaa todella suuren osan
tämän yrityksen
verkkoliikenteestä.
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2.

Tutki, mikä on kaikista relevantein ja eniten haettu hakusana
sinun yrityksesi kannalta
a. Satsaa sivustosi hakukoneoptimointipanostus täysin tämän
yhden termin ympärille (esim. paljon haettu “majoitus
joensuu”)
Tutki muut, vähemmän haetut termit ja ota ne “kiinni”
mainonnan avulla
a. Vähemmän hakuja tarkoittaa yleensä pienempää kilpailua,
pienempiä hintoja ja pienempää klikkausbudjettia
b. Näitä ovat yleensä myös pidemmät hakusanalausekkeet
“miten tehdä sisältömarkkinointia”
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Google-taktiikka #3

Long-tail mainonta
1.

2.
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Tutki, tuhansia hakusanoja ja keskity löytämään pitkiä lauseita
ja vähän haettuja termejä
a. Tässä menetelmässä tutkimustyötä tulee enemmän.
b. Onnistuminen vaatii myös paljon mahdollisia hakusanoja.
Esim. Rääkkylä-liitteisiä hakusanoja on liian vähän tähän
menetelmään.
Mainosta vain termeillä, joilla on todella vähän tai ei ollenkaan
kilpailua
a. Vähemmän hakuja tarkoittaa yleensä pienempää kilpailua,
pienempiä hintoja ja pienempää klikkausbudjettia.
b. Voidaan puhua jopa 10snt klikkauksista
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1. Googlesta tuleva ihminen on yleisesti ottaen lähellä ostoa ja hän on
itse etsimässä ratkaisua - siksi se toimii
2. Jos haluat hyötyä Googlesta, on sinun oltava etusivulla
3. Teetä kattava hakusanatutkimus - se on avain kehitykseen ja
markkinoinnillisiin oivalluksiin
4. Ota huomioon hakusanamainonnan lisäksi myös My Business ja
hakukoneoptimointi
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MITÄ JÄI KÄTEEN?
MITÄ VIET KÄYTÄNTÖÖN?
@joonakotilainen @tovarimarketing

JOONA KOTILAINEN

joona@tovari.ﬁ
0505690586
www.tovari.ﬁ

Työpajoja on tulossa:
- verkkosivujen rakentaminen
- valokuvaus ja videointi
- Facebook & Instagram
- Google-markkinonti
Kiinnostaisiko sähköisesti pidetty
työpaja? Voidaan kokeilla.

