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SOSIAALISEN MEDIAN
MARKKINOINTIOPAS
MIKROYRITTÄJILLE

elä ihmeessä, someta juuassa!

JOHDANTO OPPAASEEN

Miksi some?
Sosiaalisen median eli somen merkitys markkinoinnin välineenä alkoi
korostua 2010-luvulla, eikä sille näy loppua. Some on hyvin tehokas
markkinointiväline, jolla pystyt tavoittamaan kohderyhmäsi aikaa ja
rahaa säästäen. Some on oiva apu myös uusien asiakkaiden
hankkimiseen, sillä lähes jokainen somettaa jollakin tasolla. Ole ja näy
siis siellä, missä asiakkaasi ovat!
Sosiaalista mediaa voi hyödyntää muuhunkin kuin asiakkaiden
tavoittamiseen, esimerkiksi osana rekrytointiprosessiasi, brändisi
vahvistamisessa tai asiakaspalautteeseen vastaamisessa. Somesta on
moneksi, joten älä heitä sen tarjoamia mahdollisuuksia hukkaan!

Tämä opas on tehty ensisijaisesti tueksi sellaisille yrityksille, jotka eivät
vielä tee markkinointiaan sosiaalisessa mediassa, tai jotka ovat
saattaneet sen aloittaa, mutta ovat kohdanneet siinä haasteita.
Oppaasta pääset lukemaan esimerkiksi yleisimmistä somekanavista ja
niiden käyttötarkoituksesta, tilin luomisesta yrityksillesi sekä
seuraajien hankinnasta ja aktivoinnista. Kokeneelle somen käyttäjälle
opas voi antaa uusia näkökulmia esimerkiksi
somemarkkinointisuunnitelman tekemisestä.
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Somemarkkinointi yleisesti
Sosiaalinen median markkinointi on käsitteenä laaja, ja sitä voidaan
harjoittaa monilla eri tavoilla. Yleisimmin somemarkkinointi ymmärretään
yrityksen tai muun toimijan toimintana sosiaalisessa mediassa, jossa se
jakaa tietoa itsestään eli julkaisee somepostauksia (julkaisuja)
tavoitteenaan saada näkyvyyttä jakamalleen tiedolle, kuten kampanjalle.

Somessa jaetaan siis somepostauksia, mikä tapahtuu somekanavilla.
Somekanava on ikään kuin "yhteisö", johon kuuluvat kaikki kyseiselle
kanavalle käyttäjätunnuksen eli profiilin luoneet. Esimerkiksi Facebook on
somekanava, jonka kaikki käyttäjät voivat käytännössä nähdä julkaisusi ellet ole muokannut asetuksista omaa profiiliasi yksiyiseksi. Somekanavat
eroavat toisistaan, ja niillä on erilaisia tyypillisiä käyttötarkoituksia. Voit
lukea eri kanavien käyttötarkoituksista ja niiden eroista seuraavalta sivulta.
Somemarkkinoinnissa voidaan hyödyntää esimerkiksi kuvia tai videoita.
Markkinoida voi somessa myös pelkällä tekstijulkaisulla. Tärkeintä on se,
että organisaation markkinointi sosiaalisessa mediassa on selkeää ja
yhdenmukaista, jotta sen tarkoittama viesti tavoittaa asiakkaat sellaisena
kuin julkaisija on sen itse ajatellut. Somemarkkinointi vaatii siis jonkin verran
myös suunnittelua, mihin niin ikään palaamme myöhemmin tässä oppaassa.
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YLEISIMPIÄ SOMEKANAVIA JA NIDEN KÄYTTÖTARKOITUKSIA
FACEBOOK

◦Yleensä yrityksen "pääkanava"
◦Tehokas tuotteiden, palveluiden ja
tapahtumien markkinoinnissa
◦Asiakaspalvelu ja -viestintä
◦Äkilliset ilmoitukset esim. auki-

oloaikojen muutoksista
Kaikenikäisten asiakkaiden tavoittaminen
Voi myös toimia yrityksen "kotisivuna"

◦
◦

INSTAGRAM

◦Visuaalinen viestintä: kuvat ja videot sekä

normaaleina julkaisuina että 24 h näkyvillä
olevina "tarinoina"
Brändin rakentaminen
Inspiroivat ja erottuvat julkaisut
Seuraajien aktivointi
Erityisesti nuorten, mutta myös vanhempien
asiakkaiden tavoittaminen

◦

◦
◦
◦

YOUTUBE

TWITTER

◦(Pidempien) videoiden jakaminen
◦Tukee muita somekanavia
◦Kaupallinen yhteistyö

◦Aktiivinen ja nopea keskustelu sekä
kannanotto
◦Reaaliaikainen tiedotus

SNAPCHAT

LINKEDIN

◦Ammatillinen verkostoituminen
◦Nopeat kuva- ja videojulkaisut
◦B2B-toiminta
◦Nuorten tavoittaminen
◦Kilpailijaseuranta
◦Henkilöbrändin rakentaminen
Mitä kanavia minun kanattaa käyttää?
Lähes poikkeuksetta yritykset valitsevat ensimmäiseksi somekanavakseen Facebookin, koska
sen tehokkuus markkinointivälineenä on yleisesti suurin. Facebookin lisäksi Instagram on yleinen
ja yrityksen markkinointiin hyvin soveltuva somekanava, jonne profiilin luomista kannattaa
harkita yhtä aikaa Facebookin kanssa. Lisäksi Instagramilla voidaan helpommin tavoittaa nuoria
asiakassegmenttejä, joten jos nuoret kuuluvat kohderyhmiisi, kannattaa somemarkkinoinnissa
ehdottomasti hyödyntää Instagramia.
Youtubea voit käyttää muiden somekanaviesi rinnalla esimerkiksi tilanteessa, jossa yrityksellesi
on tehty markkinointivideo. Youtubeen ladattua videota on helppo jakaa eteenpäin muilla
kanavillasi. Voit kuitenkin jakaa videoita myös esim. Facebookissa ja Instagramissa, joten
Youtube ei välttämättä ole ensimmäinen vaihtoehto videoiden jakamisessa.
LinkedIn, Snapchat sekä Twitter ovat yritysten keskuudessa harvinaisempia mutteivät
poikkeuksellisia kanavia. Kun olet harjaantunut Facebookin ja Instagramin käyttäjä, kannattaa
harkita myös näiden sekä muiden kanavien käyttöönottoa!
Kun some tulee tutuksi, oppii samalla myös eri kanavien erityispiirteet, ja niiden optimaalisen
hyödyntämisen eri tilanteissa.
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Sometuksen aloitus suunnittelulla huipulle!
Sosiaalinen median markkinointia aloittaessa on tärkeä pohtia, kuinka pystyt
sitoutumaan siihen. Yrittäjän arki on yleensä hyvin kiireistä, ja ylimääräisille
työtehtäville voi olla haastava löytää ylimääräistä aikaa. Muistamme
kuitenkin somemarkkinoinnin lukemattomat hyödyt, ja tarjoammekin
vinkkejä, jotka antavat helpotusta taisteluun kiireellisen arjen kanssa.

Ennen sometuksen aloitusta, käy läpi
ja kirjaa itsellesi ylös seuraavat asiat:
1.Mitkä ovat kohderyhmäsi eli kenelle haluat suunnata markkinointisi?
Kohderyhmän määrittely auttaa sinua valitsemaan parhaat somekanavat tarpeisiisi
sekä suunnittelemaan markkinointisi sisällön sävyä.
2. Mitkä ovat parhaat kanavat sinun tarpeisiinsi ja kuinka moneen kanavaan pystyt
sitoutumaan? Kanavien käytön suunnittelu auttaa sinua hahmottamaan
somemarkkinointisi kokonaiskuvaa. Voit myös päättää, että aloitat
somemarkkinoinnin yhden kanavan avulla (suosittelemme Facebookia), ja tietyn ajan
kuluttua otat käyttöösi myös muita kanavia.
3. Mitkä ovat tavoitteesi somemarkkinoinnissa? Onko se esimerkiksi puhdas
myynnillinen markkinointi, brändäys tai vaikkapa verkostoituminen? Tavoitteiden
kirjaaminen auttaa sinua siinä vaiheessa, kun alat tekemään varsinaisia
somepostauksia.
4. Paljon aikaa voit käyttää viikossa someen? Monta julkaisua viikossa haluaisit
jakaa? Kun olet asettanut itsellesi ajankäytölliset tavoitteet, on sometusrutiinin
luominen helpompaa. Tavoite voi olla aluksi esimerkiksi 30 minuuttia tai tunti. On
lisäksi tärkeää, että somemarkkinointi on säännöllistä, esimerkiksi 1-2 julkaisua
viikossa, eikä 5 julkaisua yhtenä viikkona ja ei yhtään toisena.
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5. Millainen on somemarkkinointisi sisällön luonne? Haluatko esimerkiksi jakaa
tekstin lisäksi kuvia ja videoita tai jakaa muiden toimijoiden julkaisuja? Lisäksi on
hyvä miettiä, millaisen sävyn haluat julkaisuihisi: onko se rento, asiallisempi tai
jotain siltä väliltä? Sävyn valitsemisessa kiinnittää huomiota kohderyhmiisi.

6. Kuka yrityksessäsi ottaa vastuun sometuksesta? Jos sinulla on työntekijöitä
tai sinulla on liikekumppani, on hyvä sopia, kenellä on ensisijainen vastuu
somemarkkinoinnista. Tällöin julkaisujesi sisältö on yhdenmukaisempaa, mikä on
tärkeää kuluttajan huomion kannalta. Mikäli haluat kehittää somessa yrityksesi
brändiä, on yhdenmukainen sisältö sen avainasemassa. Mikäli toimit
yksinyrittäjänä, on vastuu somettamisesta luonnollisesti sinulla. Älä kuitenkaan
näe tätä uhkana vaan mahdollisuutena, jossa saat vapauttaa oman luovuutesi ja
potentiaalisi yrityksesi liiketoiminnan eteen!

EXTRA: Suunnittele sometuksen viikko-ohjelma. Jos tavoitteenasi on julkaista
sosiaalisessa mediassa esimerkiksi kaksi julkaisua viikossa, on se huomattavasti
helpompaa, kun teet suunnittelutyön etukäteen. Päätä siis edellisen viikon
lopussa, minä päivänä ja minkälaisia julkaisuja aiot seuraavalla viikolla jakaa.
Suunnittelun jälkeen jäljellä on siis ainoastaan toteutus!
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Tulosta ja täytä:
Sosiaalisen median markkinointisuunnitelma
Kohderyhmä;
kenelle ensisijaisesti
markkinointi
suunnataan?
Kanavat; mitä
kanavia otan
käyttöön alussa ja
mahdollisesti
tulevaisuudessa?

Yrityksen somemarkkinoinnin
tavoitteet?
Paljon aikaa
sitoudun
käyttämään
viikossa someen?
Sisällön luonne;
kuvia, videoita tai
jotakin muuta?
Rentoa vai asiallista
ilmaisua?
Vastuuhenkilö; sinä
vai joku muu
yrityksen
henkilöstöstä?
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Tilien luonti ja optimointi lähtökohdat kuntoon
Kun olet suunnitellut tulevaa somemarkkinointiasi ja päättänyt kanavat, joita tulet
siinä hyödyntämään, on aika luoda yrityksellesi sosiaalisen median profiilit.
Sosiaalisen median profiilin pystyy luomaan valitsemasi kanavan nettisivuilta,
tyypillisesti kohdasta "rekisteröidy käyttäjäksi" tai "luo tili". Facebookissa
yrityksen profiili luodaan oman henkilökohtaisen profiilin kautta kohdasta "omat
sivut" -> "+ luo uusi sivu".

Tiliä luodessasi täytyy sinun täyttää annettuihin kenttiin perus- ja yhteystiedot
itsestäsi/yrityksestäsi. Lisäksi sinun täytyy valita profiilille yritystäsi kuvaava nimi.
Nimen olisi hyvä olla sama kuin yrityksesi virallinen kutsumanimi, tai selkeä lyhenne
siitä, jotta ihmiset tunnistavat profiilin yritykseksesi. Useampaa kanavaa
käytettäessä on hyvin tärkeää, että jokaisessa yrityksesi tilin nimi on sama tai lähes
sama.
Tilin tietoihin liitetään yritykseesi liittyvää informaatiota, kuten yhteystietoja
(sähköposti/puhelinnumero). Lisää näkyville vain ne yhteystiedot, joista yrityksesi
voi todella tavoittaa. Lisäksi on tärkeä muistaa myös jatkossa, että yhteystietojen
muuttuessa muistaa päivittää muutokset myös sosiaaliseen mediaa, josta ihmiset
nykypäivänä useimmiten käyvät yhteystiedot tarkastamassa.
Tilille voidaan lisätä profiilikuva ja Facebookissa myös kansikuva, mikä kannattaa
yritysprofiilin kohdalla ehdottomasti tehdä. Jos tilillä ei ole profiilikuvaa, voi se
antaa vaikutelman siitä, että kyseessä ei ole oikea yritys, tai että tili ei ole enää
käytössä. Hyviä profiilikuvia ovat esimerkiksi yrityksesi logo tai kuva toimitiloistasi,
josta käy ilmi, että kyseessä on juuri sinun yrityksesi.
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Tilin luomisen jälkeen etenkin Facebookissa kannattaa käydä läpi tilin asetukset
ja tarkastaa, että ne ovat haluamasi mukaiset. Facebookin asetuksissa voit
päättää esimerkiksi siitä, voivatko ihmiset lähettää yrityksellesi viestiä
Facebookin Messenger- eli viestisovelluksessi. Tilin asetusten määrittelyyn ei ole
yleispätevää ohjetta, vaan voit muokata niitä omien tarpeidesi ja halujesi mukaan.
Ennen julkaisujen postaamista olisi hyvä saada edes muutama seuraaja yrityksesi
profiilille, jotta ihmiset näkevät julkaisusi. Seuraajia pystyy hankkimaan
esimerkiksi seuraamalla muita alueen yrityksiä ja ihmisiä, sillä usein he seuraavat
sinua myös takaisin! Lisäksi kannattaa toki kertoa asiakkaillesi, läheisillesi ja
tuttavillesi, että yrityksesi löytyy nyt myös sosiaalisesta mediasta.

Tilien luonti ja optimointi askel askeleelta
Mene valitsemasi somekanavan nettisivuille ja aloita tilin luominen
kohdasta "rekisteröidy käyttäjäksi/luo tili". Facebookissa tämä tapahtu
henkilökohtaisen profiilisi kohdasta "omat sivut".
Täytä pyydetyt tietokentät, valitse yritystilillesi nimi sekä lisää julkiset
ajankohtaiset yhteystiedot, jotka asiakkaat tulevat näkemään sivuiltasi.
Täytä kaikki pyydettävät tietokentät yritystäsi mahdollisimman hyvin
kuvaavasti.
Valitse tilin profiilikuvaksi yritystäsi hyvin kuvaava kuva, kuten logo.
Facebookissa kansikuvaan voi laittaa toisen yritykseesi liittyvän kuvan,
kuten kuvan myymistäsi tuotteista. Kansikuva ei ole niin virallinen kuin
varsinainen profiilikuva.
Muokkaa tilisi asetukset sellaiseksi kuin itse haluat. Jos asetuksien
kanssa ilmenee epäselvyyksiä, voit saada apua Facebookin ohje- ja
tukikeskuksesta osoitteesta www.facebook.com/help tai Juuan
kunnalta.
Hanki ennen ensimmäisiä julkaisujasi tilille muutama seuraaja esimerkiksi
perheestäsi tai ystävistäsi. Seuraajia ei tässä vaiheessa tule
todennäköisesti lukemattomia määriä, vaan ne lisääntyvät silloin, kun alat
julkaisemaan postauksia. Älä siis jää liian pitkäksi aikaa odottamaan
suuria määriä seuraajia, vaan siirry rohkesti seuraavaan vaiheeseen!
Kaiken pitäisi olla nyt valmista! Valmistaudu somettamaan...
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Julkaisujen postaaminen uskalla vapauttaa luovuutesi!
Seuraavaksi koittaa monen mielestä se somemarkkinoinnin jännittävin osuus, eli
konkreettinen julkaisujen postaaminen. Ei kuitenkaan hätää, sillä sinä olet
suunnitellut jo kaiken valmiiksi aiemmin tässä oppaassa esitettyjen
somemarkkinointisuunnitelman avulla, ja jäljellä on enää käytännön toteutus! Työ
on siis käytännössä jo puoliksi tehty.
Ennen aloittamista kertaa vielä
itsellesi seuraavat kohdat:
Kenelle julkaisen?
Mitkä ovat julkaisujeni
tavoitteet?
Käytänkö hyödykseni kuvia,
videoita tai jotain muuta?
Millaista (kirjoitus)tyyliä
noudatan?
Julkaisujen tekeminen ei siis ole sen haastavampaa. On ymmärrettävä, että
ensimmäisten julkaisujen teko pelottaa esimerkiksi sen suhteen, tuleeko
julkaisuun kirjoitusvirheitä. Vaikka oikeakielisyys on toki aina tavoiteltava asia, on
moista kuitenkin turha pelätä, sillä pienistä kirjoitusviesteistä huolimatta viestisi
menee varmasti perille ja toisekseen somekanavilla on yleensä ominaisuuksia,
joiden avulla julkaisusi tekstiä pystyy muokkaamaan vielä julkaisun jälkeenkin.
Virheet on siis korjattavissa, myös somessa!
Tärkeintä julkaisuja tehdessään on noudattaa omaa suunnitelmaansa, löytää
oma tyylinsä julkaisujen tekemiseen ja ennen kaikkea vapauttaa oma
luovuutensa! On hyvä ymmärtää, että some ei ole mörkö, vaan sen tekemisestä
voi myös nauttia. Omalla tyylillään ja luovuudellaan on mahdollista erottua
edukseen suuressakin mittakaavassa. Lupaamme myös, että ensimmäisten
julkaisujen jälkeen löydät somemarkkinointiin rutiinin, jonka seurauksena
julkaisujen tekeminen ei tunnu enää haastavalta.
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Hanki ja aktivoi seuraajiasi aktiivisuus kunniaan!
Seuraajat ovat somemarkkinoinnin A ja O. Sivuillasi olevia julkaisuja voi toki käydä
katsomassa myös sellaiset ihmiset, jotka eivät sinua seuraa. Se kuitenkin vaatii
henkilöltä erillisen haun, jonka kautta hän näkee profiilisi. Sen sijaan seuraajat näkevät
uudet julkaisusi omilla etusivuillaan, eli jakamasi tieto tulee heidän näkyviinsä
automaattisesti.
Kerroimme aiemmin, että hyviä keinoja saada seuraajia on muiden ihmisten
seuraaminen sekä profiilista kertominen asiakkaille, perheelle ja ystäville. Seuraajia on
kuitenkin helpompi saada silloin, kun jaat sivuillesi sisältöä eli teet julkaisuja. Harvaa
kiinnostaa seurata sellaista tiliä, joka ei näytä olevan aktiivisena.
Seuraajien hankkiminen voi olla hidasta, mutta palkitsevaa. Alla kerromme muutaman
vinkin, joiden avulla se on helpompaa!
Pidä profiilisi ajan tasalla ja aktiivisena. Huolitellusti tehdyt profiilit luovat
positiivisen vaikutelman sekä itse profiilista että yrityksestäsi. Päivitä siis
esimerkiksi yrityksesi tiedot niiden muututtua ja jos et ole niitä vielä lisännyt, tee
se nyt! Aktiivisuus on myös yksi avaimista seuraajien saamiseen. Ihmiset seuraavat
sinua, jotta näkisivät julkaisusi. Miksi he siis seuraisivat sellaista profiilia, joka ei
tee julkaisuja koskaan tai hyvin harvoin?
Jaa erottuvaa ja mielenkiintoista sisältöä. Yleisin syy seuraamiselle on se, että
ihminen on kiinnostunut yrityksestäsi. Kiinnostus syntyy yleensä joko henkilön
henkilökohtaisesta mielenkiinnostaan tai siitä, että sisällössäsi on jotakin eroavaa,
muista poikkeavaa. Älä siis arastele, vaan uskalla näyttää itsesi ja yrityksesi luonne
myös somessa!
Käytä hashtageja eli #-merkkiä. Hashtagit ovat julkaisuihin lisättäviä tunnisteita,
joiden avulla ihmiset voivat löytää profiilisi "sattumalta". Hashtageja käytetään
yleensä kuvaamaan julkaisuasi tehokkaammin ja liittämään se osaksi samaa
hashtagia käyttäneiden kuvien "ryhmittymää". Jos olet vaikkapa kampaaja, voivat
hashtagisi olla mm. #kampaamo #hairdresser #kampaus riippuen toki siitä, mitä
julkaisusi muuten koskee. Ne ihmiset, jotka etsivät sisältöä käyttämilläsi
hashtageilla, näkevät siis myös sinun julkaisusi!
Tee yhteistyötä muiden alueen toimijoiden kanssa. Yhteistyö ei ole lainkaan
aliarvostettua, myöskään somessa. Voitte esimerkiksi sopia jonkun toisen alueen
yrittäjän kanssa, että jaatte tekemiänne julkaisuja ristiin omille profiileillenne.
Tällöin julkaisusi, jonka joku toinen on jakanut, tavoittaa myös hänen seuraajansa!
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Seuraajien aktivointi
Yksi oleellinen tekijä seuraajien hankinnassa, säilyttämisessä ja heidän reagointiensa
(esim. tykkäykset ja kommentit) lisääntymisessä on seuraajien aktivointi. Seuraajien
hankkimisen tapaan seuraajien aktivointi vaatii sinulta omaa aktiivisuutta, joka
kannustaa seuraajiasi kertomaan/näyttämään mielipiteensä somessa. Alla on listattu
keinoja, joiden avulla saat yhä enemmän kommentteja ja tykkäyksiä sekä kommunikoit
paremmin seuraajiesi kanssa.
1.Saadessasi kommentin julkaisuusi, tykkää ja vastaa siihen. Tämä on tärkeää, jotta
kommentoija ei koe puhuvansa seinälle. Mikäli olet kiireinen, tykkää edes kommentista.
Jos joku on esittänyt yrityksellesi kysymyksen julkaisun kommenteissa, on siihen
erityisen tärkeätä vastata. Tämä viestii myös muille seuraajille hyvästä
asiakaspalvelusta sekä kiinnostuksesta asiakkaita kohtaan, mikä voi lisätä myös
muiden seuraajiesi kommentointia julkaisuihisi.
2. Vastaa aina yksityisviesteihin. Voit saada tilillesi yksityisviestin seuraajaltasi, joka
voi olla mitä tahansa kysymyksestä asiakaspalautteeseen. Viestiin on tärkeä vastata
hyvän asiakaspalvelun nimissä. Viestin ollessa negatiivinen vastaa siihen rakentavan
asiallisesti, sillä tahditon sisältö somessa voi levitä äkkiä monien nähtäville, vaikka
kyse olisikin yksityisviestistä.
3. Instagram-tarinan äänestysominaisuuksien käyttö. Instagramin tarinaan voidaan
lisätä elementtejä, kuten erilaisia äänestyksiä tai tietovisoja. Niiden käyttäminen on
täysin ilmaista, joten miksi et hyödyntäisi niitä? Äänestyksillä voit esimerkiksi kysyä
asiakkaidesi mielipiteitä uuden tuotevalikoimasi tuotteista tai heidän suosikkiaan
tarjoamistasi palveluista. Äänestyksillä saat sekä tietoa asiakkaidesi
kulutustottumuksista ja -mielipiteistä sekä piilomarkkinoit tarjoamiasi tuotteita ja
palveluita.
4. Toteuta sometempaus. Kaikki tietävät, että arvonnat somessa keräävät huikeita
määriä tykkääjiä ja kommentoijia. Arvonnat ja muut sometempaukset ovatkin yksiä
parhaista somemarkkinoinnin keinoista, vaikka usein ne vaativat myös sinulta itseltäsi
taloudellista panosta arvontavoiton merkeissä.
5. Esitä kysymyksiä ja pyydä suoraan palautetta. Voit julkaisuissasi kysyä seuraajiltasi
kysymyksiä tai palautetta. Kun kysymys on esitetty suoraan, lisää se kommenttien
märää. Voit esimerkiksi kysyä seuraajilta ideoita siitä, mitä uusia tuotteita he
haluaisivat valikoimiinne.
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Vinkkejä kuvien julkaisuun
Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Kuvien hyödyntäminen sosiaalisen median
markkinoinnissa on tehokas keino, sillä ihmiset kiinnittävät julkaisuihisi enemmän
huomiota, kun liität niihin kuvan. Lisäksi kuvien avulla yrityksesi brändin rakentaminen
on tehokkaampaa. Olemme listanneet vinkkejä ja huomioita kuvien käyttöön
sosiaalisessa mediassa:
Julisteita ja tekstiä sisältäviä ilmoituksia on helppo luoda ilmaisella verkossa
käytettävällä Canvalla (www.canva.com).
Suosituimpia kuvanmuokkausohjelmia ovat mm. Adobe Lightroom, Pixlr,
PicMonkey, Picsart ja VSCO. Näihin on saatavilla sekä ilmaisia että maksullisia
versioita.
Voit hyödyntää julkaisujesi kuvana valokuvien lisäksi esimerkiksi julistetta,
kuvallista ohjetta tai näyttökuvaa.
Kiinnitä huomiota oikeisiin kuvakokoihin, jotta kuvastasi ei leikkaudu pois mitään
oleellista. Vuoden 2022 yleisimpien somekanavien kuvakoot löydät osoitteesta
https://calltoaction.fi/sosiaalinen-media/sosiaalisen-median-kuvakoot/.
Vältä liikaa filttereiden käyttöä. Kuvia saa ja kannattaakin hieman muokata niiden
elävöittämiseksi. Liika filtterien käyttö voi kuitenkin antaa kuvastasi liian
epärealistisen mielikuvan, ellet sitten halua käyttää sitä tehokeinonasi.
Jos haluat luoda esteettisesti näyttävän feedin Instagramiin, opettele muokkaamaan
kuviasi "samalla tyylillä". Käytä jokaisessa kuvassa yhtä paljon esimerkiksi
varjostuksia ja korostuksia sekä pyri muokkaamaan niiden värilämmöt
samankaltaisiksi. Tämä saa kuvasi näyttämään hyvältä rinnakain!
Ottaessasi valokuvaa, tarkista, että linssisi on puhdas. Mikäli se ei ole, putsaa se
esimerkiksi mikrokuituliinalla.
Jos se vain on mahdollista, pyri välittämään kuvillasi tunteita, sillä tunteet vetoavat
aina ihmisiin.
Valokuvatessasi hyödynnä päivänvaloa, sillä riittävä luonnonvalo saa kuvat
näyttämän kaikista parhaimmalta. Muista myös tarkentaa kuvattavaan kohteeseen
klikkaamalla sen kohtaa puhelimesi näytöltä.

elä ihmeessä, someta juuassa!

Lopuksi
Olet nyt lukenut kaiken tarvittavan sosiaalisen median
markkinoinnin aloittamiseen. Näillä ohjeilla pääset jo
pitkälle, ja somerutiinin löydettyäsi voit kehittää somen
käyttöäsi yhä pidemmälle! Tärkeintä on muistaa, että ei ole
olemassa yhtä oikeaa tapaa tehdä somemarkkinointia, vaan
sinun on löydettävä se oikea tapa itsellesi. Se tapahtuu,
kunhan muistat aktiivisesti käyttää sosiaalista mediaa.

Jos tarvitset apua sosiaalisen median käytössä, voit varata
henkilökohtaisen tapaamisen Juuan kunnan elinkeinotoimen
työntekijän kanssa. Ole meihin yhteydessä puhelimitse tai
sähköpostitse.
Sähköposti: antti.asikainen@juuka.fi
Puhelinnumero: 050 322 7266

elä ihmeessä, someta juuassa!

