
Tavoitteiden asettaminen 
omalle toiminnalle Somessa



Miksi yritys x on olemassa?

WHAT

HOW

WHY

Mitä teemme?

Miten toimimme?

Miksi olemme 
olemassa?

Lähde: Simon Sinek



Case: Miksi yrityksesi on olemassa?

Vastaa edellisen dian kysymyksiin WHAT, HOW JA WHY oman 
yrityksesi näkökulmasta



Määrittele tavoitteet

1. 20 % Lisää 
liikennettä 

verkkosivuille 
sosiaalisesta 

mediasta 

2. Verkkosivuilla 
tapahtuvien 

yhteydenottojen 
määrän 

kasvattaminen 15 %

3.  Some-seuraajien 
kasvattaminen 4 % / 
kuukausi seuraavan 

12 kk aikana.



Hyvinvointiverstas Relevo



Facebook sivu 
FB yrityssivu

- Viimeisen 3 kk aikana julkaisutiheys 2-5 julkaisua 
kuukaudessa

- Julkaisut erittäin ammattitaitoisia, määrää vain lisää

- Plussaa videoista, todella hyvä ulosanti

- Monipuolinen sisältö, jossa selkeä fokus tiettyihin 
avainasioihin, teksteissä kiinnostavaa pohdintaa

- Sivun tykkääjämäärä 502 ja sitoutuneisuusaste 
(viim. 10 julkaisua) 3,75 % 



Vuoden 2020 paras julkaisu
- ”Molemmat huilaa” julkaisu oli aito ja inhimillinen

- Kuva johon moni samaistuu

- Lyhyt ja ytimekäs teksti

- Voisko pienten lasten äideille rakentaa jotain 
kampanjaa?



Instagram Profiili
Profiilisivu

- Profiiliteksti on toimiva. Voisiko lisäksi olla vähän itsekehua? 
(verkkkosivuilla hienosti perustelet oman ammattitaidon) 
Harkitse myös emojeita ja #hashtageja

- Henkilökohtaisesti profiilikuva hieman hämmentää. Minulle siitä 
ei ihan välity sama ammattimaisuus kuin muista julkaisuistasi. 

- Yhteystiedot ja osoite hyvin lisätty. 

- Linkki verkkosivuille löytyy. Hienosti olet nostanut blogin linkin 
profiiliin

- Tallennettuja tarinoita on kaksi, lisää näitä. Nosta esille itseäsi, 
palveluita, verkkokaupan tuotteita 

- Päivitystiheys alhainen, kannattaa nostaa noin 2-3 julkaisuun per 
viikko

- Tarinoita (Stories) kannattaa tehdä lähes päivittäin



Instagram sivun sitoutuneet
Sitoutuminen

- Sitoutumisaste 7.45 % on melko 
hyvä. (kommentit, tykkäykset ja 
jaot, jaettuna seuraajien 
lukumäärällä)

- Tärkein Instagramissa seurattava 
luku!

- Seuraajamäärä 451 on jo kohtuu
hyvä toimialalla. Kuitenkin 
suunta ylöspäin.

https://phlanx.com/engagement-calculator



FB ja IG yhteenveto check

Vahvuudet Kehityskohteet ja mahdollisuudet

- Erittäin ammattimaiset julkaisut
- Yrittäjä itse esillä
- Vinkkien ja oppien jako
- Videoiden käyttö

- Julkaisutiheyden kasvattaminen
- Instagramin tallennetut tarinat (vielä enemmän voisi olla 

itse kehua ja esittelyä)
- Instagram profiilikuva hieman hämmentävä
- Facebook ryhmät
- Googlen kautta tulevalle verkkosivuliikenteelle FB + Youtube

mainontaa
- Seuraavat stepit maailman huippujen sivujen ”kopiointi”

https://theprehabguys.com/
https://www.instagram.com/theprehabguys/
https://www.facebook.com/ThePrehabGuys/
?_rdc=1&_rdr

https://theprehabguys.com/
https://www.instagram.com/theprehabguys/
https://www.facebook.com/ThePrehabGuys/?_rdc=1&_rdr


Jaakontupa



Facebook sivu 
FB yrityssivu

- Julkaisutiheys n. 2-6 julkaisua kuukaudessa -> 
vähintään se 6-8 per kuukausi

- Sivun tykkääjämäärä 733 ja sitoutuneisuusaste 5,5 
% ovat melko hyviä 

- Monipuolinen sisältö, Selvästi eri teemat näkyvissä: 
majoitus, ratsastus, eläimet, juhlat jne.

- Yhteystiedot näkyvissä ja varaaminen tehty 
helpoksi

- Videot iso mahdollisuus

- Rantapållon artikkeli: ”Jaakontuvan tummat hirret 
ja savusauna kutsuvat rauhoittumaan”

- Missä Booking.com?



Vuoden 2020 paras julkaisu
- Ristäistunnelmia. Loistava tapa tuoda esille 

asiakkaiden kokemukset Jaakontuvasta

- Osaat upeasti tuoda tekstillä tapahtuman 
tunnelman ja erityispiirteet

- Hienosti vielä yhteystiedot lisättynä päivityksen 
loppuun

- Kaikki eivät halua tehdä varauksia puhelimella, 
voisiko Booking.com:ia tuoda enemmän esille 
Facebookissa



Instagram Profiili
Profiilisivu

- Profiiliteksti kertoo olennaisen. Voisiko sitä elävöittää 
#hashtageilla ja emojeilla sekä korostaa vielä selkeämmin 
Jaakontuvan ainutlaatuisia erityispiirteitä

- Yhteystiedot ja osoite hyvin lisätty. 

- Linkki Facebookiin hyvä, koska verkkosivuja ei ilmeisesti ole. 
Vaihda linkkiä ja käytä myös Booking.com linkkiä

- Tallennetut tarinat puuttuvat, panosta näihin: Majapaikka, Juhlat, 
Savusauna, luonto, eläimet, henkilöstö jne.

- Heinäkuussa päivityksiä 12, mikä on hyvä. Ennen heinäkuuta ja 
sen jälkeen vähän turhan hiljaista



Instagram sivun sitoutuneet
Sitoutuminen

- Sitoutumisaste 11.48 % on hyvä. 
(kommentit, tykkäykset ja jaot, 
jaettuna seuraajien 
lukumäärällä)

- Tärkein Instagramissa seurattava 
luku!

- Seuraajamäärä 360 on jo 
kohtalainen, mutta tässä on 
paljon potentiaalia.

https://phlanx.com/engagement-calculator



FB ja IG yhteenveto check

Vahvuudet Kehityskohteet ja mahdollisuudet

- Monipuolinen sisältö
- Tekemisessä huomioitu myynnin tekeminen (yhteystiedot 

ym.)
- Melko sitoutuneet fanit

- Booking.com mahdollisuudet
- Videoita tlioista ja tapahtumista
- Julkaisutiheyden kasvattaminen
- Instagramin tallennetut tarinat (Instagram profiilikuva)
- Yhteistyöt matkailubloggaajien kanssa, (case: Järvisydän)



Hyödynmaan tila



Facebook sivu 
FB yrityssivu

- Matala julkaisutiheys, muutama julkaisu 
kuukaudessa

- Tykkääjämäärä 292 ja sitoutuneisuusaste 11.7 % -> 
Tykkääjämäärän kasvattaminen tavoitteeksi

- Toimiva profiilikuvaus ja hienoa, että ensimmäinen 
video tehtynä

- Kiinnostaisi nähdä enemmän, miten eri lajikkeiden 
viljelyä tehdään, kuvin ja videoin

- Tuotetietoa ja jopa reseptejä, mm. härkäpavusta

- Vähän ehkä fokus kateissa, koska potentiaali on 
valtavasti



Vuoden 2020 paras julkaisu
- Selkeästi teidän vuoden 2020 paras päivitys

- Tässä kuvataan juuri sitä maatilan elämää -> Tähän 
tunnelmointiin, vielä eri lajikkeiden viljeyä, 
reseptejä ym.

- Hienosti olitte lisäksi vuorovaikuttaneet 
kommenteissa

- Kirjoituksessa on hyvä tyyli, emojitkin huomioitu



Instagram Profiili
Profiilisivu

- Hienoa, että olette ottaneet Instagramin käyttöön

- Etsi sopivimmat #hashtagit, esim #reko

- Lisää profiiliteksti, vaihtele linkkiä esim. REKO-rinki

- Tuo esille sitä samaa maatilan elämää, viljelytietoutta, reseptejä 
jne.

- Tallennettuja tarinoita ei ole, tähän sopii erinomaisesti yllä 
mainitut aiheet maatilaelämästä

- Päivitystiheys 2-3 julkaisuun per viikko



Instagram sivun sitoutuneet
Sitoutuminen

- Sitoutumisaste 40 % on 
suhteettoman korkea, ei vielä 
(kommentit, tykkäykset ja jaot, 
jaettuna seuraajien lukumäärällä)

- Tärkein Instagramissa seurattava 
luku!

- Seuraajamäärä 40 on vielä matala.

https://phlanx.com/engagement-calculator



FB ja IG yhteenveto check

Vahvuudet Kehityskohteet ja mahdollisuudet

- Facebook profiilin ulkoasua on toimiva
- Valtava mahdollisuus tuottaa monipuolista sisältöä, vaikka 

ehkä hieman fokus vielä hakusessa
- Laadukkaat valokuvat ja ensimmäinen videokin jo tehtynä

- Instagram –> Reko myynnin lisäys
- Maatilaelämän (viljely, reseptit ym.) avaaminen kuvin ja 

videoin
- Videoiden lisäys



Ylä-Tuuhosen maatila



Facebook sivu 
FB yrityssivu

- 15 julkaisua syyskuussa jo, hyvä tahti

- Tykkääjämäärä 311 ja sitoutuneisuusaste 4.47 -> 
yksi superpäivitys nostaa sitoutuneisuusastetta

- Toimiva profiilikuvaus ja upea kansikuva, 
laadukkaita kuvia muutenkin

- Monipuolista sisältöä, mutta vielä enemmän 
kaipaisin sisältöä, joita profiiliteksti lupaa

- Eri majoituvaihtoehdot

- Saunat

- Ruokailu

- Maatilan elämä yleisesti, yrittäjät esille



Vuoden 2020 paras julkaisu
- Selkeästi teidän vuoden 2020 paras päivitys! Te 

olette yrittäjinä esillä, laadukas kuva muutenkin

- Kiinnostavaa historiaa tekstissä

- Enemmän nostaisin teidän maatilan yrittäjien arkea 
esille Somessa muutenkin, tämä kiinnostaa 
varmasti monia 

- Dokumentoikaa Someen sitä, mitä teette arjessa 
muutenkin, ei tarvitse keksiä Somea varten 
erikseen sisältöä



Instagram Profiili
Profiilisivu

- Fiksusti profiiliteksti englanniksi, lisää #Hashtagit ja harkitse 
emojeita

- Tallennettuihin tarinoihin, yrittäjän elämää, majoituspalveluiden 
esittelyä, ruokailuun sekä muihin tiloihin liittyvä sisältö mm. 
erilaiset saunat

- Julkaisutiheys erinomainen

- Erittäin laadukkaat kuvat, feedi kokonaisuutena tyylikäs



Instagram sivun sitoutuneet
Sitoutuminen

- Sitoutumisaste 9.64 % on hyvä 
julkaisutahtiin verrattuna , nostakaa 
yli 10 % (kommentit, tykkäykset ja 
jaot, jaettuna seuraajien 
lukumäärällä)

- Tärkein Instagramissa seurattava 
luku!

- Seuraajamäärä 223 mahdollistaa 
kasvun.

https://phlanx.com/engagement-calculator



FB ja IG yhteenveto check

Vahvuudet Kehityskohteet ja mahdollisuudet

- Erittäin laadukkaita valokuvia molemmissa kanavissa
- Loistava julkaisutiheys
- Monipuolista sisältöä
- Hyvin ihmiset reagoivat julkaisuihin, erityisesti Instassa

- Enemmän yrittäjän elämää maatilalla esille
- Majoituksista ja muista palveluista enemmän kuvia ja 

videoita
- Tallennettut tarinat
- Yhteistyöt bloggaajien kanssa?



Riikan JoogaHetki



Facebook sivu 
FB yrityssivu

- Syyskuussa 27 julkaisua, joten aktiivisuus on 
erinomaista

- Tykkääjämäärä 628 ja sitoutuneisuusaste on 2.21 
%. Tykkääjämäärä on hyvä, mutta julkaisuhin
sitoutuminen hieman alhainen -> Voisko päivitysten 
määrää jopa hivenen laskea?

- Monipuolinen sisältö, erityisplussaa opastavista 
lyhytvideoista

- Vielä enemmänkin kaipaisin Joogan liittyviä 
vinkkejä sekä joogan hyötyjen korostamista

- Hyvin olet itsekin julkaisuissa esille, voisit olla vielä 
enemmänkin

- Asiakastarinat joogatuntien aktiivikävijöistä



Vuoden 2020 paras julkaisu
- Oma suosikki julkaisunne vuodelta 2020

- Tässä on upeasti saatu Joogan hyötyjä yhteen 
julkaisuun

- Bonuksena laadukas kuva

- Tämä julkaisu on toiminut selvästi keskimääräistä 
paremmin

- Tässä iso mahdollisuus fokusoitua Joogan hyötyjen 
esilletuontiin



Instagram Profiili
Profiilisivu

- Hyvä profiiliteksti! Voisiko vielä muokata hieman kertomaan, 
mitä Riikan Joogahetki tarjoaa Instassa seuraajilleen?

- Hienosti olet tehnyt ekat tallennetut tarinat. Nimeä selkeisiin 
kategorioihin, esim. Vinkit, hyödyt, ravinto, lepo

- Julkaisutiheys erinomainen

- Melko samanlainen sisältö kuin Facessa



Instagram sivun sitoutuneet
Sitoutuminen

- Sitoutumisaste 5.57 % on hieman 
alhainen, vähän eriyttäisin sisältöjä 
Facesta (kommentit, tykkäykset ja 
jaot, jaettuna seuraajien 
lukumäärällä)

- Tärkein Instagramissa seurattava 
luku!

- Seuraajamäärä 199 mahdollistaa 
selkeän kasvun

https://phlanx.com/engagement-calculator



FB ja IG yhteenveto check

Vahvuudet Kehityskohteet ja mahdollisuudet

- Erittäin aktiiviset tilit
- Erinomaisia videoita
- Erityisesti yksittäisiä aivan huippujulkaisuja, joten 

potentiaalia on paljon
- Helppo varata aika tunnille

- Vielä enemmän esille jooga vinkkejä ja hyötyjä
- Voisitko antaa vinkkejä myös lepoon ja ravintoon
- Julkaisutiheyttä voisi jopa hieman laskea, jotta 

sitoutuneisuusastetta saadaan nostettua



Salustaipale



Facebook sivu 
FB yrityssivu

- Julkaisutahti turhan alhainen

- Tykkääjämäärä 147 ja sitoutuneisuusaste on 12.86 %

- Hienoja oivalluksia, esim. Kari Aihisen
parsareseptivideo 

- Houkuttelevia kuvia teidän tuotteista, porkkanoista, 
parsasta jne.

- Julkaiskaa lisää edellä mainituista aiheista: Esitelkää 
viljelyn eri vaiheita, lisää reseptejä ja 
valmistuvinkkejä, yrittäjät enemmän esille



Vuoden 2020 paras julkaisu
- Huikea idea tuoda julkkiskokin reseptivideo -> 

Tehkää itse vastaavia älypuhelimella

- Toinen erinomainen julkaisu oli kuva parsoista, 
jossa oli helppo ”varaa omasi” mahdollisuus -> lisää 
sisältöä viljelyn eri vaiheista!

- Korostakaa tuotteidenne todettuja terveyshyötyjä



Instagram Profiili
Profiilisivu

- Ig ei ole ollut käytössä 2017 jälkeen

- Tässä olisi teille kuitenkin iso mahdollisuus

- Kertokaa profiilitekstissä vastaavalla tavalla kuin Facessa, 
millainen viljelijä Salustaipale on

- Tuokaa viljelyn arkea, tuotetietoutta, reseptejä sekä yrittäjän 
elämää esille 

- Luokaa näistä tallennetut tarinat



Instagram sivun sitoutuneet
Sitoutuminen

- Sitoutumisaste 7.32 %, ei kannata 
tehdä johtopäätöksiä vähäisten 
päivitysten takia (kommentit, 
tykkäykset ja jaot, jaettuna 
seuraajien lukumäärällä)

- Tärkein Instagramissa seurattava 
luku!

- Seuraajamäärä 41 mahdollistaa 
selkeän kasvun

https://phlanx.com/engagement-calculator



FB ja IG yhteenveto check

Vahvuudet Kehityskohteet ja mahdollisuudet

- Hienoja yksittäisiä oivalluksia Facebookissa
- Monipuolisesti jaettu myös ajankohtaisia uutisia

- Instagram käyttöön
- Tuokaa esille viljelyn eri vaiheet, tuotetietoutta, reseptejä, 

vinkkejä, terveyshyötyjä kuvin ja videoin
- Aktiivisempi julkaisutahti



Facebook sivujen auditointi



Facebook tykkääjät

• Facebook sivun sivutykkäkysien kehitys

• Kasvu käynnistynyt erityisesti [minkä ansioista] lokakuussa 2019

• Miksi on mahdollisia laskupiikkejä?



Facebook kattavuus

• Kuinka moni eri ihminen on nähnyt julkaisujasi

• Onko kattavuudessa piikkejä ja mistä ne johtuvat?

• Orgaaninen vs. maksettu kattavuus



Facebook sitoutuminen

• Julkaisuihin sitoutuminen (tykkäykset, kommentit, jaot) ovat tärkeämpiä kuin absoluuttinen tykkääjämäärän kasvattaminen

• Sitoutuneisuusaste



Facebook seuraajien demografiatiedot
• X vuotiaat miehet 

[sukupuoli] 
tavoitatte parhaiten 
tällä hetkellä.

• Julkaisuihin 
reagoivat selvästi 
enemmän 
[sukupuoli] ja 
erityisesti X vuoden 
ikäryhmissä



Facebook milloin fanisi ovat paikalla?
• Onko viikonpäivissä 

eroja?
• Mitkä ovat parhaat 

kellonajat?
• HUOM! 

Aikavyöhyke



Kilpailija-analyysi



Facebook: Tutki seuraavat asiat kilpailijoistasi

1. Kuinka monta tykkääjää kilpailijoilla on Facebookissa?
2. Mistä aihepiireistä kilpailijat julkaisevat?
3. Mitä sisältötyyppejä kilpailijasi julkaisevat useimmin? (uutiset, blogit, 

yrityksen sisäiset asiat, tarjoukset, uutuudet jne.)

4. Millainen on heidän julkaisujen kirjoitustyyli? (hauska, opettavainen, 
tarinankerronta, myyvä)

5. Kuinka paljon heidän julkaisut saavat tykkäyksiä, kommentteja, 
jakoja? (sitoutuneisuusaste)

6. Mikä on kilpailijoiden julkaisutiheys?
7. Toteuttavatko kilpailijasi arvontoja/kilpailuja?
8. Onko kilpailijoilla aktiivisia mainoskampanjoita?



Instagram: Tutki seuraavat asiat kilpailijoistasi

1. Kuinka paljon kilpailijoillasi on seuraajia?
2. Kuinka montaa he itse seuraavat? (Suhdeluku kertoo kiinnostavuudesta)

3. Mitkä teemat ovat esillä julkaisuissa?
4. Kuinka paljon yrityksen tuotteet/palvelut näkyvät julkaisuissa, vai 

onko muuta sisältöä?
5. Kuinka paljon heidän julkaisut saavat tykkäyksiä, kommentteja, 

jakoja? (sitoutuneisuusaste)
6. Mitä #hashtageja he käyttävät?
7. Keitä he mahdollisesti merkitsevät julkaisuihinsa?
8. Onko tallennettuja tarinoita (Stories) ja mistä aiheista?



Case: Kilpailija-analyysi

Kartoita edellisellä dialla listatut asiat yhdestä kilpailijastasi 



Mittarit eri vaiheissa



Mittarit eri vaiheissa

Awareness Potentiaalisten asiakkaiden 
pitää ensiksi tulla tietoiseksi 
Engagement Miten kiinnostavaa tuotettu 
sisältö on kohderyhmässä
Conversion Miten hyviä tuloksia saat 
asiakkaiden tekemistä toimenpiteistä (esim. 
klikkaukset)

Awareness

Engagement

Conversion



Awareness eli tietoisuusvaihe



1. Awareness: seuraajamäärien kasvu

• Kertoo, miten nopeasti yritys on 
saanut uusia seuraajia sosiaalisessa 
mediassa
• ”Kuinka nopeasti saimme uusia 

seuraajia viime kuussa?”
• Käytä 1 kuukauden ajanjaksoa
• Vertaa kilpailijoihin! 
• Erinomainen lukema on 2 %

viikoittainen kasvu
• KK-Raporttiin: prosentuaalinen 

kasvu ja numeerinen kasvu

Uudet netto seuraajat

Seuraajien kokonaismäärä
X 100  = kasvuprosentti



2. Awareness: julkaisujen kattavuus

• Kuinka moni ihminen on nähnyt 
julkaisun sen tekemisen jälkeen
• Vinkki: Hyödynnä tietoa, milloin 

fanisi ovat onlinessa
• Keskiarvo on 6,4 % sivuston 

tykkääjistä
• KK-raporttiin: paras yksittäinen 

julkaisu ja keskiarvo

Julkaisun kattavuus

Seuraajien lukumäärä
X 100  = Kattavuusprosentti



3. Awareness: potentiaalinen kattavuus 
(jokeri)

• Kuinka moni voi teoriassa nähdä 
julkaisusi
• Jos julkaisu jaetaan, 2-5 % 

hänen seuraajistaan näkee 
julkaisun
• Erityisen tärkeä, koska 

näkyvyyden saaminen hankalaa 
ilmaiseksi
• KK-raporttiin: jakojen määrä ja 

potentiaalinen kattavuus

Mainintojen lukumäärä x 
maininnan tehneiden tilien 
seuraajamäärä

= Teoreettinen kattavuus



Engagement eli sitoutumisvaihe



1. Engagement: Suosioaste (applause rate)

• Millaisen suosion yksittäinen 
julkaisu saa seuraajien 
keskuudessa
• Tykkäykset osoittavat, että 

päivitys oli tykkääjälle arvokas
-> näkee jatkossa 
todennäköisemmin julkaisujanne
• Yli 5 % erinomainen
• KK-raportti: paras yksittäinen 

julkaisu ja keskiarvo

Tykkäysten lukumäärä

Seuraajien kokonaismäärä
X 100  = Suosioaste



2. Engagement: Sitoutuneisuusaste

• Paljonko julkaisu saa reaktiota 
(tykkäykset, kommentit, jaot) 
suhteessa seuraajamäärään
• Prosenttiosuus paljon tärkeämpi, 

kuin määrät
• Todella tärkeä mittari!
• Keskiarvo tällä hetkellä 3,91 %
• KK-raporttiin: Paras yksittäinen 

julkaisu ja keskiarvo

Tykkäykset, kommentit 
ja jaot yhteensä

Seuraajien kokonaismäärä
X 100  = Sitoutumisaste



3. Engagement: Viraaliusaste (jokeri)

• Paljonko yksittäisen julkaisun 
jakamiset vaikuttavat sen 
näkyvyyteen
• Yksittäisen julkaisun 

viraaliusaste on tärkeämpi kuin 
sen saamat tykkäykset
• KK-raportti: Yksittäisten jakoja 

saaneiden julkaisujen 
viraaliusaste

Jakojen lukumäärä

Näyttökertojen lukumäärä
X 100  = Viraaliusaste



Konversiovaihe



1. Konversio: Klikkausprosentti (CTR)

• Kuinka moni mainoksen 
näkijöistä klikkaa mainosta
• Keskiarvo Facebookissa 0,90 %
• KK-raporttiin: Paras 

kampanja/mainos sekä 
keskiarvo

Klikkausten lukumäärä

Näyttökerrat
X 100  = CTR

Lähde: Worldstream



2. Konversio: Klikkauksen hinta (CPC)

• Mitä yksittäinen mainoksen 
klikkaus maksaa
• Tavoittele hintaa välillä 0,50 € -

1,50 €
• KK-raportti: Paras 

mainos/kampanja sekä 
keskiarvo

Klikkausten lukumäärä

Näyttökerrat
X 100  = CTR



3. Konversio: 1000 näyttökerran hinta (CPM)

• Paljonko 1000 näyttökertaa 
maksaa
• Aseta tavoitteeksi saada 1000 

näyttökertaa hintaan 7-8 €
• Globaali keskiarvo 7,77 dollaria*

Mainokseen kulutettu 
summa

Näyttökerrat
X 1000  = CPM

Lähde: Adstage



Mittarit Instagramissa



Instagram analytiikka – mitä tulee mittareita seuraan?

1. Sitoutumisaste (tykkäykset + kommentit) / seuraajien lukumäärä x 100
• Erinomainen, jos yli 10 % 

2. Kattavuus (Reach)
• kuinka moni on nähnyt sisältöjäsi

3. Instagram tarinoiden loppuunkatsomisaste
• Kuinka moni katsoo kaikki tarinat loppuun asti
• Viimeisen tarinan katsoneet / ensimmäisen tarinan katsoneet x 100

Laske sitoutumisaste



”We don´t have a choice on whether we do SOCIAL media, 
the question is how well we do it?” -Erik Quolman

Kiitos




