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SPONSOROIDUN SISÄLLÖN AVULLA OSTOKIINNOSTUS KASVUUN

Asiakas:

Sinebrychoff / Somersby

Aika:

13.5–11.6.2015

Tuotteet:

Sponsoroitu sisältö, display- ja mobiilimainonta sekä Inread -videomainonta

Mediat:

Voice.fi desktop ja mobiili

Tavoitteet: Siideribrändi Somersby tavoittelee kohderyhmää 20-40 vuotiaat naiset. Tärkeää
Somersbyn brändille on saada kohderyhmään kuuluvat ystävät viettämään enemmän aikaa
keskenään (tänä päivänä kun kanssakäyminen voidaan hoitaa sosiaalisen median välityksellä) ja
käyttämään #friendsie -teemaa. Loppupeleissä tärkein mittari on myynti ja kampanjan tarkoituksena
onkin saada ihmiset kiinnostumaan tuotteesta vahvemmin. Kesän 2015 kampanjoinnin suunnittelu
aloitettiin hyvissä ajoin ja voice.fi pääsi vastaamaan tarpeisiin kokonaisvaltaisella onlineehdotuksella, joka korostaa kaikkia brändille tärkeitä tavoitteita ja tekijöitä oikean kohderyhmän
parissa.
Ratkaisu: Toteutimme touko-/kesäkuussa 2015 kampanjan, jonka ytimessä oli sponsoroitu sisältö.
Tämän lisäksi Somersby hallitsi voice.fi:tä display- ja mobiilimainonnan sekä videomainonnan
keinoin.
Sponsoroidun sisällön tarkoituksena oli puhutella kohderyhmää heitä kiinnostavalla tavalla.
Toteutimme artikkelisarjan, jonka avulla yhdistimme ystävyyden teeman Somersbyn brändiin
lukijoita kiinnostavalla tavalla. Artikkelisarja liitetään brändiin advertoriaali-/ sponsoroidun sisällön
tunnisteiden ja mainonnan keinoin.
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Tulokset:
Päivittäistavaratuotteelle tärkeiden suosittelun ja ostokiinnostuksen kannalta tulokset olivat loistavat.
-

lukukerrat, 4 artikkelia, yht. 49 188 lukukertaa
keskimääräinen artikkelin/brändin parissa vietetty aika n. 3 minuuttia

Videospotti tarjosi kampanjalle parhaat huomioarvot. Kiinnostus Somersbyn brändiä ja tuotteita kohtaan
heräteltiin kuitenkin tehokkaimmin sponsoroidun sisällön kautta; suosittelu ja ostokiinnostus nousivat
artikkelisarjan myötä täysin uudelle tasolle. Artikkelisisältö lisäsi kohderyhmän ostokiinnostusta Somersbyn
tuotteita kohtaan tuplasti toimialan keskiarvoon verrattuna (ks. kampanjatulostaulukko).
Kohderyhmää puhutteleva sisältö ja sitä oivallisesti tukeva
kampanjaviestintä lisäsivät ostokiinnostusta selkeästi.
Asiakkaan kommentit: Somersbylle uutena tapana tehdyn sponsoroidun

sisällön avulla saimme kerrottua kuluttajille tärkeää ystävyyden viestiä ja
#Friendsie-teemaa. Kaikki käytetyt mainonnan keinot tukivat toisiaan ja näin
yhdessä suunniteltu kokonaisuus toimi kampanjassa loistavasti.
Sponsoroitu sisältö kasvatti kokonaisuuden onnistumista paljon. Ajoissa
aloitettu suunnittelu yhdessä Voicen idearikkaan ja mukavan tiimin kanssa
takasi kampanjan, joka selkeästi toi Somersby-brändille lisäarvoa.
- Päivi Koskela, Brand Manager / Sinebrychoff.

kampanjatulostaulukko
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