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Tutkielman tavoitteet

'Tutkielman tavoitteena on tuottaa informaatiota brandrn rakentamisesta Internetissä. 
Tutkielman empiirisessä osassa prosessia on tutkittu case-yrityksen avulla. Työn pääongelmana 
on selvittää miten brandrn rakentamista Internetissä tukevat WWW-smit luodaan. 
Alatavotteiden avulla yritetään asemoida brandin rakentaminen Internetissä ilmiönä jo 
olemassa olevaan brandin rakentamisen teoriaan.

Tutkielman rajaukset

Tutkielmassa tarkastellaan brandin rakentamista Internetissä. Työssä käytetään kohdeilmiön 
suhteen yrityksen markkinomtijohdon näkökulmaa. Tutkimuksen kohteena on amoastaan 
brandin rakentamista tukevien WWW-sivujen luominen.

Lähdeaineisto

Teoreeettisen viitekehyksen muodostamisen osalta kerätty lähdeaineisto koostuu pääosin 
tieteellisestä kirjallisuudesta ja huolella valituista WWW-lähteistä. Empiirisen osan osalta tiedot 
perustuvat case-yrityksestä tehtyihin neljään teemahaastatteluun ja saatavissa olleeseen
yritysmateriaaliin.

Tutkimusmetodi

Tutkielma on kvalitatiivinen. Se jakaantuu teoreettiseen ja empiiriseen osaan. Empiirinen osa 
on toteutettu käyttäen case-analyysimenetelmää. Vastaukset pääongelmaan ja alatavotteisiin on 
pyritty saavuttamaan teorian ja käytännön keskinäisen vertailun kautta. Tutkimusongelmiin 
vastaamisen lisäksi on haluttu antaa yleiskuva brandin rakentamisprosessista Internetissä. Case- 
analyysi on tämän vuoksi luonteeltaan paitsi eksploratiiivista, myös deskriptiivistä.

Tulokset

Internetissä tapahtuvassa brandin rakennusprosessissa on keskeinen rooli 
markkinointiviestinnän synergiaeduilla (integroitu kanavastrategia), sivujen käytettävyydellä ja 
elämyksellisyydellä, brandia tukevilla mielleyhtymillä ja yhteisöllisillä elementeillä. Edellä 
mainituiden tekijöiden avustuksella mahdollistetaan positiivisen käyttäjäkokemuksen ja brandia 
rakentavien WWW-sivujen syntyminen.

Avainsanat

Brandi, brandin rakentaminen, Internet-markkinointiviestintä, WWW-sivut
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1 JOHDANTO

tl Internet vasta työntänyt jalkansa oven väliin

Kaikki Internetistä tähän asti kirjoitettu, mukaan lukien tämä markkinoinnin tutkielma, ei 

onnistu kartoittamaan sen koko potentiaalia. Asiaa voidaan hyvin verrata 50-luvulla 

kirjoitettuihin television tulevaisuutta käsitteleviin teoksiin. Internetin tulevaisuutta on 

yksinkertaisesti vielä mahdotonta ennustaa. Tosiasia on kuitenkin se, että Internet koskettaa 

yhä syvemmin jokapäiväistä elämäämme. Hyvänä esimerkkinä tästä voidaan pitää eräiden 

autonvalmistajien ilmoitusta asentaa langaton Internet uusimpiin automalleihinsa.

Kehityksen uskomaton vauhti (esim. 1994 tuntuu jo muinaishistorialta) saattaa harhauttaa 

meidät uskomaan, että tämä media on jo täysimittaisesti käytössämme. Näin ei kuitenkaan 

vielä ole. Todellisuudessa Internet on vasta työntänyt jalkansa oven väliin. Sama pätee myös 

Internetissä tapahtuvaan markkinointiviestintään. Vuonna 1994, Hot Wiredin lanseeraamat 

mainospainikkeet eli bannerit saivat aikanaan halveksuvan vastaanoton. Monet ennustivat, että 

käyttäjät eivät näistä innostuisi, ja että harvat mainostajat olisivat halukkaita niistä maksamaan. 

Asenteet ovat kuitenkin muuttuneet. Yritykset käytävät jo nykyään miljoonia dollareita 

Internetissä tapahtuvaan markkinointiviestintään.

Internetiä ei kuitenkaan tähän asti ole pidetty läheskään television veroisena brandin 

rakentajana. Erityisesti sen kykyä saavuttaa suuria massoja ja välittää emotionaalista viestintää 

on kritisoitu, mutta näkemykset ovat muuttumassa. Aikaisemmin brandit rakennettiin pitkän 

ajan kuluessa, yleensä aika laskettiin vuosikymmenissä. Nykyään Internetin avulla brandi 

voidaan rakentaa muutamassa vuodessa, jopa nopeamminkin. Hyvinä esimerkkeinä tästä ovat 

Internetin tunnetuimmat brandit Amazon.com ja Yahoo!, jotka ainoastaan muutamassa 

vuodessa ovat muodostuneet lähes käsitteiksi Internetissä toimivalle kauppapaikalle ja 

hakemistolle.

Luovuuteen pyrkivän brandin rakentajan ei tulisi Internetissä asettaa kovin tiukkoja rajoja 

brandin rakentamiselle. Teknologian kehittyessä ja kaistanleveyden kasvaessa Internet tulee 

mahdollistamaan yhä monimuotoisempia tapoja rakentaa brandia.
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■KirjaîlisUudeSita löytyy lukuisia teoksia, joissa neuvotaan miten brandi rakennetaan. Ongelmana 

kuitenkin on se, etteivät ne juurikaan käsittele Internetissä tapahtuvaa brandin rakentamista. 

Tämän johdosta tässä tutkielmassa tutustutunkin siihen, miten brandin rakentaminen tässä 

interaktiivisessa mediassa tapahmu. Erityisenä mielenkiintona on yrityksen WWW-sivujen 

merkitys brandin rakentamisessa.

1,2 Tutkielman pääongelma ja alatavoitteet

Tutkielmassa tarkasteUaan brandin rakentamista Internetissä, sekä erityisesti prosessia tukevien 

WWW-sivujcn luomista. Tutkielma tehdään Riot Entertainmentin toimeksiannosta ja 

näkökulmasta. Tavoitteena on tuottaa teoreettinen viitekehys brandia rakentavien WWW- 

sivujen luomiselle. Tutkielman empiirinen osa keskittyy ainoastaan Internetissä tapahtuvaan 

brandin rakentamiseen. Tutkielman pääongelmana on: miten brandia rakentavat WWW-sivut

luodaan?

Tutkielman alatavoitteina on selvittää :
1. Mistä brandin arvo muodostuu (yritykselle/viestinnän vastaanottajalle)?

2. Minkälaisen brandistrategian yritys voi valita?

3. Mitkä ovat brandin rakentamisen osatekijät?
4. Mitä hyötyjä ja haittoja voidaan havaita käytettäessä Internetiä markkinointiviestinnässä?

5. Miten eri markkinointiviestinnän keinoja voidaan käyttää Internetissä?

6. Miten brandin rakentaminen Internetissä eroaa perinteisestä brandin rakentamisesta?

7. Miksi brandit ovat avainasemassa Internetissä?

8. Miten case-yrityksen WWW-sivut tukevat brandin rakentamista?

9. Miten case-yritys huomioi brandin rakentamisen -näkökulman WWW-sivuja luodessaan?

10. Mitkä ovat voimakkaimmat brandia rakentavat elementit case-yrityksen sivuilla?

\\ Mihin seikkoihin case-yrityksen tulee jatkossa kiinnittää huomiota käyttäessään Internetiä 

brandinsa rakentamiseen?

Koska brandin rakentamisesta Internetissä ei ole varsinaista teoriatietoa, tulee työllä olemaan 

merkittävää arvoa uuden tiedon tuottajana.



U Tutkielman kM tietyt apa

tutkielma toteutetaan kamattiväfcwe«, langatonta viihdettä taryman Riot l.ntertamnient bfd:n 

WÉWilTÉlUtyitl* VilttiK'lmäKM Itwi86dtetikt brandm rakentamista yrityksen markktm>inti|uhilon 

näkökulmasta Tutldélnt* koostuu ШЯёкмйпй» (kappaleet $*5), sekä empiirisestä osasta 

(kappaleet 6% Tutkielman käsittelytapa on deakripiirvis-analyyttinen, tämä johtuu siitä* että 

tutkielmassa kuvaillaan tapauskohtaisesti case-yrityksen brandin rakentamista WWW-sivujen 

avulla» ja analysoidaan prosessissa käytettyjä keinoja. Pyrkimyksenä on brandtn rakentamisen ja 

Internet markkinointiviestinnän teorioiden pohjalta kehittää teoreettinen viitekehys brandia 

rakentaville XX\W-sivuille. Tutkielman lähteinä on käytetty kirjallisuutta, lehtiartikkeleita, 

tutkimusrapomeia, yriiysmateriaalia, teemahaastatteluja, huolella valittuja WWW-lähteitä sekä 

tutkijan omia kokemuksia Intemet-markkinoinnista.

Empiirisessä osassa, joka on luonteeltaan kvalitatiivinen, tutkitaan case-analyysimenctelmällä 

teemahaastatteluin kohdeyrityksen btandin rakentamista WWW-sivujcn avulla. Kvalitatiivisen 

tutkimusmenetelmän valinta johtuu asian uutuusarvosta, sekä teoreettisen tutkimuksen 

vähäisyydestä. Tutkimusmenetelmän ja -metodien valintaa on analysoitu laajemmin 

kappaleessa kuusi. Case-analyysi toteutetaan kohdeyrityksen, sekä prosessiin osallistuneen 

Satama Intcractiven henkilökuntaan kuuluvien teemahaastatteluina.

L4 Tutkielman rajaukset

Tutkielmassa keskitytään brandin rakentamiseen Internetissä. Tarkempana kiinnostuksen 

kohteena on brandin rakentamista tukevien WWW-sivujen luominen. Tutkielman teoreettinen 

osa käsittelee asiaa markkinoinnin ja erityisesti brandin rakentamisen näkökulmasta. 

Tutkielman teoreettisessa osassa ei käsitellä viestinnän strategisen suunnittelun prosessia. 

Teoriaosa rajoittuu brandin rakentamisen, brandin arvon (jbrand equity) kokemisen ja Internet- 

markkinointiviestinnän teorioihin. Brandin arvon käsittelyssä ei käytetä laskentatoimen 

näkökulmaa. Tutkielmassa ei käsitellä brandin hallintaa, brandipääoman mittaamista tai 

brandin laajennuksia. Brandipääoman, identiteetin ja persoonallisuuden laajamittainen 

luomisprosessi jätetään myös työn ulkopuolelle, koska asioiden riittävän laajamittainen 

käsittely olisi jo erikseen yhden tutkielman aihe.

- -



Itikttietlâ к*Ше11Ш1 Штимп markkm<ШШШвЛ«man välineenä Internetillä tafkoihrtemi 

1*ш vhfcvde*** wn ffimåø/m käyttöliittymää, Workl \X idt XX t hw.

t ufkidttun empume^a osassa käsitellään bratidm rakentamista ainoastaan Internetissä. 

Uraudu» rakentamat a käsitellään vain \\Л\ЛХ' *mijen osalta. Brandtit rakentaminen 

maikkmomm tcsttmtañ tai suhdctmrkkm«»imun avulla jaicttäfl työn ulkopuolelle. Sinänsä 

tärkein asiaan, hrandm nonen vatultaan ei tässä työssä kiinnitetä huomiota. Ulkopuolelle 

lähetään myös bhmdin rakennusprosessia edeltävän yrityksen viestintästrategian suunnittelu.

Uraudut rakentamista tutkitaan ainoastaan Internetissä, kaikki muut mediat rajataan työn 

ulkopuolelle, 'tutkielmassa et myöskään käsitellä Internetissä tapahtuvan brandin rakentamisen 

teknologisia vaatimuksia, eikä prosessissa käytettyjä teknologioita. Lainsäädännöllisiä, sekä 

muita Intemet-liiketouninnan säätelyyn liittymiä asioita ei käsitellä tässä tutkielmassa. Alla oleva 

kuvio havainnollistaa valittua tutkimusaluetta.

Kuvio t : Brandin rakentaminen Internetissä ; rajaus
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1.5 Keskeiset käsitteet

Brundi on nimi, ilmaisu, symboli tai muotoilu tai naiden yhdistelmä, jonka tarkoituksena on 

identifioida myyjän tai myyjien tuotteet tai palvelut, ja erotella ne kilpailijoiden tuotteista tai 

palveluista. (American Marketing Association, ks. Koder 1997, 443)

Verkkobrandi on ainoastaan tietoverkoissa toimintaansa harjoittava brandi (Netlingo 2000).

Internet on erilaisten tietoverkkojen maailmanlaajuinen yhdysverkko, joka tarjoaa käyttäjilleen 

pääsyn koko maapallon kattavaan tietoverkkoon. Internetiä on usein myös kutsuttu 

”verkkojen verkoksi”. (Netlingo 2000)

Online termillä tarkoitetaan Internetissä tapahtuvaa toimintaa (Netlingo 2000).

Offline termillä tarkoitetaan Internetin ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa (Netlingo 2000).

1.6 Tutkielman kulku

Kokonaisuuden kannalta on tärkeää, että lukija ymmärtää mitä brandin rakentamisella 

tarkoitetaan. Tämän johdosta työn alkuosassa esitetään koko prosessi jo tunnettujen, 

perinteisten keinojen avulla. Internetissä tapahtuvan brandin rakentamisen ymmärtämiseksi 

myös Internet-markkinointiviestintä käsitellään omana osanaan. Intemet- 

markkinointiviestinnän keinot eroavat perinteisistä siinä määrin, että kirjoittajan mielestä 

niiden käsitteleminen tässä yhteydessä on aiheellista. Näiden jälkeen keskitytään brandin 

rakentamiseen Internetissä, erityisesti WWW-sivujen avulla.

Johdantolukua seuraavassa, toisessa luvussa luodaan katsaus case-yrityksen asemaan 

markkinoilla. Kolmannessa luvussa määritellään brandi ja sen arvo yritykselle, sekä käsitellään 

perinteinen brandin rakennusprosessi. Neljännessä luvussa käsitellään Internet- 

markkinointiviestintää. Luvussa käsitellään sen hyödyt ja ongelmat, sekä työkalut joita voidaan 

hyödyntää Internet-markkinointiviestinnässä. Viidennessä luvussa käsitellään itse brandin 

rakentamista Internetissä. Päähuomio kiinnittyy brandia rakentaviin XWW-sivuihîn. Luvun 

lopussa esitetään teoreettinen viitekehys brandin rakentamista tukeville WWW~sivuiile.



Tutkielman empiirinen osa koostuu neljästä luvusta. Kuudennessa luvussa käsitellään empiirisen 

tutkimuksen menetelmää. Luvussa selvitetään kvalitatiivisen tutkimustavan etuja ja haittoja, 

case-analyysimenetelmää, teemahaastattelulomakkeen laadintaa ja aineiston keruuta ja 

analysointia. Lisäksi pohditaan tutkimuksen luotettavuutta. Seitsemännessä luvussa analysoidaan 
tutkimustulokset. Kahdeksannessa luvussa arvioidaan viitekehysmallin toimivuutta. Уhdeksännessä 
luvussa esitetään toimenpidesuosituksia case-yrityksellc. Kymmenennessä eli viimeisessä luvussa 
tehdään sekä tutkielman päättävät loppupäätelmät. Lisäksi esitetään ehdotuksia tämän

aihepiirin jatkotutkimuksien aiheiksi.



2 RIOT ENTERTAINMENTIN ASEMA MARKKINOILLA

Historia

Riot Entertainment Ltd (RIOT-E) perustettiin helmikuussa vuonna 2000. Kaksi suomalaista 

sisäUontuotantoyritystä, Intelligamc ja Takomo Bros päättivät yhdistää voimansa langattoman 

viihdesisällön tuotantoon. Yritys työllistää tällä hetkellä (marraskuu 2000) n. 100 henkilöä. 

Toimintaa on kolmessa eri maanosassa: Euroopassa (Helsinki), Aasiassa (Singapore) sekä 

Pohjois-Amerikassa (New York).

Tavoite

RIOT-E tuottaa ja julkaisee viihdesisältöä, kuten pelejä ja muita viihdepalvelulta langattomiin 

päätelaitteisiin. Tuotteiden perustana on langattomien päätelaitteiden yleisimmät 

viestintäprotokollat, kuten SMS (Short Message Service), WAP (Wireless Application 

Protocol). Tulevaisuudessa tuotteita suunnitellaan myös käyttöön otettaville kolmannen 

sukupolven laitteilla

Vuoteen 2002 mennessä RIOT-E:n tavoitteena on olla johtava langattomaan viihteen tarjoaja 

kansainvälisillä markkinoilla. Lukuisten ennustusten mukaan, maailmassa tulee olemaan noin 

miljardi matkapuhelinkäyttäjää. Noin 40 prosenttia langattomasta sisällöntuotannosta mice 

olemaan viihdepainotteista.

Markkina-asema

RIOT-E:n asemaa markkinoilla on tässä vaiheessa vaikea määritellä. Yrityksen ensimmäiset 

tuotteet; Titan A.E (pohjautuu samannimiseen Twentieth Century Foxin animaatioelokuvaan) 

ja X-Men (pohjautuu samannimiseen elokuvaan ja sarjakuviin) on julkaistu ympäri maailmaa.

Kilpailijoita on tällä hetkellä useita, Varteenotettavimmat kilpailijat ovat Digital Bridges 

(Skotlanti) ja In-Fusio (Ranska). Yrityksen toimitusjohtajan, Jan XVellmanmn mukaan
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maailmaan tullaan kuitenkin perustamaan vuoden 2000 aikana n. sata RJOf-Etn kaltaista 

yritystä.

RIOT-E tulee vielä alkuvaiheessa hyötymään aikaisesta liikkeellelähdöstään, mutta jatkossa etu 

ei enää ole niin merkittävässä asemassa.' Menestyäkseen tulevaisuudessa, on RI07-E:n 

tarkoituksena tulla vahvaksi, tunnetuksi brandiksi, ja näin ollen saada sen avulla kilpailuetua. 

Merkittävä osa tätä prosessia tulee olemaan yrityksen WWW-sivut, joiden luomisprosessi on 

tämän tutkielman empiirisen osan tarkastelun aiheena.

Yrityksen päärahoittajina ovat toisen vaiheen jälkeen Nokia Ventures, ePartners ja The Carlyle 

Group. RIOT-E on ensimmäinen sijoitus, jonka Nokia on tehnyt Suomeen. ePartnersin 

taustalla ovat Softbank ja maailmanlaajuinen News Corporation. The Carlyle Group on 

puolestaan eräs maailman suurimmista riskirahoitusyhtiöistä.
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3 BRANDIN RAKENTAMINEN

3.1 Brandtien arvo yrityksille

Maailman tunnetuimpien brandien arvot yrityksille lasketaan miljardeissa markoissa. Vaikka 

Coca-Colan tai Microsoftin koko fyysinen omaisuus häviäisi yhden yön aikana, voisivat ne 

aloittaa toimintansa uudestaan heti aamulla, pelkän nimen ja tunnetun brandinsa ansiosta.

Monissa tutkimuksissa on todettu, että brandit, jotka ovat markkinajohtajia, myyvät 

moninkertaisesti seuraajiinsa verrattuna. Tunnetun brandin avulla on markkinajohtajuuskin 

helpompi saavuttaa. Lisäksi tunnetun brandin avulla voi yritys hinnoitella tuotteitaan 

vapaammin, ja näin ollen saada tuotteistaan hintapreemioita, eli korkeampia katteita.

Brandit ovat tärkeitä myös yritysostoissa. Kun Stockmann aikoinaan osti Seppälän, 

kauppahinnan ”goodwill” -osuudeksi (aineettomien omaisuuksien, ts. brandin osuus) arvioitiin 

olevan 140 miljoonaa markkaa, kun koko kauppahinta oli lehtitietojen mukaan 260 miljoonaa 

markkaa (Nevalainen 1998, 9). Amer-yhtymä puolestaan maksoi urheiluvälineitä valmistavasta 

VVilsonista 900 miljoonaa markkaa enemmän kuin ostokohde toi suoraa taseomaisuutta 

ostajalleen (ma 9).

Brandien arvo on suurimmillaan, kun tuotteet ovat samankaltaisia. Jos tuotteiden välillä ei ole 

toiminnallisia eroavuuksia, on tunnettu brandi kuluttajan ainut apuväline valintaa tehtäessä. 

Erityisesti virtuaalimaailmassa (Internetissä) brandt nousee merkittävään asemaan. Kuluttajien 

valinta pohjautuu yhä useammin brandin voimaan.

Kaiken tämän vuoksi onkin mielenkiintoista selvittää, miten tunnettu brandi rakennetaan. 

Prosessi alkaa brandin identiteetin rakentamisesta.
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3.2 Brandin identiteetti vs. realismi

Ihmisten kohdalla identiteetti määrittelee henkilön perusolemuksen ja tarkoituksen. Se vastaa 

esimerkiksi kysymyksiin, mitkä ovat henkilön perusarvot, mitä hän edustaa, minkälaisen 

persoonallisuuden hän haluaa itsestään tuoda esille jne. Brandin identiteetti heijastaa samoin 

brandin anoja. Se on keskeinen osa brandistrategiaa ja toimii brandin mielleyhtymien 

ohjaajana. Aaker (1996, 68) määrittelee brandin identiteetin seuraavasti: "Brandin identiteetti on 

joukko ainutlaatuisia brandin mielleyhtymiä, joita brandin rakentaja pyrkii luomaan ja ylläpitämään. Namu 

mielleyhtymät edustavat brandia ja antavat yrityksen puolelta lupauksen kuluttajille.

Vain harvat yritykset tietävät, mitä heidän brandinsa ovat, mitä ne edustavat tai mikä tekee 

niistä ainudaatuisia. Perinteiset markkinoinnin työkalut eivät anna vastauksia näihin 

kysymyksiin, niitä täytyy hakea muualta. Harvoilla brandeilla on ns. peruskirja ( brand charter), 

jossa brandin identiteetti ja ainutlaatuisuus määriteltäisiin. Brandin identiteetin tunteminen on 

tärkeää kun mietitään jokapäiväisiä kysymyksiä, kuten sopiiko tietty mainoskampanja brandille, 

voiko brandi olla sponsorina tietyssä tapahtumassa, miten brandin viestintää voidaan muuttaa, 

muuttamatta sen perusolemusta jne. Tämän vuoksi identiteetin rakentaminen onkin pohjana 

koko brandin rakentamiselle. (Kapferer 1997, 90)

Brandin identiteetti voidaan määritellä vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

• Mikä on brandin tulevaisuudenkuva ja päämäärä ?

• Mikä tekee brandista erilaisen ?

• Mitä tarvetta brandi tyydyttää ?

• Mikä on brandin kestävä tuonne ?

• Mikä on brandin arvo tai arvot ?

• Mitkä ovat ne tunnukset, joista brandi tunnistetaan ?

Nämä kysymykset muodostavat samalla myös brandin peruskirjan, joka helpottaa brandin 

johtamista. (Kapferer 1997,91-92)

Brandin identiteetin rakentaminen on tärkeää kolmesta eri syystä. Ensinnäkin 2000Tuvun 

maailmassa kuluttajat suorastaan hukkuvat erilaisiin viesteihin joka päivä ja joka puolelta. Ilman
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selkeätä identiteettiä brandin on vaikea erottua viestinnän massasta mieleenpainuvalla tavalla. 

Toiseksi, paine brandeja kohtaan kasvaa koko ajan. Uusien brandien tullessa markkinoille, 

syntyy uusia standardeja, joita muiden täytyy seurata, laman johdosta brandien ominaisuudet 

samanlaistuvat, ja vain vahvan identiteetin omaavat brandit erottuvat, kolmanneksi, 

teknologinen kehitys on syynä kasvavaan samankaltaisuuteen. Miksi esimerkiksi uudet autot 

näyttävät samanlaisilta riippumatta valmistajasta ? Koska kaikki valmistajat ovat kiinnostuneet 

samoista ominaisuuksista (tilavuus, turvallisuus, taloudellisuus jne.). Useat eri valmistajat 

käyttävät jopa samoja osiakin autoissaan (esim. VW-Seat). Brandtit identiteetti onkin tärkeässä 

asemassa erojen luomisessa eri merkkien välille. (Kapferer 1997, 93-94)

Btandin identiteetti sekoitetaan ajoittain brandin imagoon. Brandin identiteetillä tarkoitetaan 

brandin ainutlaatuisia vahvuustekijöitä (jotka yritys on määritellyt), ja brandin imago on se 

kuva, joka identiteetistä syntyy vastaanottajalle. Imago sanan sijaan tieteellisissä keskusteluissa 

on alettu käyttämään sanaa realismi (brand reality). Realismi kuvaa asiaa paremmin, koska tällöin 

on helpompi ymmärtää ero yrityksen suunnitteleman identiteetin ja brandista todellisuudessa 

välittyvän kuvan, realismin suhdetta. Seuraava kuvio selventää asiaa:

Kuvio 2: Identiteetti ja realismi

Lähettäjä Media Vastaanottaja

Kilpailu ja muut ulkoiset häiriötekijät

Brandin identiteetti

Brandin
realismi

Välitetyt signaalit

Muut ulkopuoliset 
tekijät

LÄHDE : Kapferer 1997, 95 (mukailtu)

Realismi syntyy siis vastaanottajan puolella, kun taas identiteetin luo lähettäjä. Realismi syntyy 

siis erilaisten btandin luomien signaalien, kuten brandin nimen, visuaalisten symbolien, 

mainosten, sponsoroinnin, lehtiartikkeleiden ym. synteesinä kuluttajien mieleen. Nämä 

signaalit syntyvät niin brandin identiteetin kuin ulkoistenkin tekijöiden (esim. jäljittelijät) 

vaikutuksesta. (Kapferer 1997,94-95)

-f "и.'1'1 ■ , -Ä
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3,3 Btamlin asemointi

Brandin asemoinnilla tarkoitetaan brandin ja sen identiteetin suunnittelua niin, että brandi saa 

kilpailijoista selkeästi erottuvan ja arvostetun paikan kuluttajan mielessä, lähän päästäkseen 

yritys pyrkii liittämään brandin ainutlaatuisia mielikuvia kuluttajien mieleen. Asemoinnin 

päätehtävänä onkin erotella brandi kilpailijoista. Asemointi tapahtuu analyyttisen prosessin 

seurauksena, jonka pohjana on neljä kysymystä:

1. Minkälainen brandi on ? esim. Volvo on turvallinen, The Body Shop 

ympäristöystävällinen, Amazon.com käyttäjäystävällinen;

2. Kenelle brandi on tarkoitettu ? Tällä tarkoitetaan brandin kohderyhmää. Esim. 

Kilroy on nuorisolle, Me Naiset naisille;

3. Milloin brandia käytetään ? Esim. Upton tee aamuisin, UpCider hauskan 

pitoon;
4. Mitkä ovat brandin kilpailijat ? Esim. Heineken ja muut kalliit tuontioluet 

kilpailevat myös ginin ja vodkan kanssa.

Asemointi on tärkeä prosessi, koska kuluttajat tekevät päätöksensä erilaisten vertailujen 

tuloksena ja miettivät miltä heidän sen hetkisen tarpeensa parhaiten tyydyttäisi. Asemointi 

voidaan nähdä kaksivaiheisena prosessina. Ensin indikoidaan mihin kategoriaan brandi 

halutaan yhdistää ja millin kategoriaan sitä voidaan verrata. Toiseksi, verrataan brandin 

eroavaisuutta kilpailijoista ja olemassa olon oikeutusta (raison d’être) muihin saman kategorian 

tuotteisiin ja brandeihin. Toisin kuin identiteetti, asemointi keskittyy enemmän itse 

tuotteeseen. (Kapferer 1997, 96)

Kun brandille on huolellisesti rakennettu identiteetti ja se on asemoitu omaan 

tuotekategoriaansa, on aika ottaa käyttöön varsinaiset työkalut tunnetun brandin 

rakentamiseen. Sitä ennen on kuitenkin syytä selvittää, mistä tunnetun brandin arvo 

muodostuu.

■ . !• .i'L.- -V: .tiàÿî-iVveàx4T--‘.ч--дЛ^-.чм.



3,4 Brandin arvo -malli

David Aakcr (ks. Anker 1996) kehitti 1980-luvuUa brandin arvo {brand equity) -konseptin. 

Mallissa käytetään viestinnän vastaanottajan ja asiakkaan subjektiivisen kokemisen 

näkökulmaa. Malli korostaa brandin roolia markkinointistrategioita luotaessa, mutta sen 

huonona puolena pidetään usein sitä, että brandin arvo määritellään monin eri tavoin en 

asiayhteyksissä. Yleisesti ottaen se voidaan määritellä niinä markkinoinnin vaikutuksina, jotka 

voidaan lukea kuuluvan tietylle brandille. Toisin sanoen brandin arvo viittaa siilien tosiasiaan, 

että markkinoinnin vaikutukset ilmenevät eri tavoin niiden tuotteiden tai palveluiden kohdalla, 

jotka voidaan tunnistaa tietyiksi brandeiksi, kuin niiden joiden kohdalla tämä ei ole 

mahdollista. (Keller 1998, 43-44)

Brandin arvo -mallin avulla voidaan tarkastella brandin arvoa viestinnän vastaanottajan 

näkökulmasta. Brandin arvo koostuu Aakerin mukaan neljästä brandin päävarallisuudesta (ks. 

kuvio 3). Kun brandin arvo -malliin lisätään brandin muut ominaisuudet (esim. patentit ym.) 

puhutaan merkkipääomasta. Tässä tutkielmassa keskitytään kuitenkin ainoastaan brandin 

arvon käsittelyyn, jolloin kuvion viides elementti, muut ominaisuudet jätetään tarkastelun

ulkopuolelle.



Kuvio 3 : Bmudi» arvon -malli

BRANDIN
ARVO

Brandi-
uskollisuus У

Brandi-
tietoisuus У

Koettu laatu У

Vähentyneet
markkinointikustannukset

Vaikutusvaltaa
jakelukanavissa

Uusien asiakkaiden 
kiinnostus

Aikaa vastata kilpailullisiin 
uhkiin

Ankkuri johon muut mielle
yhtymät voidaan liittää

Tuttavallisuus-mieltymys

Merkki ydinolemuksesta ja 
sitoutumisesta

Brandi, jota harkitaan 
ostotilanteessa

Syy ostaa 

Différai / positioi 

Hinta

Kiinnostusta
jakelukanavissa

Brandilaajennukset

Auttaa käsittelemään ja 
palauttamaan informaatiota

Syy ostaa

Luo positiivisia asenteita ja 
tuntemuksia

Brandilaajennukset

Luo arvoa 
asiakkaalle 
parantamalla 
asiakkaan :

e Kykyä tulkita ja 
käsitellä 
informaatiota

• Luottamusta 
ostotilanteessa

• Tyytyväisyyttä 
käytöstä

T
Luo arvoa yritykselle
parantamalla :

e Markkinoinnin 
tehokkuutta ja 
hyödyllisyyttä

• Brandiuskolli- 
suutta

• Hintoja / katteita
• Brandilaajen- 

n uksia
• Vaikutusvaltaa 

jakelukanavissa
• kilpailuetua

Д-'—JJ ----- .1Д1ХЛ—I

LÄHDE : Aaker 1906, 9 (mukailtu)
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ЗЛЛ Bnmditietoùmus

Brandi tietoisuudella tarkoitetaan bmndin vahvuutta kuluttajan mielessä. Aaker (1996, 10) 

kuvaa tilannetta seuraavasti.- > kuluttaan mieli olisi täynnä ilmoitustauluja, jotka kuvaisivat 

yksittäisiä Immteja, иim silloin branditietoisuutta voitaisiin mitata ilmoitustaulun koon mukaan.

Joskus jo pelkkä brandmetoisuus riittää vaikuttamaan kuluttajan valintaan. Näin tapahtuu 

erityisesti silloin, kun kyseessä on ns. alhaisen sitoutumisen {low involvement) ostotilanne, jolloin 

kuluttajat tekevät valintansa pääosin tunnettujen branchen avulla. Vaikeammissa 

valintatilanteissa {high involvement) brandin mielleyhtymät vaikuttavat tietoisuutta enemmän 

kuluttajan valintaan. Tällöin brandilla täytyy olla ainutlaatuisia, kilpailijoista eroavia 

mielleyhtymiä (identiteetti), jotta valinta tehdään sen eduksi. (Keller 1998, r>0)

Tietoisuutta voidaan mitata kahdella eri tavalla, riippuen siitä miten kuluttajat muistavat 
brandin. Tunnistamisella {recognition) tarkoitetaan sitä, onko kuluttaja nähnyt brandm 

aikaisemmin. Mieleenpalautumisella {recall) taas tarkoitetaan tilannetta, jolloin kuluttaja muistaa 

brandin, kun kyse on tietystä tuoteryhmästä (esim. tietokoneet). Mieleenpalautumista voidaan 

vielä tarkentaa tilanteisiin, jolloin kuluttaja muistaa brandin ensimmäisenä tai ainoana (top of 

mind) brandina tietystä tuoteryhmästä. Tutkijat ovat kuitenkin jo vuosia sitten huomanneet, 

että tunnistamisessa ja mieleenpalautumisessa on kyse paljon muustakin, kuin ainoastaan 

brandin muistamisesta. (Aaker 1996,10)

Brandm tunnistaminen on yleensä mieleenpalautumista yleisempää. lunmstamisen ja 
mieleenpalautumisen tärkeys riippuu aina tilanteesta, kuten esimerkiksi siitä onko brandi läsnä 

valintaa tehtäessä. Jos valinta tehdään ostotilanteessa, on tunnistaminen tärkeämpää. Jos taas 

valintaa tehdään muualla, on mieleenpalautuminen tärkeämpää, koska silloin brandi luetaan 

niiden tuotteiden joukkoon, joista valinta tehdään. (Keller 1996, 88)

Koska brancha rakennettaessa tunnistamisen ja mieleenpalautumisen huomioiminen on 

tärkeää, paneudutaan nuhin vielä hieman syvemmin.

: " ■ ' '



Tunnistaminen

Tunnistaminen viittaa siis kuluttajan kykyyn muistaa brandi, kun se hänelle esitetään. 

Tunnistaminen ei välttämättä vaadi sitä, että kuluttaja muistaa, missä on brandin nähnyt, miksi 

se eroaa kilpailijoista, tai mihin ruotekategoriaan se kuuluu. Riittää kun kuluttaja muistaa, että 

on sen aikaisemmin nähnyt. 1 utkimusten mukaan kuluttajat käyttäytyvät tunnistanuaan 

brandeja kohtaan tuttavallisemmin. Kun kuluttajat tunnistavat brandin ja muistavat nähneensä 

sen jo aikaisemmin, ajattelevat he yrityksen käyttävän rahaa sen markkinointiin, ja koska 

useimpien kuluttajien mielestä yritykset eivät panosta huonoihin tuotteisiin, pidetään 

tunnistamista usein signaalina laadusta. (Aaker 1996,10-11)

Mieleenpalautuminen

Brandin sanotaan omaavan mielcenpalautumista, jos se tulee kuluttajan mieleen, kun tietty 

tuoteryhmä mainitaan. Mieleenpalautumisen etuja verrattuna tunnistamiseen kuvaa seuraava 

mainostoimisto Young & Rubicamin kehittelemä malli.

Kuvio 4 : Tunnistaminen vs. mieleenpalautuminen (Gtaveyard-malli)

Korkea
BrandiGraveyard

TUNNISTAMINEN

Niche-brandi

Matala
KorkeaMatala

MIELEENPALAUTUMINEN

LÄHDE : Young & Rubicam, ks. Aaker 1996,15

Mallissa kuvataan tunnistamisen tasoa vertikaalisella akselilla, ja mieleenpalautumista 

horisontaalisella akselilla. Young & Rubicamin mukaan brandit seuraavat yleensä kuviossa 

näkyvää kaarevaa viivaa. On kuitenkin olemassa kaksi poikkeustapausta.
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Ensimmäinen poikkeus on ns.mchc-bmndicn kohdalla, jatka yleensä jäävät viivan alapuolelle, 

koska ne eivät ole massatuotteita ja tämän vuoksi omaavat alhaisen tunnistamistasi m 
kuluttajien keskuudessa. Koska ne kuitenkin palautuvat hyvin uskollisten asiakkaidensa mieliin, 

ei alhainen tunnistamistako välttämättä tarkoita heikkoa menestystä markkinoilla. (Young & 

Rubicana, ks. Aaker 19%, 12-13)

Toinen poikkeus tapahtuu kuvion vasemmassa yläkulmassa, ns. graveyard-pisteessa. 1 ämä on 

paikka johon korkean mnmstamistason ja alhaisen mieleenpalautumistason omaavat brandit 

sijoittuvat. Sijainti tässä paikassa voi olla kohtalokasta. Kuluttajat tunnistavat brandin, mutta se 

ei tule mieleen ostotilanteessa. Liukuminen tähän suuntaan tarkoittaa yleensä laskevaa myyntiä 

ja markkinaosuutta. Jos taas brandi onnistuu liikkumaan päinvastaiseen suuntaan, tarkoittaa se 

yleensä kasvua edellä mainituissa. Malli osoittaakin, ettei korkea tunnistamistasi) välttämättä 

tarkoita vahvaa brandia. Sen sijaan korkean tunnistamis- ja mieleenpalautumis tason omaavilla 

brandcilla on mitä todennäköisemmin edessään valoisa tulevaisuus, (mt. 13, 15)

Koska kuluttajat kohtaavat nykyään päivittäin yhä enemmän viestejä markkinoijilta, on 

tunnistettavan ja mieleenpalautuvan brandin rakentaminen erittäin tärkeää. Tämän vuoksi 

brandidetoisuuden kasvattamisessa käytetäänkin mainonnan ohella yhä useammin 

promootioita, sponsorointia, julkisuutta tai muita huomiota herättäviä keinoja. 

Brandidetoisuuden kasvattaminen kuluttajien keskuudessa onkin varma keino kasvattaa 

brandin arvoa. (Aaker 1996, 16-17)

Brandin tunnistamista voidaan luonnollisesti parantaa toistoilla. Vaikka toistot lisäävätkin 

tunnistamista, vaatii brandin mieleenpalautuminen linkkejä kuluttajan mieleen, brandin ja 

tuoteryhmän välille. Käyttämällä sponsorointia, mainontaa tai promootioita tiettyjen 

tapahtumien yhteydessä voidaan näitä linkkejä -ahvistaa ja näin ollen kasvattaa 

mielecnpalautumisen tasoa. Vahvoille brandcille (esim. Microsoft) tunnistamisen ja 

mieleenpalautumisen ero ei välttämättä merkitse paljoa, mutta varsinkin brandcille, jotka ovat 

uusia tuotekategoriassaan, vahvojen linkkien luominen on otettava huomioon markkinointia 

suunniteltaessa. (Keller 1998, 92)

On kuitenkin muistettava, että brandi tietoisuuden kasvattaminen on turhaa, jos kuluttajat eivät 

miellä tuotetta tai palvelua laadukkaaksi.

' ‘ ■ : - МЙЙШ;



3.4.2 Koetut huttu

Koettu katu mäantvllään asiakkaiden kokemuksena tuotteen tai palvelun kokonaislaadusta tai 

erinomaisuudesta venattuna kilpaileviin vaihtoehtoihin. Toisin sanoen koettu laatu on 

kuluttajien amo siitä, mikä on laadukas tuote, ,a siitä kuinka hyvin brandi täyttää nämä 

laadukkaan tuotteen vaatimukset. Korkeaksi koetun laadun saavuttaminen on tullut yrityksille

yhä vaikeammaksi, koska jatkuva tuotekehitys on nostanut kuluttajien odotuksia laadusta 

(Keller 1998, 176-177)

Koettu laatu on yritysten kannalta usein brandin tärkein strateginen ominaisuus. Erityisesti 

monialayrityksissä, joissa sama brandi voi toimia eri tuoteryhmissä, koettu laatu on tärkeä. Jos 

brandin tarjoama laatu tunnetaan, kuluttajien kiinnostus vertailla brandin funktionaalisia 

ominaisuuksia vähenee. Kun brandin koettu laatu paranee, käy samoin usein myös muille 

brandin arvon osatekijöille. (Aaker 1996, 19)

liman todellista laatua, positiivisten mielikuvien luominen laadusta on mahdotonta. Korkea 

laatu edellyttääkin tietämystä siitä, miten kuluttajat eri segmenteissä laadun kokevat. 

Laadukkaan tuotteen tai palvelun luominen on vasta puoli voittoa ; kuluttajat on myös saatava 

huomaamaan tämä. Koettu laatu voi erota todellisesta laadusta monin eri tavoin. Ensinnäkin, 

aikaisempi huono laatu voi vaikuttaa kuluttajien käsityksiin nykyisestä laadusta. Tämän vuoksi 

onkin tärkeätä ylläpitää laatua, koska maineen menettämisestä toipuminen saattaa laadun 

kohdalla olla mahdotonta. Toiseksi, tuote tai palvelu saattaa olla laadukas sellaisessa 

ominaisuudessa, jota kuluttajat eivät pidä tärkeänä. Siksi onkin selvitettävä etukäteen, mita 

asiakkaat laadulla ymmärtävät. Kolmanneksi, kuluttajilla on harvoin kaikki tarvittava informaatio 

hallussaan, jotta he voisivat tehdä objektiivisia päätelmiä laadusta. Tämän seurauksena he usein 

huomioivat vain muutaman tuotteen laadusta kertovan ominaisuuden. Menestyksekäs laadun 

viestintä vaatiikin näiden muutamien asioiden tunnistamista ja hallitsemista. Neljänneksi, 

kuluttajat eivät välttämättä tiedä, miten parhaiten arvioisivat laatua ja saattavat näin ollen tehdä 

sen väärin perustein. Esimerkiksi hinta ei välttämättä aina ole laadun tae. (Aaker 1996, 20)



ЗАЗ Br.mdmskullÍMUis

lirstndmskt »Uistitis on bf at ulten kannalta elintärkeää. I skollisen asiakaskunnan ansiosta 

tulevaisuuden myyntiä ja mahdollista tulosta on helpompi ennustaa. Brandiuskollisuuden 

Viukutus markkinoinukustannukstm on merkittävä, koska uusille asiakkaille myyminen on 

monta keltaa vanhoille asiakkaille myymistä kalliimpaa. Uskollisten asiakkaiden olemassaolo 

luo myös alalle tulon esteitä kilpailijoille, koska tyytyväisten asiakkaiden käännyttäminen tulee 

äärimmäisen kalliiksi uudelle yritykselle. Meisenä uskollisten asiakkaiden puolestapuhujana 

voidaan pitää '’20-80-sääntöä”, jonka mukaan 20 % asiakkaista tuo 80 % liikevaihdosta. (Aakcr 

1996,21-22)

Asiakkaat jaetaan usein viiteen ryhmään uskollisuuden perusteella. Iästä on niin strategista, 

kuin takeistakin hyötyä yritykselle. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat ei-asiakkaat, jotka ostavat 

kilpailijoiden tuotteita tai eivät osta tuoteryhmän tuotteita ollenkaan, loisen ryhmän, 

muodostavat hintaherkät asiakkaat, jotka vaihtavat tuotteita aina hinnan mukaan. Kolmanteen 

ryhmään kuuluvat passiiviset uskolliset asiakkaat, jotka ostavat silloin tällöin, enemmänkin 

tottumuksesta. Neljännessä ryhmässä ovat ns. mietiskelijät, jotka eivät osaa tehdä valintaa 

kahden tai useamman brandin välillä. Viidennen tyhmän muodostavat uskolliset asiakkaat. 

Yrityksen tavoitteena on luonnollisesti kasvattaa ei hintaherkkien asiakkaiden määrää, 

vahvistaa mietiskelijöiden ja uskollisten asiakkaiden suhdetta brandiin, sekä lisätä niiden 

uskollisten asiakkaiden määrää, jotka olisivat valmiita maksamaan tuotteesta tai palvelusta 

enemmän, (mt. 22)

Usein yritykset eivät huomioi riittävän hyvin passiivisten ja uskollisten asiakkaiden ryhmiä. 
Passiiviset uskolliset asiakkaat jätetään usein huomiotta tai heidän uskollisuuttansa pidetään 
itsestään selvänä. Tämän ryhmän parempi huomioiminen edellyttää huolellista jakelukanavan 

hallintaa, ettei synny sellaista tilannetta, jolloin brandia ei ole saatavissa. Silloin asiakas saattaa 

helposti vaihtaa johonkin toiseen merkkiin. Myös uskollisia asiakkaita pidetään usein itsestään 

selvyytenä. Yritykset eivät huomioi sitä, että tälle tyytyväiselle ryhmälle voitaisiin usein myydä 

vielä huomattavasti enemmän. (Aaker 1996, 22-23)

Uskollisten asiakkaiden lisäksi yrityksen on selvitettävä myös epäuskollisten asiakkaiden 

taustat. Epäuskollisten asiakkaiden joukko vaikuttaa vahvasti kpko yrityksen asiakaskuntaan.



Kamst »mkbat eivät yleensä ilmoita tyytymättömyyttään yrityksen henkilökunnalle, vaan 

kertovat siitä mieluummin tuttavilleen. On tutkittu, että tyytyväinen asiakas kertoo 

kokemuksista« muutamalle, tyytymätön ,opa kymmenelle tuttavalleen. Huomion 

kunnittämmcn myös tyytymättömien asiakkaiden suuntaan mahdolUstaa heidän 

käämt^ttimisensä uskollisiksi asiakkaiksi. Tyytymättömän asiakkaan käännyttäminen 

uskolliseksi asiakkaaksi saattaa tehdä hänestä erittäin uskollisen. British Airway sm tutkimuksen 

mukaan tyytyväisiä asiakkaita oli 84 % mistä, jotka olivat joskus valittaneet palvelusta. Kun taas 

niistä, jotka eivät valituksia olleet tehneet, ainoastaan 64 % oli tyytyväisiä. (Kapterer 1997, 165)

Brandiuskollisuutta mitataan usein toistuvien ostojen avulla. Toistuva ostaminen on 

tarpeellinen, mutta ei riittävä btandiuskoltisuuden mittari; kuluttajat saattavat ostaa brandia 

toistuvasti (estm. tottumuksesta), olematta silti brandiuskollisia sanan varsinaisessa 

merkityksessä. Uuden kilpailijan ilmestyminen tai nykyisten kilpailijoiden promootiot 

vaikuttavatkin näiden kuluttajien päätöksiin. (Keller 1998, 54)

Asukkaiden uskollisuutta voidaan parantaa erilaisten kanta-asiakas -ja jasenohjelmien avulla. 

Kun asiakas saa lisähyötyä käyttäessään tietyn yrityksen palveluja, on hänellä huomattavasti 

korkeampi kynnys vaihtaa brandia. Hyviä esimerkkejä onnistuneista kanta-asiakas ohjelmista 

löytyy esimerkiksi lentoyhtiöiden ja vähittäiskaupan piiristä.

3.4.4 Brandin mielleyhtymät

Brandin arvoon liittyy olennaisesti mielleyhtymät, joita kuluttajat brandiin liittävät. Erityisesti 

vahvoilla brandeilla on paljon erilaisia mielleyhtymiä. Mielleyhtymien syntymiseen vaikuttaa 

koko yrityksen markkinointiviestintä. Esimerkiksi Body Shop loi maailmanlaajuisen imagon 

brandilleen käyttämättä siihen oUenkaan mainontaa. Vahvat mielleyhtymät henkilökohtaiseen 

hyvinvointiin ja ympäristöasioihin rakentuivat tuotteista (ei eläinkokeita, luonnolliset 

lisäaineet), pakkauksista (yksinkertaisia, uudelleen täytettäviä), kauppapaikoista (julisteet, 

esitteet), henkilökunnasta (ympäristötietoisia) jne. (Keller 1998,105)

Mielleyhtymät perustuvat voimakkaasti brandin identiteettiin, lämän vuoksi brandille onkin 

rakennettava selkeä identiteetti, eli se mitä yritys haluaa brandin viestittävän kuluttajille? Liian
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Uücm yittybct keskittyvät funktiomatømi ominaisuuksiin, emotionaaliset ja aineettomat 

tmiiaamiudet jäävät usein vähemmälle huomiolle. (Aaker 1996, 25)

3.5 Bmndistrategiat

3.5.1 Tuotebrandi

Brandilla on yhtäaikaisesti monta eri merkitystä. Se on nun symboli, sana, objekti kuin konseptikin. 

Symboli, koska se saattaa sisältää useita eri aspekteja ja kuvaannollisia symboleja, kuten logoja, 

koristeita, värejä, muotoja tai pakkauksia. Sana, koska se on samalla nimi, joka tukee suullista 

tai kirjallista informaatiota tuotteesta. Objekti, koska brandin avulla erotellaan tuotteet 

toisistaan ja konsepti, koska brandi, kuten mikä tahansa symboli, kertoo omasta 

merkityksellisyydestään, toisin sanoen tarkoituksestaan. (Kapferer 1997, 189)

Tuotebrandistratcgiaa (product brand) käytettäessä sama nimi annetaan ainoastaan yhdelle 

tuotteelle. Tämän seurauksena jokainen uusi tuote saa oman nimen, joka kuuluu amoastaan 

sille. Tuotebrandistratcgiaa käyttävien yritysten btandiportfolio on sus yhtä kuin yrityksen

tuoteportfolio.

Kuvio 5 : Tuotebrandistrategia

Yritys X

Brandi A Brandi В Brandi N

Tuote A

p. V-- . .. "".
'M- Positiointi A

LÄHDE : Kapferer 1997,190

Tuote В... jne. Tuote N

Positionti В Positiointi N

* »?. S
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Miss» tapauksissa txmtebtandismitegiaa kannattaa käyttää? Strategian käyttö on suositeltavaa, 

im yritys pyrkii olemaan samoilla markkinoilla monilla eri tuotteilla, tai se haluaa ottaa riskiä 

uusilla markkinoilla Tuotcbmndistratcgian heikkoutena on sen vaatima suuri viestinnän määrä, 

koska yksittäiset brandit eivät saa tukea yritysbrandista. (Kapfeter 1997, 191,192)

3.5.2 Linjabrandi

Iänjabrandistrategiaa (tine brand) käytettäessä yhtä tuotenimeä käytetään toisiaan täydentävien 

tuotteiden keskuudessa (esim. L’Oreal Studio Une). Vaikka tuotteet ovatkin yrityksen 

näkökulmasta täysin erillisiä, kuluttajat mieltävät ne toisiinsa kuuluvaksi. Linjabrandistrategialla 

on monia hyötyjä:

• se vahvistaa brandin myyntivoimaa ja luo vahvan imagon brandille

• se helpottaa jakelua brandin laajentuessa

• se vähentää lanseerauskustannuksia

Linjabrandistratcgian heikkoutena on linjan asettamat rajat. Samaan linjaan voidaan sisällyttää 

ainoastaan tuotteita, jodla on kiinteä yhteys toisiinsa. (Ixapferer 1997,194)

3.5.3 Luokkabrandi

Luokkabrandistrategiaa (range brand) käytettäessä yksi brandinimi sisältää yhden 

brandilupauksen, mutta monia eri tuotteita samassa tuotekategoriassa (esim. Heinz).

Kuvio 6 : Luokkabrandi
Brandi

Brandikonsepti

LÄHDE : Kapfeter 1997,195



Uiukkabiundistrategtm hyviä puolia ovat viestinnän kohdistuminen yhteen nimeen, sekä 

kustoimussaästöt brandm laajennuksissa saman tuotekategorian sisällä.

3.5.4 Sateenvarjobrandi

Sateenvarjobtandistrategiaa (umbrella brand strategy) käytettäessä yksi brandi käsittää monia eri 

tuotteita, eri markkinoilla (esim. Canon).

Kuvio 7 ; Sateenvarjobrandistrategia

Brandi

Tuotteet tai 
palvelut

A В C...... N

Tuote-tai 
palvelu
kohtainen
viestintä А В C...... N

LÄHDE : Kapferer 1997,198

Sateenvarjobrandistrategiaa käyttävä yritys hyötyy skaalaeduista, koska yhtä brandin nimeä 

voidaan käyttää maailmanlaajuisesti. Tästä on hyötyä esim. uusille markkinoille mentäessä.

3.5.5 Isäntäbrandi

Isäntäbrandistrategia (source brand strategy) on lähes identtinen edelliseen verrattuna. Erona on 

kuitenkin se, että tuotteiden nimet ovat nyt erillisiä. Seuraavan sivun kuvio 8 kuvaa tätä 

kaksitasoista strategiaa.
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Kuvio 8 ! Isimtäbttmdistratcgia
lsäntäbrandi

Brandinimet

Kohdistettu
Viestintä

Lupaus A

I
Lupaus В Lupaus C

Tuotteet A 
tai linja A

Tuotteet В 
tai linja В

T uotteet C 
tai linja CTuotteet

LÄHDE : Kapferer 1997, 201

3.5.6 Allekirjoittajabrandi

Kaikki tuntevat autometki, Ponnae, Bnick, OldsmobUe ¡a Chevrolet. Niiden logojen 

yhteydessä näkyy aina kaksi kirjainta, GM. Se on luonnollisestikin valmistajan, General 

Motorsin, eli edellä mainittujen brandien aUckirjoittajabtandin (fndorsing brand) liikemerkki. 

Allekirjoittajabrandi antaa hyväksynnän laajalle määräUe en monelta, ryhmitelty- 

tuotebrandeihin, linjabrandeihin ja luokkabrandeihin.

Kuvio 9 : Allekirjoittajabrandistrategia

Lupaus A Lupaus В Lupaus C Lupaus N

na

T uote tai 

luokka A

Tuote tai 

luokka В

Tuote tai 

luokka C

Tuote tai 

luokka N

Brandi A

vL.
Brandi В Brandi C Brandi N

чг<л4-40Ьг,

Allekirjoittajabrandi 

LÄHDE : Kapferer 1997,203 V.:

''V' /. "¿'r' '



ЛUckttyottta)at>r»nUtn etuna tm sen suoma laajempi liikkumavara. Kuten isäntährandikin, 

allekuntinajabrandi Hyötyy erikseen «imetyistä tuotteista. Jokainen erillinen nimi tuo mieleen 

votmaldtaan imagon, ja se palautuu kuluttajien mieleen, mikä puolestaan vahvistaa 

aUckirjotttajabrandia (ainakin teoriassa). (Kapterer 1997, 203)

Koska tämä strategia sekoitetaan usein isäntäbrandistratcgiaan {source brand strategy), on syytä 

selvittää niiden väliset eroavaisuudet. Kun esimerkiksi Nestle laittaa nimensä myymiinsä 

suklaapatukoihm (Ves, Kit Kat у m.), yrityksen brandi allekirjoittaa tuotteen laadun, ts. toimii 

eräänlaisena takaajana. Tuote itsessään toimii varsinaisena huomion kohteena. Kun taas Nokia 

käyttää nimeään Communicator -tuotetta mainostaessaan, on nimellä erilainen tarkoitus. 

Tällöin nimenomaan yritvsbrandilla on vaikutusvaltaa, joka välittyy itse tuotteelle, ja erottelec 

sen muista kilpailevista tuotteista. (Kapferer 1997, 200-201)

Edellä esitetyt kuusi brandistrategiaa ovat malleja, kuvainnollisia tapauksia brandin 

rakentamisesta. Todellisuudessa yritykset kuitenkin käyttävät sekalaisia muodostelmia, joissa 

yksittäinen brandi voi olla yhtä aikaa tuote-, luokka-, sateenvarjo-, isäntä- tai 

allekirjoittajabrandi. (Kapferer 1997, 204)

Kun brandistrategia on valittu, voidaan aloittaa varsinainen brandin rakennusprosessi.

3.6 Brandin rakennusprosessi

3.6.1 Brandin rakenneosien valinta

Brandi.. varsinainen rakentaminen alkaa brandin rakenneosien valinnalla. Brandin rakenneosat 

ovat ominaisuuksia, jotka erottavat brandin toisista kilpailevista brandeista. Brandin 

rakenneosat ovat : nimi, symboli, logo, hahmo, slogan ja pakkaus. Brandin rakenneosien 

tarkoituksena on kasvattaa tietoisuutta brandista, sekä tukea vahvojen, hyväksyttävien ja 

ainutlaatuisten mielleyhtymien rakentamista. Brandin rakenneosien valinnassa on syytä 

kiinnittää huomiota erityisesti niiden kykyyn kasvattaa brandin muistettavuutta ja 

tarkoituksenmukaisuutta. Rakenneosien tarkoituksenmukaisuudella tarkoitetaan brandin kykyä 

kertoa tuotteen käyttötarkoituksesta.. (Keller 1998,131)



s\ráae act bhtndin tirkein икелшш». Se kerää suurimman huomion ja on yleensä 

ensimmäinen asia, johon kuluttaja kiinnittää huomiota päätöksiä tehdessään. Brandin nimen 

huomaaminen on nopea prosessi ja sen vaikutukset heijastuvat kaikkiin muihin rakenneosiin. 

Vahvan brandin rakentamiseksi, melkein mikä tahansa nimi voidaan valita, kunhan sillä on 

jotain merkitystä itse brandin kannalta. Nimen valinnassa täytyy ottaa huomioon brandin 

tulevaisuus ja päämäärät, eikä ainoastaan sen hetkistä markkinatilannetta. Lisäksi nimen 

valinnassa on kiinnitettävä huomiota seuraavin asioihin :

1. Helppo ääntää ja sanoa. Nimen helppous vähentää kuluttajan muistityötä. Pidempiäkin 

nimiä on tämän vuoksi syytä pyrkiä käyttämään lyhennettyinä. Esim. Budweiser Bud , 

Coca-Cola "Coke"

2. Tuttu ja tarkoituksenmukainen. Nämä ominaisuudet helpottavat nimen yhdistämistä 

tuotteen muihin ominaisuuksiin.

3. Erilainen, omaperäinen ja epätavallinen. Vaikka nykyään onkin vaikea enää löytää 

erottuvaa ja omaperäistä nimeä, on se kuitenkin tärkeää, jotta brandi saadaan erottumaan 

muista. (Keller 1998, 136; Kapferer 1997, 133)

Kun hyvä nimi on löydetty, voidaan brandille alkaa suunnitella sopivaa logoa tai symbolia. 

Logojen visuaalinen ulkoasu on tärkeää tietoisuuden lisäämisessä. Juuri visuaalisen ilmeensä 

ansiosta ne huomataan helposti ja niiden avulla on mahdollista rakentaa vahvoja muistikuvia ja 

mielleyhtymiä kuluttajan mieleen.

Logoilla, kuten brandeilla itselläänkin, on jo vuosisatoja vanhat perinteet. Jo keskiajalla eri 

aatelissuvut (esim. Hapsburg) kuvasivat itseään logojen/symbolien avulla. Nykypäivinä kaikki 

tuntevat Mercedeksen tähden tai Niken swoosh-logon. Nike onkin erinomainen esimerkki 

logon tehokkuudesta. Niken ei tarvitse edes esittää sanaa "Nike" logossaan, koska jo pelkkä 

swoosh kertoo mikä yritys on kyseessä.

Logojen tarkoituksena on parantaa branditietoisuutta ja "kaunistella" pelkän nimen viestimää 

sanomaa. Logot voivat olla hyvinkin erilaisia. Jotkut ovat vain kirjallisia tulkintoja nimestä 

(esim. Microsoft, Nokia), toiset taas esim. kuvia (Ralph Lauren -pootonpelaaja) tai symboleja



(McDonftkl’s kaatoi). Lo^$|en etuna on, että ne huomataan helposti ja näin ollen yritykset 

käyttävätkin tulta käytetäänkin identifioimaan tuotetta. Vaarana kuitenkin on, että kuluttaja 

huomaa logon, mutta ei osaa yhdistää sitä oikeaan tuotteeseen tai brandiin. Logon, nimen ja 

tuotteen välille onkin saatava aikaan kiinteä yhteys, jotta tältä voitaisiin välttyä. Logo on myös

huomattavasti minea helpompi päivittää nykypäivän vaatimuksiin (esim. MK). (Keller 1998,

145)

Nimen ja logon viestintää voidaan tukea erilaisten hahmojen käytöllä. Ne voivat olla ihmisia tai 

kuvitteellisia hahmoja. Ensisijaisesti hahmoja käytetään tukemaan mainontaa. Hahmoja 

nähdään usein myös tuotteiden pakkauksissa. Yksi tunnetuimmista hahmoista on varmasti 

Philip Morrisin mainonnassaan käyttämä Marlboro-mies. Hahmoihin kiinnitetään helposti 

huomiota ja näin ollen niistä on hyötyä erityisesti branditietoisuutta kasvatettaessa. Hahmojen 

käyttöön sisältyy kuitenkin sama vaara kuin logoissakin ; hahmo saattaa kerätä itseensä niin 

paljon huomiota, että itse tuote unohtuu.

Sloganeita voidaan käyttää mainonnan koukkuina tai "nimilappuina". Ne voidaan ulottaa myös 

pakkauksiin ja muuhun markkinointiin. Hyvä slogan sisältää viitteen itse brandiin tai sen 

edustamaan tuoteryhmään. Erityisesti palvelubrandit ovat käyttäneet sloganeita ahkerasti. 

Koska palvelut ovat aineettomia, onkin niiden yhteydessä käytetty mieleenpainuvia sloganeita 

(esim. DHL - we keep your promises tai Avis - we try harder) fyysisiä tuotteita useammin, 

jotta ne jäisivät paremmin kuluttajien mieliin (Kapferer 1997, 76).

Tuotteet tarvitsevat usein suojakseen pakkauksen. Brandin rakentamisen yhteydessä 

pakkaukselle voidaan määritellä kolme tehtävää : identifioida tuotetta, välittää uskottavaa 

informaatiota tuotteesta ja lisätä tuotteen käyttöä. Pakkaukselle onkin tärkeää sen visuaalinen 

ulkoasu. Pakkauksen ensisijaisena tarkoituksena on helpottaa kuluttajaa tunnistamaan brandi. 

Pakkaus myös erilaistaa brandia, lisää näkyvyyttä ja hyvin suunniteltuna antaa kilpailuetua 

(esim. Pringles). (Keller 1998,157)

Kaikki edellä mainitut brandin rakenneosat (nimi, logo/symboli, hahmot, slogan ja pakkaus) 

ovat tärkeässä asemassa brandia rakennettaessa. Tärkeätä on kuitenkin, että kaikki rakenneosat 

antavat viestejä brandista saman linjan mukaan.



Kuti Uraudut rakennusosat on valittu, voidaan siirtyä su uunit telemaan itse tuotteen / pah tiun 

matkkmmntia,

3,0 Markkinoinnin suunnittelu

Nopealla vauhdilla muuttuvassa yhteiskunnassa markkinoinnilla yritetään pitää yritysten 

tuotteet ja palvelut kiinteässä yhteydessä ihmisten jokapäiväiseen elämään. Aikana, jolloin 

muutoksen vauhti oh hitaampaa ja tuotteita ja palveluita vähemmän, markkinoijan tarvitsi 

vastata vain kuluttajien muuttumattomina pysyneisiin tarpeisiin. Nykyään tilanne on erilainen. 

Kuluttajille markkinoidaan koko ajan uudenlaisia tarpeita. (Moore 1999, 13)

Erottuakseen valtavasta viestinnän tulvasta, yrityksen täytyy iskostaa brandinsa kuluttajan 

mieleen. Perinteisessä brandin rakentamisessa huomio kiinnittyy markkinoinnin neljään P:hen : 

Product (tuote), Price (hinta), Place (jakelu) ja Promotion (markkinointiviestintä).

Seuraavana selvitetään pintapuolisesti kolmen ensimmäisen P:n mahdollisuuksia rakentaa 

brandia. Markkinointiviestintä käsitellään tässä yhteydessä omana kappaleenaan.

Tuote muodostaa brandin rakentamisen ytimen. Se on pääasiallinen vaikuttaja kuluttajien 

mielikuvaan brandista. Edellytyksenä brandin menestyksekkäälle rakentamiselle on, että 

tuotteen täytyy vähintään vastata, mielellään ylittää, kuluttajien odotukset siitä. Parantaakseen 

tuotteiden laatua monet yritykset harjoittavat tarkkaa laadunvalvontaa (esim.TQM). Tuotteen 

laatu määräytyy kuitenkin vasta markkinoilla kuluttajien toimesta. Kuluttajien on havaittava 

tuotteen laadukkuus, ei riitä että yritys itse määrittelee tuotteen laadukkaaksi. Laadun on myös 

näyttävä kaikissa yrityksen toiminnoissa, ei pelkästään tuotteissa. Laadun tuottaminen vaatii 

koko henkilökunnan sitoutumista ja laadukkaita yhteistyökumppaneita. Tuotteiden täytyy 

viestittää positiivista kuvaa brandista vahvojen, haluttavien ja ainutlaatuisten mielleyhtymien 

avulla. Parhaiten tähän päästään laadukkailla tuotteilla ja oikealla hinnoittelulla. (Keller 1998,

182-184)

Hinnoittelun avulla voidaan määrittää miten kuluttajat arvioivat brandia (alhainen vs, korkea 

hinta) ja kuinka kiinteänä/joustavana hinta nähdään. Hinta muodostaa vahvoja mielikuvia 

kuluttajien mieleen. Kuluttajat myös vertailevat tuotteiden hintaa ja laatua keskenään ja tekevät
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omia johtopäätöksiään (esim. halpa hinta huono tuote / korkea hinta laadukas tuote). 

Hinnoittelussa voidaan käyttää erilaisia takdikoita. 1 unnetuimmat ovat luultavasti 

kermankuorinta -ja penetraatiohimioittelu. Edellisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa valmistaja 

asettaa hinnan huomattavasti kustannuksia korkeammalle, lätä menetelmää käytetään usein 

uusien tuotteiden lanseerauksissa, jolloin tuotteista on tavoitteena saada mahdollisimman 

paljon katetta. Jälkimmäistä käytetään usein markkinaosuuksia kasvatettaessa, jolloin katteet 

ovat minimaalisia tai jopa negatiivisia. Edellä mainittuja suositummaksi, erityisesti brandia 

rakennettaessa, on tullut ns. arvohinnoittelu. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jolloin tuote 

hinnoitellaan laadun, kustannusten ja yrityksen kokonaistavoitteiden mukaan. Arvohinnoittelua 

käytettäessä on tuotteen oltava hyvin suunniteltu ja kustannusten mahdollisimman alhaiset. 

Tuotantoprosesseilla onkin tärkeä rooli yrityksissä, jotka käyttävät arvohinnoittelua. Ennen 

hinnoittelua on selvitettävä kuinka paljon lisäarvoa kuluttaja tuotteessa näkee. Tärkeätä onkin 

asettaa hinta sen tuomien hyötyjen mukaan.(Keller 1998, 184-187)

Tuotteen ja hinnan lisäksi jakelukanavalla on vaikutusta brandia rakennettaessa. Jakelukanavat 

vaikuttavat kuluttajien mielikuviin ja arvostukseen brandista, koska varmaa on, että 

samanlaisten housujen ostaminen Aholaidalta toi Stockmannilta luo erilaisia mielikuvia 

kuluttajille. Jakelukanaviksi käsitetään tässä yhteydessä tukkurit, jakelijat ja jälleenmyyjät. 

Jakelukanavat jakautuvat kahdenlaisiin ; suoriin ja epäsuoriin. Suorilla kanavilla tarkoitetaan 

yrityksen omia liikkeitä, myyjiä, puhelin -ja postimyyntiä, sekä nykyään yhä tärkeämpää 

elektronista kanavaa, Internetiä. Epäsuorat kanavat sen sijaan muodostuvat erilaisista 

jälleenmyyjistä (ns. kolmansista osapuolista).

Jotta mote, sen hinta ja jakelukanava saataisiin kuluttajien tietoisuuteen, on markkinoijan 

lähetettävä erilaisia viestejä tuotteestaan. Markkinoinnissa näitä toimintoja kutsutaan 

markkinoin tiviesdnnäksi.

3.6.3 Markkinointiviestinnän integrointi

Markkinointiviestinnällä tarkoitetaan niitä toimia, joilla yritykset informoivat, suosmttelevat ja

muistuttavat kuluttajia suoraan tai epäsuorasti brandeistaan. Markkinointiviestintä toimii 

brandin äänitorvena. Sen avulla yritykset yrittävät luoda pitkäkestoisia suhteita asiakkaisiin.
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Vaikka mainonta onkin usein keskeinen markkinointiviestinnän elemento» se ei kuitenkaan ole 

ainoa, tai välttämättä edes tärkein tekijä brandin rakentamisessa. (Keller 19 )8, 218)

Mainonnalla pyritään erityisesti luomaan vahvoja ja positiivisia mielikuvia brandista. Sitä onkin 

perinteisesti pidetty parhaana välineenä juuri brandin rakentamisessa. Mainonnan availla on 

ollut helppo tavoittaa suuria massoja ja erityisesti televisiomainonnalla on kyetty luomaan 

vaikuttavia sekä mieleenpainuvia kokemuksia brandista. Arnoldin (1992, 159) mukaan syitä 

mainonnan suuren osuuteen brandin rakentamisessa ovat mm. mainonnan laaja peitto 

kohderyhmässä, mainostoimistot brandin rakentamiseen kykenevien ihmisten työpaikkana ja 

muiden markkinointiviestinnän keinojen vähäinen tutkimus ja tuntemus verrattuna 

mainontaan. Mainonnassa tulee lähiaikoina kuitenkin tapahtumaan markkinointiviestinnän 

suurimmat muutokset. Medioiden sirpaloituminen ja uusien medioiden (esim. Internet ja digi- 

TV) käyttö tulevat radikaalisti muuttamaan tapoja käyttää mainontaa brandin rakentamisessa.

(Keller 1998, 219-220)

Myynninedistämisen tarkoituksena on lisätä myyntiä, joko lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. 

Myynninedistäminen jaetaan myymälä -ja jakelukanavapromootioihin. Edellisillä pyritään 

lyhytaikaisiin vaikutuksiin antamalla kuluttajalle kiihoke ostoon esim. alennetuilla hinnoilla, 

kilpailulla tai kupongeilla. Jälkimmäisillä pyritään lisäämään esim. tuotteiden tai palveluiden 

saatavuutta tai näkyvyyttä. Promootioiden avulla myyntiä pyritään lisäämään ja saamaan 

brandille huomiota ja uusia asiakkaita. On kuitenkin muistettava, että promootioilla saattaa olla 

myös haitallisia vaikutuksia brandin arvostukseen (esim. ale-hintojen tai ilmaistuotteiden 

kautta). (Keller 1998, 222)

Suhdetoiminnalla / sponsoroinnilla pyritään saamaan brandille julkisuutta ja näkyvyyttä. Erityisesti 

pitkällä aikavälillä sponsorointia on pidetty tehokkaana brandin rakennusvälineenä» mutta 

viime aikoina on kiinnitetty huomiota myös sen lyhytaikaisiin vaikutuksiin. (Keller 1998» 224)

Henkilökohtaista myyntityötä käytetään erityisesti kalliiden ja monimutkaisten tuotteiden tai 

palveluiden myynnissä. Sen etuna on henkilökohtainen, parhaimmillaan kaksisuuntainen 

vuoropuhelu myyjän ja asiakkaan välillä. Henkilökohtaista myyntityötä voidaankin pitää lähes 

vastakohtana mainonnalle, Henkilökohtaisen myyntityön haittana voidaan mainita esim.
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myyjän persoonallisuus, joka saattaa häiritä asiakasta ja näin ollen luoda negatiivisia 

mielleyhtymiä brandista. (Keller 1998, 226)

Henkilökohtaiseen myyntityöhön voidaan rinnastaa myös suhdemarkkinointi. Varsinkin 

uusien medioiden (Internet) ansiosta markkinoijilla on entistä paremmat mahdollisuudet 

harrastaa suhdemarkkinointia. Kulutustavaroidenkin markkinoijat ovat huomanneet sen, 
minkä b-to-b markkinoijat ovat jo kauan sitten tienneet. Asiakkaan elinikäinen arvo on huikea 

verrattuna yhteen ostokseen. Uuden asiakkaan hankkiminen maksaa monta kertaa enemmän 

kuin vanhan pitäminen, joten pitkäaikaisen asiakassuhteen ylläpitäminen suhdemarkkinoinnin 

keinoin on tie menestykseen ja brandiuskollisuuden kasvattamiseen. (Randall 1997, 79)

Yhteenvetona voidaankin todeta, että kaikilla markkinointiviestinnän keinolla on oma tärkeä 

osansa brandin rakentamisessa. Tärkeätä kuitenkin on, että ne viestittävät samaa yhteistä 

sanomaa brandista, integroituna muihin markkinointitoimenpiteisiin. Edellä mainittujen 

rakennuskeinojen: brandin rakenneosien valinnan, markkinoinnin suunnittelun ja

markkinointiviestinnän integroinnin lisäksi brandin rakentamisessa voidaan hyödyntää myös 

siihen liittyviä sekundäärisiä mielleyhtymiä.

3.6.4 Sekundääristen mielleyhtymien hyödyntäminen

Brandiin liittyvien mielleyhtymien lisäksi siihen liittyy myös sekundäärisiä mielleyhtymiä. Näillä 

tarkoitetaan esimerkiksi brandia edustavaa yritystä, sen kotimaata tai mainoksissa esiintyvää 

julkisuuden henkilöä. Yrityksen onkin päätettävä hyödyntääkö se näitä mielleyhtymiä, vai 

yrittääkö se väheksyä niiden olemassaoloa.

Yrityksen nimen käyttämistä tuotteessa tukee mm. se, että yrityksen vaivalla ja rahalla 

rakentama maine ja tunnettuus saadaan siirrettyä suoraan tuotteeseen. Kuluttajat saadaan myös 

helpommin kokeilemaan uusia tuotteita, kun yritys jo tunnetaan. On kuitenkin tilanteita, 

jolloin tuotteelle on parempi kehittää oma, yrityksen nimestä riippumaton nimi. Tämä tulee 

kyseeseen erityisesti silloin, kun tuote halutaan asemoida en segmemteihin eri markkma- 

alueilla. (De Chernatory & McDonald 1992,80-81)
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Itse yrityksen nimen lisäksi sen kotimaa saattaa aiheuttaa mielleyhtymiä kuluttajille. Monet 

maat ovatkin tunnettuja erityisosaamisestaan ja tällöin brandin rakentamisessa voidaan 

hyödyntää sen kotimaata. Esimerkkeinä voidaan mainita japanilainen elektroniikka, saksalaiset

autot tai sveitsiläiset kellot.

Julkisuuden henkilöiden käytöllä markkinoinnissa on jo pitkä historia. Kellerm (1998, 294) 

mukaan tarkoituksena on se, että henkilö kerää brandille huomiota ja luo sille samanlaisia 

mielleyhtymiä kuin itse henkilöönkin yhdistetään. Tärkeätä on huomioida se, että henkilö on 

riittävän tunnettu, jotta min brandidetoisuutta, kuin brandin imagoakin voidaan parantaa. 

Hyvänä esimerkkinä julkisuuden henkilön käytöstä on Mika Häkkisen esiintyminen 

Mercedeksen mainoksissa ja promootioissa. Julkisuuden henkilön käyttäminen saattaa 

kuitenkin aiheuttaa myös negatiivisia vaikutuksia esim. henkilön syyllistyessä rikokseen.

Näiden lisäksi brandi voi saada sekundäärisiä mielleyhtymiä osakseen myös ns. co-brandingin 

avulla. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jolloin brandi liitetään kiinteästi toisen brandin, joko oman 

tai yrityksen ulkopuolisen brandin yhteyteen. Co-brandmgia kutsutaan myös brandiallianssiksi, 

koska kaksi tai useampaa brandia yhdistetään yhteisiin markkinointiponnistuksiin. Co- 

brandingin pääasiallinen hyöty on, että brandi voidaan asemoida amutlaatuisesti ja 

vakuuttavasti useamman brandin läsnäolon ansiosta. Co-brandingin avulla voidaan yhtä hyvin 

saada lisämyyntiä nykyisiltä asiakkailta, kuin täysin uusiakin asiakkaita. Tuotelanseerausten 

yhteydessä co-brandingin avulla voidaan vähentää kustannuksia, koska kahden tai useamman 

brandin läsnäollessa kustannuksia voidaan jakaa. Onnistuneen co-brandingin vaatimuksena on, 

että brandeilla on hyvät tietoisuuden tasot sekä vahvat, myönteiset ja ainutlaatuiset 

mielleyhtymät. Tarpeellinen, mutta ei riittävä lähtökohta co-brandingtlle on siis se, että 

molemmilla brandeilla on arvoa yksinäänkin. Huomioitavaa on myös, että brandien 

toimialojen on oltava läheiset, jotta co-brandingin hyöty saadaan maksimoitua. (Keller 1998,

285)
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3.7 Yhteenveto

Brandit! rakentaminen kappaleessa käsiteltiin perinteinen brandin rakentaminen. 

Rakennusprosessi alkaa identiteetin rakentamisella. Brandin arvo —mallin avulla käsiteltiin se, 

mistä brandin arvo muodostuu. Tämä on tärkeää sen vuoksi, että rakennusprosessissa voidaan 

keskittyä olennaiseen, eikä valitulta polulta tehdä turhia poikkeamia.

Brandin varsinainen rakennusprosessi alkaa rakenneosien valinnalla, joista tärkeimpänä 

mainittiin brandin nimi. Rakenneosien valinnan jälkeen, voidaan brandin markkinoinnin 

suunnitteleminen aloittaa. Tärkeintä osaa markkinoinnin kannalta brandin rakennusprosessissa 

näyttelee markkinointiviestintä. Markkinointiviestinnän hallitsevimpana elementtinä on tähän 

asti toiminut mainonta. Mainonnan kohdalla tullaan kuitenkin näkemään suurimmat 

muutokset seuraavien vuosien aikana. Tähän on syynä lähinnä medioiden sirpaloituminen ja 

uusien medioiden (Internet, digi-TV) esiinmarssi. Tärkeintä markkinointiviestinnässä on 

kuitenkin muistaa se, että sen viesti on yhtenäinen.

Tutkielman kannalta olennaisinta tässä kappaleessa oli selvittää brandin rakennusprosessi. 

Vaikka tutkielman empiirinen osa käsitteleekin palvelua, on kirjallisuudessa yleensä käsiteltyjen, 

fyysisiin tuotteisiin perustuvien menetelmien käyttäminen perusteltua, koska brandin 

rakentamisen perimmäiset menetelmät eivät tee eroa tuotteiden ja palveluiden välille. Jotta 

tutkielman empiirisen osan tuloksia voitaisiin ymmärtää, on lukijalla oltava käsitys siitä, miten 

brandeja rakennetaan.

Vaikka empiirisessä osassa keskity täänkin vain yhteen, uudenlaiseen virtuaaliseen kanavaan, on 

rakennusprosessin kulku fyysisessäkin ympäristössä tunnettava. Internet on kuitenkin vain 

yksi, tosin hieman erilainen kanava. Markkinoijien ei kuitenkaan tarvitse vaihtaa kaikkia 

rakennustyökalu jaan. Useimmat fyysisen ympäristön menetelmät purevat virtuaahsessakm 

ympäristössä. Merkittäviä erojakin kuitenkin löytyy. Tämän vuoksi onkin syytä tutustua 

markkinointiviestintään virtuaalisessa ympäristössä, Internetissä. Kun markkinointiviestinnän 

keinot Internetissä, ja jo aiemmin käsitelty brandin rakentaminen yhdistetään» voidaankin 

aloittaa tutustuminen itse aiheeseen, brandin rakentamiseen Internetissä- Tähän paneiKÎutaan 

alkaen kappaleesta Ш
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4 INTERNET-MARKKINOINTIVIESTINTÄ

4.1 Viestinnän malli

"Nykypäivän viestinnässä on selvä suuntaus nähdä viestintäprosessi asiakkaan ostoprosessin johtamisen 

välineenä. Tällä tarkoitetaan yrityksen tapaa käyttää viestintää jo ennen ostotapahtumaa, ostotapahtuman 

yhteydessä, käytön aikana ja käytön jälkeen. Koska asiakkaat ovat erilaisia, tcrytyy jokaiselle 

asiakassegmentille ja jopa yksilöille (Internet) suunnitella oma viestintäprosessi. Elektronisten medioiden 

aikana yrityksille ei riitä, että tiedetään miten asiakkaat voidaan tavoittaa viestinnällä, vaan lisäksi on 

tiedettävä millä tavoin asiakkaat saadaan löytämään viestintää harjoittavayritys. ” (Kotler 1997, 605)

Viestintäprosessin suunnittelun lähtökohta on selvittää kaikkien mahdolliset vuorovaikutukset, 

joita asiakkailla voi tuotteen tai yrityksen kanssa olla. Esimerkkinä voidaan mainita auton 

ostaminen. Auton ostaja keskustelee yleensä asiasta tuttaviensa kanssa, näkee 'ГУ-mainoksia, 

lukee artikkeleita alan lehdistä ja käy ehkä koeajamassa eri malleja. Markkinoijan täytyykin 

tämän vuoksi selvittää, millä näistä kokemuksista on suurin vaikutus ostoprosessin eri 

vaiheissa. Tämä johtaa markkinointiviestinnän tehokkuuden maksimointiin. Tehokas 

markkinointiviestintä vaatiikin viestintäprosessin eri elementtien syvällistä tuntemusta. Alla 

oleva kuvio selvittää yhdeksän elementin avulla viestintäprosessin kulkua.

Kuvio 10 : Viestinnän malli

Viesti
Koodaus Dekoodaus

Palaute Vastaus

VASTAAN
OTTAJALÄHETTÄJÄ

LÄHDE : Ваш* & Myers & Aaker, ks.Kotler 1997,606
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Lähettäjiä ja vastaanottaja ovat mallin kaksi pääosapuolta. Viesti ja media edustavat mallin 

viestintä työkaluja. Koodaus, dekoodaus, vastaus ja palaute ovat mallin neljä viestinnällistä toimintoa. 

Mallin yhdeksäs elementti on esimerkiksi kilpailevista viesteistä aiheutuva viestinnän häly. Malli 

kuvaa tehokkaan viestinnän pääelementit. Lähettäjän täytyy tietää minkälaisia vastaanottajia ja 

vastauksia hän viesteilleen haluaa. Koodauksessa täytyy' huomioida miten asiakkaat 

dekoodaavat heille tarkoitetun viestinnän. Lisäksi viesti täytyy lähettää mediassa, jonka avulla 

haluttu kohdeyleisö saavutetaan. Viestinnän vaikutuksen mittaamiseksi lähettäjän täytyy 

hellittää palautekanavia, joita pitkin vastaanottajat voivat kommunikoida lähettäjän kanssa. 

(Koder 1997, 605)

Internet-markkinointiviestintä pohjautuu luonnollisesti edellä kuvattuun viestintäprosessiin. 

Teknologisen kehityksen ansiosta Internet mahdollistaa erityisesti kampanjoiden tarkan 

mittaamisen ja reaaliaikaisen seurannan. Internetissä tapahtuva markkinointiviestintä kehittyi 

90-luvulla suurin askelin, ja jotta siinä käytettyjä keinoja ja sen tuomia mahdollisuuksia 

osattaisiin parhaiten ymmärtää, on syytä lähteä liikkeelle Intemet-markkinointiviestinnän 

kehityksestä.

4.2 Intemet-markkinointiviestinnän kehitys

Internet-markkinointiviestinnän kehitys voidaan Steinbockin (1998, 137) mukaan jakaa 

kuuteen yläryhmään, joita määrittää niiden käyttöpemste (Kuvio 11) :

1. Intemet-tckniikat sähköpostista kotisivuihin

2. Bannerit ja niiden jatkeet

3. Offline-mainonta, erityisesti työntötekniikka

4. Virtuaaliyhteisöt

5. Verkkosuoramarkkinointi

6. Uudet käyttöympäristöt (esim. kolmiulotteinen mallintaminen ja 

ennakoimattomat alustat.
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Kuvio 1 ! : Internet- markkinoi n nv ies ti n n an kehitys

i¿ü :

>î Щ№Ь- /.»•:>* *> 
£$ЩШ- Щу$& glglfl

Internetin tekniikat sähköpostista 
kotisivuihin_____________________

1989-93: 
ennen World 
Wide Webiä

• Sähköiset ilmoitustaulut
• Ensimmäiset ei-kaupalliset 

virtuaaliyhteisöt

• Uutislehdet

• Yritysten webbisívut
• Yksittäisen brandin 

webbisívut

• Mikrowebbisivut
• Bannerin sisällä

On-line^banroritjaniidenjatkeet

selaimilta navigoivien 
ensimmäinen sukupolvi 
verkottuu

suuryritykset käyttävät EDI- 
järjestelmiä

Internetin pioneeriyritykset 
verkottavat kotisivunsa

1993-94:
ensimmäiset
selainkannat

ei-kaupallisista sponsoroituihin 
bannereihin

• Staattiset
• Animoidut

Netscapen listautuminen johtaa
• Sponsorit ensimmäiseen tntemet-
• Tuoteasemoinnit listautumisten aaltoon

• Staattiset (splash screens)
• Animoidut (Intermercials) yritysmaailma verkottuu,

intranetit ja ekstranetit

Off-line: työntötekniikka (push)

1995-96:
virtuaali-

yhteisömallit

• Räätälöity massa- 
markkinointiviestintä

Virtuaaliyhteisöt Sisällöntuottajien
medioituminen

Verkkosuoramarkkinointi (direct 
response)

Uudet V ennakoimattomat alustatмтцямвмшвмммп.

Internet siirtyy kokeilubudjeteist. 
markkinointiviestinnän osaksi

Internetin räjähdysmäinen kasvi 
kotisivuista ja bannereista 
integroituun virtuaaliyhteisöjen 
markkinointiviestintään

Amazon.comin listautuminen 
johtaa ensimmäiseen e-kaupar, 
verkkoyritysten listautumisaaltcx

Kompleksinen markkinointiviestintä 
Suodatinohjelmistot lanseerataan 
Bannerimallin murtuminen Ÿ

lAHÖB? Steinbock (1ШЛЩ
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Bnsim/näisen vaiheen alkupuoli edelsi WWW-tekniikkaa ja selaunia (chat-tyhmät, sähköposti). 

Toinen vaihe seurasi sponsoroituja bannereita ja kehittyi myös bannerien jatkeiden suuntaan. 

Koltnannessa vaiheessa offline-markkinointiviestintä (esim. työntötekniikka) tuli mukaan, koska 

huomattiin että sekin voisi pohjautua liiketaloudellisesti toimiville malleille. Neljäs vaihe 

rakentuu kaikille edellisille ja edustaa niiden jatketta. Siinä virtuaaliyhteisöt alkoivat muodostua 

integroimalla edellä mainittujen vaiheiden ominaispiirteitä. Viides vaihe on toteutunut osin 

edellisten kanssa samaan aikaan. Kyseessä on elektroniselle kaupalle ominaisista 

verkkosuoramarkkinoinnin tai suhdemarkkinoinnin (ks. 4.4.6) malleista. Kuudetta vaihetta ci 

vielä täysin pysty ennustamaan, mutta tulevat teknologiat ja nykyisten (esim. kolmiulotteinen 

mallintaminen) tehokkaampi hyödyntäminen tulevat ratkaisevasti muuttamaan edellisten 

vaiheiden seurauksena syntyneitä käytäntöjä. (Steinbock 1998, 137-139)

4.3 Intemet-markkinointiviestinnän hyödyt ja haitat

”Internet ei ole muuttanut markkinoinnin ja mainonnan perusteita, mutta se siirtää ne uuteen 

aikaan, jota leimaa kaksi perustekijää : digitalisoituminen ja verkottuminen” (Riedman 1997, ks. 

Steinbock 1998, 122). Molemmat kiihdyttävät eräitä markkinointimuotoja (mm. tietokanta -ja 

suoramarkkinointi) ja muuntavat toisia (mm. mediamainonta, promootiot). (Steinbock 

1998,122)

Markkinoijan kannalta Internetin suurin hyöty on sen interaktiivisuus. Internet tarjoaa 

enemmän mahdollisuuksia kuin muut mediat, joissa markkinoija voi ”vain” viestiä asiakkai//<r. 

Internetissä viestejä on mahdollista saada myös asiakkain, kuuntelemalla heitä ja oppimalla 

heiltä. (Bruner 1998, 36-37)

Kun interaktiivisuus kasvaa, käyttäjät käyttävät palvelua enemmän ja useammin. Tämä luo 

palvelun ylläpitäjälle mahdollisuuksia personointiin, yhteisöjen rakentamiseen ja muihin 

reaaliaikaisen markkinoinnin tuomiin mahdollisuuksiin. (Ward 1999, 94)

Steinbockin (1998,122-124) mukaan Internet-markkinoindviestintä on perinteistä 

markkinointia tehokkaampaa neljällä seuraavalla tavalla.
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Intenietmarkkinointimstintä mahdollistaa ''korkealaatuiset " asiakassuhteet

Vielä tälläkin hetkellä suurin osa Internetin käyttäjistä on hyvätuloisia 20-40-vuotiaita 

henkilöitä. Nämä henkilöt ovat usein keskimääräistä korkeammin koulutettuja. Miehiä on vielä 

hieman enemmän, mutta sukupuolierot ovat tasaantumassa. Korkealaatuiset asiakassuhteet 

eivät ole luonteenomaista Internetille, vaan johtuvat toimialan dynaamisuudesta ja elinkaaresta. 

Vielä tälläkin hetkellä käyttö edellyttää lähes poikkeuksetta tietokoneita ja teknologista 

tietotaitoa. Tosin Internetin peitto kasvaa kiihtyvällä vauhdilla ja se tulee muuttamaan 

käyttäjien demografista rakennetta.

lntemet-markkinointmestintä taijoaa kohdennettuja sisältöympäristöjä

Internetin avulla mainostajille voidaan tarjota tarkkaan luokiteltuja kohdeyleisöjä. 

Kanavakapasiteetin eksponentiaalisen laajentumisen seurauksena myös markkinapaikka 

differoituu. Näin myös niche-yritysten on helpompi identifioida kohderyhmänsä ja lähestyä 

sitä. Tarkempi kohdentuneisuus merkitsee pirstoutuneempia markkinoita. Jos näitä ei kyetä 

hallitsemaan, saattaa Internet vaikeuttaa erityisesti massamarkkinoijien 

markkinointitoimenpiteitä.

lntemet-markkinointmestintä mahdollistaa mikro kohdennuksen tietylle osayleisölle

Kohdennetut sisältöympäristöt leimaavat Internetin sanomasisältöä, mutta samaa periaatetta 

voidaan soveltaa myös asiakaskuntiin. Internet mahdollistaa mikrokohdennuksen tarkoille 

kohderyhmille. Mainoksia on kohdennettu esim. käyttöjärjestelmien (PC,Mac,Unix), selainten, 

tai alueiden (.fi, .de, .corn, .gov) perusteella. Nykyään mainoksia kohdennetaan jo 

demografisen tai psykograafisen tiedon pohjalta. Mittaustekniikoiden kehitys saattaa 

tulevaisuudessa tarjota vielä keliittyneempiä tapoja kohdentaa sanomia.

lntemet-markkinointmestintä mahdollistaa mainoskampanjan tehon seurannan ja mittauksen

Internet mahdollistaa kampanjan reaaliaikaisen seurannan, mittauksen ja siten entistä 

tehokkaammat tehokkuusselvitykset. Koska Intemet-markkinointiviestintä on joustavaa, se 

mahdollistaa lisäksi nopeat palautteet sekä niiden perusteella korjatut ja optimoidut kampanjat.
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Kettusen ja Fileniuksett (1998, 87) mukaan Intemet-markkinomtiviestintä mahdollistaa Iisaksi 

mm. helpomman asiakassuhteiden ylläpidon ja mahdollisuuden reagoida nopeasti 

markkinoiden muutoksiin. Kuluttajan kannalta suurimmat hyödyt ovat palvelun helppous, 

suuri informaation määrä ja riippumattomuus yrityksen edustajien suostuttelusta (esim. 

henkilökohtainen myyntityö), johtaen rationaalisempiin päätöksiin.

Internetin haittana on pidetty mm. sen rajoittuvuutta tiettyihin kohderyhmiin, mainonnan 

standardien puuttumista (esim. Suomessa), sekä sen puutteellista kykyä valittaa emotionaalista 

viestintää. Brandin rakentamisen mediana Internet kärsii kapeasta kaistanleveydestä ja 

suhteellisen pienestä käyttäjämäärästä. Kaistanleveyden puuttuminen haittaa erityisesti vahvan 

emotionaalisen viestinnän käyttöä. (Strauss & hrost 1999, 202)

4.4 Intemet-markkinointiviestinnän työkalut

4.4.1 WWW-sivut

Useat yritykset ovat perustaneet WWW-sivuja vain siksi, että se on nopeaa ja helppoa. Pelko 

uuden median ulkopuolelle jäämisestä on ollut suurempi, kuin pelko hätäisesti perustettujen 

sivujen aiheuttamista seurauksista. Yrityksiltä onkin usein puuttuneet selkeät ja määrälliset 

tavoitteet Internetissä tapahtuvalle markkinoin ¿viestinnälle. (Berthon ym. 1996)

"Ensimmäiset verkkomarkkinoijat näkivät Internetin vain yhtenä jakelukanavana ja lanseerasivat 

"yksisuuntaiset" WWW-sivut tähän tarkoitukseen. Sivuille aseteltiin logoja, tiedotteita ja vuosikertomus. 

Kun käyttäjät eivät sitten tungeksineetkaan sivuille, ymmärrettiin kotisivujen merkitys paremmin : sivujen 

tulisi olla sekä informatiiviset, että viihdyttävät ja samalla niiden tulisi kiteyttää halutun brandin 

ominaisuudet. ” (Steinbock 1998, 62-66)

Monet yritykset ovat käyttäneet WWW-sivuja menestyksekkäästi myös brandin rakentamiseen. 

Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää Ragu -spagettikastiketta (w\vw.ragu.coin). Ragu — 

kastikkeen symbolina käytetystä ’äitihahmosta , Mamasta, oli sivuilla viihteellistä taustatietoa 

sekä tietoa ja opettavaisia tarinoita spaghetin kotimaasta Italiasta. Sana hauskoista sivuista levisi 

nopeasti, joUoin liikenne sivuille kasvoi, ja yritys sai valtavasti positiivista julkisuutta osakseen.

j . (Zcff & Aronson 1997, 30)
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4.4.2 Mainonta

Varhaisimmat kaupalliset WW-sivut käyttivät yleensä vain hakukoneiden listauksia 

liikentecnsä kasvattamiseksi, mainonta oli vain muodollista, Eräät verkkolehdet aloittivat 

kuitenkin mittavat mainoskampanjat saavuttaakseen riittävän käyttäjäkunnan, jotta omille 

kotisivuille asetuista mainoksista saavutettaisiin riittävä mainoshinta.

Eräs verkkomainonnan pioneeri oli amerikkalainen Pizza Hut, joka käytti mainontaa 

ohjatakseen asiakkaita \VWW-sivuilleen. Pizzojen myynti ei suoranaisesti tästä kasvanut, mutta 
kampanja sai paljon positiivista palautetta ja julkisuutta, joka luonnollisesti lisäsi brandin 

tunnettavuutta. Toisena hyvänä esimerkkinä voidaan pitää id Softwarea, joka käytti Internet- 

mainontaa ilmaisversion jakelemiseen tietokonepelistä DOOM, josta myöhemmin tulikin yksi 

kaikkien aikojen suosituimmista tietokonepeleistä.

Viime vuosina yritykset ovat huomanneet, etteivät pelkät promootiot riitä, vaan sivuja on 

myös mainostettava. Tunnetuin Intemet-mainonnan muoto on mainospainikkeet eli bannerit. 

Bannerit ohjaavat käyttäjän yleensä pelkästään yrityksen kotisivuille, koska bannereiden koko 

ja graafinen muoto eivät yksinkertaisesti pysty tarjoamaan riittävästi informaatiota itse 

yrityksestä. Bannerit voivat olla staattisia, useasta kuvasta tai tekstistä koostettuja liikkuvia eli 

animoituja, reaaliaikaisia tai vuorovaikutteisia eli interaktiivisia. Staattisen bannerin etuja ovat 

edulliset tuotantokustannukset ja se, että ne kelpaavat kaikille mainospaikoille. Animoiduilla 

bannereilla puolestaan saavutetaan paremmat klikkausprosentit. Reaaliaikaisten bannereiden 

etuna on jatkuvan, reaaliaikaisen päivittämisen mahdollisuus. Interaktiiviset bannerit 

puolestaan sitouttavat käyttäjän ja antavat mahdollisuuden toiminnallisuuteen. (Steinbock 

1998,150-154)

Eräät varhaisimmat Internetiin erikoistuneet mainostoimistot, kuten Modem Media, käyttivät 

viihdyttäviä bannereita houkutellakseen käyttäjiä yritysten kotisivuille. Hyvä esimerkki tästä on 

ehkä tunnetuin verkkomainonnan kampanja Zima -juoman myynninedistämiseksi. 

Bannereiden hauskuus ja sisältö saivat aikaan sen, että sivuille tungeksi käyttäjiä ja itse 

tuotteen, alkoholijuoma Ziman myynti kasvoi huimasti.
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Mastercard käytti aikanaan ”monikulttuurisia” bannercita asemoituessa?.u kan^mväUseksi 

yritykseksi. Pelkällä bannerin painalluksella käyttäjät saivat tietoa eri kuhmu: im I? kansoista 

Mastercardin sivuilta. Bannereissa käytettiin esim. kansallesi unojen pätkiä ja гррф, jotta 

käyttäjät saatiin kiinnostuneiksi. Bannereiden tarjoama li 'infirma » <ai lväytta«;.; jatkossakin 

palaamaan Mastercardin sivuille.

Bannerimainonta on eniten perinteistä mainontaa muistuttava mainonnanmuoto. Kuten 

perinteistenkin, fyysisen maailman mainosten, täytyy niiden sisältää paljon tietoa rajoitetussa 

tilassa. Päinvastoin kuin perinteiset mainokset, bannereiden etuna on niiden helppo 

mitattavuus ; käyttäjät jotka klikkaavat banneria, voidaan helposti laskea. (Barrett 1997, 43-44)

Suurin osa Intemet-mainonnasta on tähän asti ollut bannerimainontaa, mutta varsinkin 

kokeneempien mainostajien joukossa on alkanut vastarinta bannercita kohtaan. Syynä tähän 

ovat olleet alhaiset klikkausprosentit, korkeat kustannukset ja bannereiden koon mukanaan 

tuomat rajoitukset. Myös monet kuluttajat ovat ”ärsyyntyneet” bannereista, ja ottaneet 

käyttöönsä erilaisia suodatinohjelmia, joiden avulla bannereiden näkyminen sivuilla voidaan 

kokonaan estää. Internet-mainostajat ovatkin alkaneet etsiä erilaisia bannereiden jatkeita, jotta 

voisivat paremmin hyödyntää median interaktiivisuutta ja nykypäivän teknologian mukanaan 

tuomia mahdollisuuksia. Esimerkkeinä näistä ovat olleet erikoiset Java-appletit ja Active X- 

komponentit, joiden avulla bannerit on saatu ’elämään (esim. peli tai interaktiivinen 

animaatio bannerissa. (Barrett 1997, 63-64)

Bannerit hinnoitellaan yleensä sivulatausten (impressioiden) mukaan. Mainostajat ja 

mainospaikkojen myyjät ovat kiistelleet tästä hinnoittelumallista. Edelliset haluaisivat maksaa 

vain bannereiden käyttämisestä eli ”klikkauksista”, kun taas jälkimmäiset haluaisivat hinnoitella 

mainospaikkansa sivulatausten mukaan. Mainostajien ongelmana on se, että keskimäärin vain 

n. 0,8 % käyttäjistä klikkaavat bannercita. (Sellers 1997, 105)

f-'1 •• , 

:-y- . v.-;''".

Banned on kuitenkin häviävän pieni kyltti tiedon valtatiellä. Se ei mahdollista pitkien 

tarinoiden kertomista, eikä myöskään välttämättä herätä käyttäjän mielenkiintoa. Kuitenkin 

hyvin suunniteltuna sillä voidaan saada paljon aikaan. AIDA (Attention, Interest, Desire, 

Action) -mälli on runsaasti suoramarkkinoinnin yhteydessä käytetty malli, jonka avulla 

vastaanottaja yritetään saada aktivoiduksi. Samaa mallia voidaan käyttää myös bannereihin.
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Utttmm ,a muutama hyvin valittu avainsana heruttavat vastaanottajan mielenkiinnon. Mutta 

mielenkiinnon herättäminen ei vielä riitä. Vastaanottaja on saatava toimimaan ja klikkaamaan 

itse hanneria. Tähän käytetään usein esim. ”Klikkaa tästä ! -komentoa, laman avulla 

klikkausptoseimt on mahdollista saada jopa tuplaantumaan.

Banneretden lisäksi Internetissä käytetään monia muitakin mainonnan muotoja. Interstitiaalit eli 

välikudokset ovat mainoksia, jotka tulevat esiin sivun latautuessa. Inters ti tiaaleihin kohdistui 

suuria odotuksia, kun ne julkistettiin, mutta tällä hetkellä ne tuntuvat olevan laskussa. Yksi syy 

siihen on, että niitä on vaikea esittää asianmukaisesti. Toinen syy on, että ne pidentävät 

käyttäjän odotusaikaa, joka koetaan erittäin negatiiviseksi ominaisuudeksi. Interstinaalien 

suuren potentiaalin (muistuttavat emotionaalisia iV-mainoksia) johdosta niitä ei kuitenkaan 

vielä ole hylätty, ja odotukset kohdistuvatkin kasvavaan kaistanleveyteen jonka avulla käyttäjän 

odotusaika saataisiin minimaaliseksi. (Strauss & Frost 1999, 213)

Interstitiaaleilla pyritään emotionaaliseen viestintään multimediatekniikoita hyödyntämällä. 

Interstitiaalit mahdollistavat korkean huomioarvon saavuttamisen, saavat aikaan korkeampaa 

brandin muistamista kuin bannerit, ja ovat tehokkaampia kuin tavalliset mediat, kuten televisio 

tai printti. Yhdysvaltalaisen MBInteractiven tutkimuksen mukaan yhdelle interstitiaaiille 

alistetut kuluttajat muistivat näkemänsä mainoksen 64 %:sti, kun taas perinteisessä 

bannerimainoksessa muistamisprosentti oli 30. Tämän tutkimuksen mukaan interstitiaalit ovat 

kaksi kertaa tehokkaampia kuin perinteiset bannerit, ja kolme kertaa tehokkaampia kuin 

televisiomainonta. (Janal 1998, 202-203)

y{ cl vert o naalit eli verkkomainosohjelmat ovat toimitettua sisältöä muistuttavia mainoksia, 

eräänlainen Internetin vastine television mainosohjelmille. Verkkomainosohjelmia käytetään 

toimitetun sisällön korvikkeena tai lisänä. Television mainosohjelmien tavoin 

verkkomainosohjelmat ovat kyseenalaista mainontaa. (Steinbock 1998, 159)

Intcrnet-mainonnasta puhuttaessa samaistetaan usein virheellisesti Internet -ja online- 

mainonta. Internet mainonta kuitenkin koostuu on -ja offlinc-mainonnasta. Suurin ero on -ja 

offline-mainonnassa on viestinnän suunnassa. Online-malleissa viestintä tapahtuu alhaalta 

ylöspäin vastaanottajan ehdoin, kun taas offline-malleissa viestintä tapahtuu ylhäältä alaspäin 

lähettäjän ehdoin. Online-markkino indvies tin ta mahdollistui ensimmäisen selainkannan myötä
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(Vm vmx kun taas offline markkinointiviestintä (työn tot ekn uk ka) sai alkunsa 90-Juvun 

puolivälissä ta on siirtymässä baajjumttaiseen käyttikin vasta lähivuosina nopeampien liittymien 

myötä. Internetin online-markkinointiviestinnän mallit rakentuvat reaaliaikaisille 

mam< mtakäytännöille, jotka tavoirtelevat verkossa navigoivia käyttäjiä. Offline- 

tmrkktnuintiviesuntä sen sijaan perustuu ei-reaaliaikaisille mainoskäytännoillc, jolloin käyttäjän 

huomiota tavoitellaan jo ennen navigaation aloittamista. Online-mallien puolestapuhujat ovat 
arvostelleet offline-malleja, koska niissä mainostajat pyrkivät käyttämään perinteisten 

medioiden yksisuuntaista viestintää interaktiivisessa ympäristössä perinteisen median ehdoin . 

Offline-mallien arvostelu ei kuitenkaan ole täysin perusteltua, koska kyse ei ole perinteisten 

medioiden yksisuuntaisuudesta. Perusteluna pidetään sitä, että jos käyttäjä ci halua offline- 

mainontaa, ci hän sitä myöskään joudu vastaanottamaan. Näin ollen offline-mallit tulisikin 

nähdä online-mallien jatkeina, eikä niiden suorina vastakohtina. (Steinbock 1998, 161,164)

Tunnetuin offline-malli on työntö- eli tuijontatek.niik,k.u. 1 ällä tarkoitetaan menetelmää, jota 

käyttäen tilaajan työasemaan toimitetaan tilaajakohtaista, valintapcrustaista informaatiota

(yleensä uutisia) verkosta heti niiden ilmestyessä. Kyse on siis massatuotannosta, joka on 

kuitenkin samalla räätälöity tilaajan tarpeisiin sopivaksi. Mallin tunnetuin käyttäjä on 

yhdysvaltalainen PointCast (www, pointcast.com). PointCasdn käyttämä malli on mainostajan 

kannalta kiinnostava, koska tilaajatietojen yhdistäminen tilauksiin, antaa mainostajille

mahdollisuuden räätälöidä oman tarjontansa nimenomaan annettujen demografisten tai 

psykograafisten profiilien pohjalta, (mt. 164-165)

Mainoskampanjan suunnitteleminen Internetiin on aikaa vievä toimenpide. Sivun ulkoasu, 

halutut kävijät, viestin sanoma ja sen paikka on suunniteltava tarkkaan. Jotta kampanjasta tulisi 

menestyksekäs, kaiken on osuttava kohdalleen. Verkkomainonnan hyötynä on kuitenkin 

kampanjan reaali-aikaisen seurannan mahdollisuus. Onnistunut verkkokampanja vaatii oikean 

yleisön, viestin ja sisällön.

Mikä on tuotteen tai palvelun kohderyhmä (yleisti) ? Jos toimintaa on harjoitettu jo perinteisillä 

tavoilla, pitäisi yrityksen tuntea kohderyhmänsä. Jos taas yritys aloittaa suoraan verkossa, on 

kohderyhmän määrittäminen vaikeampaa. Se voidaan kuitenkin tehdä esim. hakukoneiden

avulla (samanlaisia yrityksiä vertaillen -> kenelle ne kohdentavat viestinsä ?). Kun

suoramainonnassa yleisesti käytetty sääntö on, että postituslistan laatu vaikuttaa n ’oksiin n. 40

:2&Js.bSSzl:i*¿-iv: Í.V"'
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%„ tuotteen tat palvelun sisältö ja sen 

viestin sisällöstä. Samaa periaatetta

hinta määrittelevät toiset 40 %, ja loput 20 % tulee itse 

voidaan noudattaa verkkomainonnan yhteydessä, bli

demografiset tiedot kohderyhmästä vaikuttavat 40 %, itse 

määrittyy viestin sisällöstä. (Steinbock 1998, 118)

palvelu 40 % ja loput 20 %

Viestin sisällön suunnitteleminen kohderyhmää kiinnostavaksi saattaa itse mainoksen viestin 

ohella vaatia WWW-sivujenkin muokkaamista. Viestin täytyy houkutella ”laadukkaita 

kävijöitä sivuille, joilla voidaan esitellä yrityksen tarjontaa. Hakemistojen avulla sivuille saapuu 

kävijöitä, jotka ovat kutsuneet itse itsensä, mutta riittävän liikenteen saavuttamiseksi, kävijöitä

on saatava muualtakin, (mt. 119)

IMTERNET-MAINONNAN HYÖTYJÄ JA HAITTOJA (Kettunen & Filenius 1998, 

95)
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4A3 Sponsorointi

Banncrota on käytetty yksinkertaisena mekanismina kuljettamaan käyttäjä mainostetulta sivulta 

mainostamn omalla sivulle. Kun vastahakoisuus näitä ”linkkejä” kohtaan on kasvanut, 

mainostajat ovat alkaneet kyseenalaistaa koko bannerimainonnan mallia. Koska käyttäjät eivät 

surffaile huvin vuoksi, vaan etsivät yleensä hyödyllistä tietoa, onkin relevantin sisällön 

tuottaminen tärkeää. Sponsoroinnin avulla voidaankin sisältö saada kätevämmin käyttäjien 

ulottuville. (Barrett 1997, 74-75)

Ehkä yksinkertaisin ja ilmeisin sponsoroinnin muoto on product placement. Yksinkertaisin 

product placementin muoto voi olla pelkkä linkki, mainostajan haluamassa sisällössä. 

Esimerkiksi autoista kertova artikkeli voi mainita mainostajan edustaman merkin ja sisältää 
linkin merkin kotisivuille. Tätä toimintatapaa on kutsuttu myös sisällön co-brandaamiseksi 

{content co-branding. Product placement on suositeltava vaihtoehto bannerimainonnalle, koska 

käyttäjä kun on jo luultavasti valmiiksi kiinnostunut kyseisistä tuotteista. Product placemenön 

ongelmana on kuitenkin ollut, että itse sisältöä on tässä yhteydessä alettu moittia liiasta

kaupallisuudesta. (Barrett 1997, 76-77)

Vaihtoehtona suoralle linkille mainostajan omille sivuille on ollut ns. mikrosivujen 

käyttäminen. Näillä tarkoitetaan mainostajan omia sivuja toisen yrityksen sivuilla. Näitä sivuja 

on toisinaan myös kutsuttu brandimoduuleiksi. Tärkeätä on kuitenkin muistaa, että mikrosivut 

on toteutettu nimenomaan sivuja ylläpitävän yrityksen ulkoasulla ja perusrakenteella. (Barrett

1997,78)

Erityisesti elektronisen kaupan kasvun myötä on käyttöön otettu myös nk. komissio-malli. 

Tällä tarkoitetaan esim. kirjoihin liittyvän sisällön yhteydessä olevaa linkkiä elektroniseen 

kirjakauppaan. Kauppa maksaa linkkiä ylläpitävälle yrityksille komissioita (yleensä 2-3 %) 

myynnistä, joka kyseisen linkin kautta tulee. (mt. 81)
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4.4.4 Promootiot

Internet promootioilla tarkoitetaan useimmiten yrityksen WWW-sivujen promootioita. WWW- 

sivujen promootioiden lisäksi internetiä käytetään kasvavassa määrin yrityksen tuotteiden ja 

palveluiden promootioissa, esim tuote-esittelyjen ja sähköisten kuponkien avulla. Sähköiset 

kupongit ovat tehokkaita houkuteltaessa asiakkaita sivuille, rakennettaessa tunnettuutta 

brandille tai pyrittäessä suoraan myynnin aikaansaamiseen, tällöin apuna voidaan käyttää 

esim. erilaisia kilpailuja tai arvontoja liikenteen ohjaamiseksi tuotteen tai palvelun sivuille.

WWW-sivujen promootioissa voidaan Jamesin ja Nelsonin mukaan (ks. Brady ym. 1997, 102) 

käyttää seuraavanlaisia tapoja :

1. WWW-sivun osoite kaikkeen markkinointimateriaaliin.

2. Mainonnan käyttö. Sivujen mainostaminen bannereiden avulla ohjaa 

liikennettä niille.
3. Hakukoneiden käyttö. Hakukoneet toimivat eri tavoilla, jonka vuoksi niiden 

”ajattelutapa” on tunnettava, jotta linkki yrityksen kotisivuille saadaan

tehokkaasti näkymään hakujen yhteydessä.

4. Linkkien käyttö. Linkkien asettaminen toisille sivuille, koska tietyissä 

tapauksissa käyttäjä pääsee haluamaansa osoitteeseen nopeammin linkkien 

kautta, kuin käyttämällä hakukoneita.

Erinomainen esimerkki linkkien käyttämisestä sivujen promootioissa on Boxmanin 

(www.boxman.com) ja MTV Europen (www.mtve.com) äskettäin solmima sopimus. Sen 

mukaan käyttäjän selaillessa tietoja artistista MTV:n sivuilla, löytyy sieltä linkki Boxmanin 

kauppaan, josta käyttäjä voi ostaa kyseisen artistin levyjä. Kun taas käyttäjä on Boxmanin 

sivuilla ostamassa artistin levyä, sivulla on linkki MTV:n sivuille lisäinformaation saamiseksi

artistista.

Kuten kaikessa muussakin viestinnässä, myös promootioissa 1 siakkaan sitoutuminen on avain 

menestykseen. )os potentiaaliset asiakkaat eivät ole sitoutuneita viestin sanomaan, eivät he 

myöskään sitoudu promootioihin. Sitoutumista voidaan Internetissä tapahtuvissa 

promootioissa parantaa informaatiolla, personoinnilla ja mahdollisuudella antaa palautetta.
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Erityisesti sivujen personointia asiakkaan tarpeiden mukaiseksi tulisi käyttää aktiivisesti. 

Internet promootioissa on kuitenkin muistettava, että asiakas määrää itse polkunsa tiedon 

valtatiellä, joten ärsyttävää ja tuputtavaa promootiota tulee välttää. Avain menestyksekkäisiin 

promootioihin onkin jälleen kerran lisäarvon tarjoaminen asiakkaalle. Ihmiset eivät koskaan 

kyllästy heitä hyödyttävän informaation vastaanottamisesta. (Jamesin ja Nelson, ks. Brady ym. 

1997, 103)

4.4.5 Suoramarkkinointi

Internetiä ja suoramarkkinointia yhdistäviä piirteitä ovat suuren tietomäärän tuottaminen, 

kirjoitetun tekstin käyttö ja viestin tarkka kohdennusmahdollisuus. Suoramarkkinoinnissa 

viestiä voi muuttaa asiakaskohtaisesti, mikä antaa mahdollisuuden tehdä viestistä 

huomattavasti henkilökohtaisemman. Internetissä tapahtuvassa suoramarkkinoinnissa viestin 

muuttaminen asiakaskohtaisesti on vieläkin helpompaa. Perinteisen suoramarkkinoinnin 

postituskampanjan suunnittelun, viestin toimittamisen ja vastausten saamisen välillä on pitkä 

viive, jota Internetissä ei ole juuri lainkaan. Myös kustannukset ovat perinteisessä 

suoramarkkinoinnissa huomattavasti suuremmat kuin sähköpostin tai WWW:n kautta 

tapahtuvassa Intemet-suoramarkkinoinnissa. (Ellsworth & Ellsworth 1995, 61-63)

4.4.6 Suhdemarkkinointi

Internet on erittäin tehokas media yksilölliseen suhdemarkkinointiin. Sen sijaan, että yritys 

tavoittelisi suuria markkina-osuuksia (market share), se saattaakin asettaa tavoitteekseen suuret 

osuudet yksittäisistä asiakkaista (share of customer). (Peppers & Rogers, ks. Brady ym. 1997, 8)

Suhdemarkkinoinnissa yritys keskittyy lyhyen tähtäimen myyntitavoitteiden sijasta 

pitkäkestoisiin asiakassuhteisiin. Yritysten täytyy ottaa huomioon asiakkaan elinikäinen arvo 

yritykselle. Suhdemarkkinointia voidaan Internetissä harrastaa esim. erilaisten yksilöityjen 

palveluiden (club.nokia), personoinnin (myYahoo!), postituslistojen tai kanta-asiakasohjelmien

avulla.



Internem käyttämällä yritys voi kommunikoida suoraan asiakkaidensa kanssa. Internetissä 

tapahtuva suhdemarkkinointi eroaa Peppersin ja Rogersin (ks. Brady ym. 1997, 10) mukaan 

massamarkkinoinnista kolmella ratkaisevalla tavalla:

1. Suhdemarkkinointi (one-to-one) on personoitua. Internetin avulla yksittäisille asiakkaille voidaan 

lähettää erillisiä viestejä. Ennen Internetiä tähän kyettiin vain hitaalla, kalliilla 

suoramarkkinoinnilla.

2. Suhdemarkkinointi on kaksisuuntaista. Massamarkkinoinnilla on pystytty vain yksisuuntaiseen, 

yrityksiltä asiakkaille suuntautuvaan viestintään.

3. Suhdemarkkinointi on edullista. Elektronisen median avulla ”postituskustannuksia” ei 

käytännössä synny ollenkaan.

Osana suhdemarkkinointia on asiakaspalvelu. Asiakaspalvelun siirtäminen Internetiin tuo 

yritykselle monenlaisia hyötyjä. Janalin (1995, 335) mukaan niitä on mm. parempi 

asiakasuskollisuus, nopeampi vastausmahdollisuus asiakkaiden kysymyksiin, seka mahdollisuus 

markkinatutkimukseen (dokumentoitujen asiakaspalautteiden avulla). Yritys voi myös esim. 

siirtää nykyisten Call Centerien ohjeistot suoraan verkkoon, jolloin asiakkaat voivat itse 
selvittää ongelmansa, ilman yrityksen työntekijöiden kuormittamista. Hyvällä asiakaspalvelulla 

pyritään pitämään jo alkaneet asiakassuhteet pitkäkestoisina.

4.4.7 Suhdetoiminta ja julkisuus

Suhdetoimintaa voidaan käyttää monille eri sidosryhmille kohdistuvassa viestinnässä. Kun 

mainontaa, promootioita ja henkilökohtaista myyntityötä käytetään lähinnä viestittäessä 

mahdollisille asiakkaille, voidaan suhdetoimintaa käyttää mitä erilaisimmille yleisöille 

positiivisen imagon luomiseksi biandille. (Strauss & brost 1999, 213,

Internet tarjoaa markkinoijille uusia, tehokkaita mahdollisuuksia rakentaa suhteita eri 

sidosryhmiin ja yhteisöihin kustannuksia ja aikaa säästävällä tavalla. Internetissä 

suhdetoiminnalla voidaan rakentaa ja vahvistaa yrityksen tai brandin imagoa, esitellä yritys tai
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brandi uusille yleisöille, herättää ostohalua, sekä rakentaa ja vahvistaa asiakassuhteita (ks. myös 

suhdemarkkinointi). (]anal 1998, 227-229)

4.5 Yhteenveto

Internet-markkinointiviestintä -kappaleessa kuvattiin viestintäprosessin kulku,

markkinointiviestinnän kehitys Internetissä, sen edut ja haitat, seka työkalut jotka 

markkinoijalla on käytettävissään.

Viestintäprosessissa lähettäjän on huomioitava, että viesti menee oikeaan osoitteeseen, oikeaa 

kanavaa pitkin. On myös huomioitava, että viesti on oikea ja, että vastaanottajilla on 

mahdollisuus palautteen antamiseen. Tähän Internet onkin erinomainen kanava.

Markkinointiviestinnän kehitys Internetissä on ollut nopeaa. Teknologinen kehitys tulee 

jatkossakin tarjoamaan uusia ja yhä monipuolisempia keinoja viestittää brandien sanomaa

Internetissä.

Internetin suurin hyöty on sen interaktiivisuus ja kyky kaksisuuntaiseen, reaaliaikaiseen 

viestintään. Lisäksi kampanjoiden tehokas seuranta ja raportointi mahdollistavat 

kustannustehokkaan viestinnän Internetissä. Suurimpina puutteina pidetään rajoittunutta 

käyttäjäkuntaa ja puutetta välittää emotionaalista viestintää.

Markkinoijalla on käytössään useita eri työkaluja viestintäänsä. Käytetyin 

markkinointiviestinnän muoto on tähän asti ollut mainonta, erityisesti bannerimainonta. 

Markkinointiviestintää voidaan kuitenkin harjoittaa myös esim. sponsoroinnilla, promootioilla, 

suora- tai suhdemarkkinoinnilla, sekä suhdetoiminnalla.

Tutkielman kannalta olennaisinta oli selvittää, mitä keinoja markkinoija voi käyttää 

rakentaessaan brancha Internetissä. Kappaleessa ei käsitelty kaikkia mahdollisia keinoja, vaan 

kohteena olivat brandin rakentamisen kannalta merkittävimmät keinot. Kun tutkielmassa on 

nyt käsitelty brandin rakentaminen ja Internet-markkinointiviestintä, onkin helppo siirtyä 

varsinaiseen aiheeseen, brandin rakentamiseen Internetissä. Brandin rakentaminen Internetissä
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perustuu nimenomaan edellisissä kappaleissa käsiteltyihin teorioihin, joiden pohjalta 

markkinoija valitsee tuotteelleen tai palvelulleen sopivimmat keinot rakentaakseen 

ainutlaatuisen, muista erottuvan ja menestyksekkään brandin.



55

5 BRANDIN RAKENTAMINEN INTERNETISSÄ

5.1 Brandin rakentaminen eroaa sivuille houkuttelemisesta

Monet aloittelevat lntemet-yritykset keräävät rahaa kattaakseen kuluttajien sivuille 

houkuttelemisesta aiheutuvat markkinointikustannukset. Saatuaan nimensä tunnemksi ja 

vierailijoita sumilleen he ovat mielestään onnistuneet rakentamaan brandin. 1 ama näkökulma 

herättää kuitenkin kysymyksiä siitä, miten brandi oikeasti rakennetaan? Voidaanko se tehdä 

pelkällä massiivisella medianäkyvyydellä? Onko salaisuus omaperäisissä logoissa ja nimissä? Jos 

näin on, monet näistä ovat rakentaneet brandin. Mutta markkinoijat käsittävät brandin 

rakentamisen hieman laajemmin. (Schultz 2000)

Aakerin -mallin (ks. kpl 3.4) mukaan brandin arvo koostuu branditietoisuudesta, koetusta 

laadusta, brandiuskollisuudesta ja brandin mielleyhtymistä. Brandin arvon muodostumiseen 

tarvitaan siis muutakin kuin tietoisuus brandista. Kuvion kolme muutakin elementtiä; kestävät 

asiakassuhteet eli brandiuskollisuus, jpettu laatu sekä brandin mielleyhtymät täytyy huomioida. 

Houkutellessaan kävijöitä sivuilleen nämä yritykset lisäävät ainoastaan tietoisuutta brandista, ja 

täyttävät näin ollen vain yhden neljästä brandin arvon elementistä (ks. kpl 3.4). Brandi 

muodostuu fyysisten ominaisuuksien lisäksi tunteellisista ominaisuuksista, joiden avulla 

brandin ja kuluttajan välille muodostuu suhde, ja brandi saa tietynlaisen merkityksen kuluttajan 

elämässä. Asia voidaan tiivistää sanontaan: ”Tuotteita ostetaan, brandya halutaari .

Massiivisella medianäkyvyydellä voidaan painaa nimi asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden 

mieleen, mutta brandin rakentaminen on kuitenkin laajamittaisempi prosessi. Brandit syntyvät 

yrityksen ja sen asiakkaiden välillä jaettujen kokemusten (Internetissä elämysten) seurauksena 

ajan kuluessa. Kestävät asiakassuhteet rakentavat brandeja, ei ainoastaan korkea 

branditietoisuus tai medianäkyvyys. Brandit rakenmvat pääsääntöisesti asiakaslähtöiselle 

luottamukselle. Ne rakentuvat miellyttävien kokemusten kautta. Vaikka Internet-yritysten 

mainonta onkin kekseliästä ja uudentyyppistä, voidaan sillä saada ainoastaan kävijöitä sivuille. 

Asiakkaiden kokemukset sivuilla määrittelevät sen, syntyykö luottamusta ja kestäviä 

asiakassuhteita, toisin .sanoen brandeja. Tässä monet näistä yrityksistä epäonnistuvat. Niiden 

palvelutaso (ts. koettu laatu) ei yksinkertaisesti täytä mainonnan antamia lupauksia. Uusien 

Internet-yritysten täytyy mainostaa niin massiivisesti, koska ne eivät tunne potentiaalisia
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asiakkaitaan. Mutta nämä toimet eivät välttämättä ole brandin rakentamista, enemmänkin 

tuotteen tai palvelun tuomista asiakkaiden tietoisuuteen. Näiden yritysten on huomattava, että 

brandin rakentaminen Internetissä on paljon laajempi prosessi. (Schultz 2000)

5.2 Brandin rakentaminen Internetissä on erilaista

Suurin ero perinteisessä ja Internetissä tapahtuvassa brandin rakentamisessa on mainonnan 

merkityksellä. Internet tulee olemaan ensimmäinen media, jota mainonta ei tule dominoimaan. 

Syy tähän on yksinkertainen. Internet on interaktiivinen. Ensimmäistä kertaa käyttäjä, ei 

median omistaja, päättää mitä ruudulla tapahtuu. Käyttäjä voi valita mihin hän menee, mitä 

hän katsoo tai mitä hän lukee. Monilla sivuilla käyttäjä voi myös valita miten hän haluamansa 

aineiston näkee (ks. personointi 5.6.2). (Ries & Ries 2000, 87)

Internetin alkuvaiheessa ihmiset olivat uteliaita uudesta mediasta ja klikkailivat ruudulle 

ilmestyneitä mainoksia. Mutta asiat ovat muuttumassa. Riesin ja Riesin (2000, 88) mukaan 

tutkimukset osoittavat, että mainosten klikkausprosendt ovat laskussa. Tätä ei voida pitää 

terveen median merkkinä. Jopa Intemet-mainontaan käytettävää n.12 miljardin markan 

summaa voidaan pitää epäilyttävänä. Se sisältää mainonnan välittäjille, kuten esim. 

Doubleclickille (vvww.doubleclick.com) maksetut komissiot. Doubleclick on osuvasti nimetty. 

Perinteisen mainostoimiston 15 prosentin komission sijaan se veloittaa 35-50 prosentin 

komission myymästään mainonnasta. Ehkäpä Tripleclick olisi parempi nimi. (Ries & Ries

2000, 88)

Internet ci ole vain uusi media. Jos olisi, sitä ci voitaisi kutsua vallankumoukselliseksi, kuten 

niin monet nyt tekevät. Oliko televisio vallankumouksellinen? Ei oikeastaan. Muuttiko se 

ihmisten toimintatapoja merkittävästi? Ei oikeastaan. ”Radio kuvilla” oli monien lausunto 

televisiosta. Internet ei voi olla vallankumouksellinen, jos se käyttäytyy perinteisen median 

tavoin. Missä vallankumous siis piilee? Internet on interaktiivinen, ja tämä on 

vallankumouksellista. Ihmiset haluavat sieltä informaatiota, ei mainontaa. Hintoja, kokoja, 

painoja, toimitusaikoja jne. Ja kaiken tämän he haluavat interaktiivisessa muodossa. (Ries &

Ries 2000, 89)
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Mainonnassa ei kuitenkaan ole mitään negatiivista. Internet tulee kasvattamaan mainonnan 

määrää. Mainonnan kasvu tapahtuu kuitenkin perinteisissä medioissa,« Internetissä. Brandin 

rakentajien tulisikin harkita tarkoin miten Internet-mainontaa käyttävät. Internetissä mainonta 

ei tule olemaan hallitseva brandin rakentamisen väline.

On huomattava, että perinteisen brandin siirtäminen verkkoon ei tee siitä verkkobrandia 

(ainoastaan tietoverkoissa, kuten Internetissä esiintyvä). On olemassa brandeja ja 

verkkobrandeja, ja nämä ovat kaksi täysin erillistä asiaa. Jos yritys haluaa rakentaa 

verkkobrandm, tulisi sen kohdella Internetiä liiketoimintaympäristönä, ei uutena mediana. 

Internetiä täytyy käsitellä täysin uutena ympäristönä, jossa toiminta on aloitettu tyhjältä 

pöydältä ja jossa loputtomat mahdollisuudet odottavat niitä, jotka rakentavat brandinsa 

ensimmäisenä uuteen tuotekategoriaan ja kuluttajien mieliin. (Ries & Ries 2000, 9)

• Internetin suosituinta tietolähdettä ei rakentanut CNN, New York 

Times, Wall Street Journal, Time, Business Week tai Newsweek. Sen

teki Yahoo!

e Suosituinta kirjakauppaa ei rakentanut Barnes & Noble. Sen teki 

Amazon.

• Suosituinta huutokauppaa ei rakentanut Christie s tai Sotheby s. Sen 

teki eBay.

• Suosituin Internct-yhteydentarjoaja ei ole AT&T tai Microsoft. Se on 

America Online

Vierailu Yahoohn tai Amazonin kotisivuilla paljastaa, että ne eivät ole jännittäviä paikkoja. 

Visuaalisesti ne ova: hyvin yksinkertaisia. Sen sijaan ne tarjoavat, konkreettista hyötyä ja 

interaktiivisuutta. Ne ovat hyödyllisiä paikkoja. Offline-ympäristössä brandi voidaan rakentaa 

luomalla positiivinen imago, jota yritys sitten hyödyntää. Internetissä brandin on oltava 

hyödyllinen. Menestyksekkäät verkkobrandit välittävät informaatiota ja korostavat kestäviä

asiakassuhteita. (McGovern 2000)
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5.3 Brandien korostunut merkitys Internetissä

Yksi suurimmista Internetin harhoista on sanonta: Internet tasapuolistaa kilpailua. 

Todellisuudessa se tekee juuri päinvastoin. Koska Internetistä löytyy nykyään lähes 9 miljardia 

sivua ja yli 16 miljoonaa WWW-osoitetta, tunnetusta brandista tulee entistä tärkeämpi. Jotta 

yritys voisi menestyä Internetissä, WWW-sivuille on saatava oikeanlaisia kävijöitä, joista 

myöhemmin muodostuu uskollisia asiakkaita ja jotka ostavat yrityksen tuotteita tai palveluita. 

Ongelmana onkin saada sivuille kävijöitä, jotka palaavat sivuille yhä uudestaan. (McGovern 

2000)

Internetissä brandien merkitys on korostunut. Brandin rakentamisprosessi eroaa siitä, mihin 

perinteiset markkinoijat ovat tottuneet. Kun rakennetaan Internetissä, on syytä kuitenkin 

muistaa Aakerin maltissa (ks. kpl 3.4) esitetyt brandin arvon elementit: branditietoisuus, koettu 

laatu, brandiuskoltisuus ja brandin mielleyhtymät. (McGovern 2000)

• Internetin loputtomassa tiedonvirrassa on brandin hankala saada 

näkyvyyttä (branditietoisuus).

• Internet siirtää valtaa yritykseltä kuluttajille (koettu laatu).

• Internet houkuttelee informaatiohakuisia kuluttajia. Heitä ei voi 

huijata, ja he osaavat vaatia paljon (koettu laatu).

• Kuluttajien brandiuskoltisuus on pienempi. Kilpaileva brandi on vain 

klikkauksen päässä (brandiuskoltisuus).

e Koska Internet on erittäin steriili ympäristö, kuluttajat jotka käyttävät 

sitä ovat entistä epäilevämpiä ja kyseenalaistavampia brandia kohtaan 

(brandiuskoltisuus).

• Nyky-yhteiskunnan aikaansaama puute ajasta aiheuttaa sen, että 

kuluttaja haluaa luottaa brandeihin, jotka säästävät heidän aikaansa 

(brandiuskoltisuus).

• Teknologia tekee tuotteista yleishyödykkeitä. Koska 

tuoteominaisuudet on erittäin helppo kopioida, pitkä-aikainen 

kilpailuetu saavutetaan kestävien asiakassuhteiden kautta 

(brandiuskoltisuus).
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• Internetissä sana leviää nopeasti (mielleyhtymät).

Offline-ympäristössä kaikkia brandeja ympäröi fyysinen toimintaympäristö, johon ne voidaan 

yhdistää. Jos yritys toimii esim. Suomen markkinoilla, ovat nämä sen kotimarkkinat, joilla 

yrityksellä on kilpailuetuja (tai haittoja).Vaikka kotimarkkinat olisivatkin pienet, on niillä 

toimiminen muita markkinoita helpompaa. Internetissä yrityksellä ei ole tätä hyötyä puolellaan, 

jolloin brandit ovat käytännöllisesti katsoen "omillaan”. I äten niiden merkitys korostuu. Jos 

brandi on vahva, kuluttajat harkitsevat sitä helpommin, kun tarpeita ilmenee. Heidän ei tarvitse 

etsiä sitä hakukoneiden avulla, tunnettuuden ansiosta he voivat mennä suoraan sen kotisivuille. 

Kun he ovat sinne tulleet, ei brandin tarvitse enää ”myydä” itseään yhtä voimakkaasti. Brandi 

tunnetaan jo. Kuluttajat ovat innokkaampia luovuttamaan esim. luottokorttinsa numeron. 

Mutta kuluttajien houkutteleminen sivuille ei riitä. Yrityksen täytyy rakentaa myös kestäviä 

asiakassuhteita. (McGovern 2000)

5.4 В randien luonne Internetissä

Internetin erikoisuutena on, että se liittää yhteen vastakohtaisuuksia. Samalla, kun se on 

henkilökohtainen, se on myös yhteisöllinen. Samalla, kun se edesauttaa kahdenkeskistä 

viestintää, se on kansainvälinen. Nämä tosiasiat, monien muiden ohella, on brandin rakentajan 

otettava huomioon : (Winkler 1999, 172)

Verkkobrandi on henkilökohtainen

Oikein hyödynnettynä teknologia auttaa brandia tulemaan entistä henkilökohtaisemmaksi. 

Vaikka Internetiä käytetäänkin laajasti informaation etsintään, on se myös tehokas väline 

kahdenkeskisten suhteiden luomiseen brandin ja asiakkaan välille. Koska brandi on 

tunteellinen tuote, on tämän suhteen luominen elintärkeää.

Verkkobrandi on yhteisöllinen

Menestykseen pyrkivien markkinoijien täytyy luoda virtuaaliyhteisöjä, joissa ihmiset voivat 

jakaa tietoa ja ideoita tuotteista ja palveluista. Myynnin ja promootioiden lisäksi onkin luotava 

helposti saavutettavia foorumeita, joissa keskustelu pääsee käyntiin, ja ideat ja ajatukset
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vaihtavat omistajaa. Internetistä löytyykin yhteisöjä lähes jokaiselle ihmismieltä kiinnostavalle 

asialle.

В räntiin rakentajien täytyykin hyödyntää ihmisten tunnesiteet näitä virtuaaliyhteisöjä kohtaan. 

Reebok övvvxv.reebok.cotn) käytti menestyksekkäästi yhteisöllisyyttä hyväkseen tarjoamalla 

sivuillaan mahdollisuuden keskustella Reebokin tuotteista ja urheilusta yleisesti asiantuntijoiden 

johdolla. Kyseessä ei ollut kenkien myyntitilaisuus, Reebok vain halusi ihmisten keskustelevan 

tuotteistaan. Näin osallistujat saivat mahdollisuuden tulla virtuaalisesti osaksi Reebokin 

brandia. Yhteistyö asiakkaiden kanssa toi uutta potkua myös Reebok-brandille.

Verkkobrandi on globaali

Mitä tahansa sivuille laitetaankin, on se heti maailmanlaajuisessa levityksessä. Internet ei tunne 

rajoja, ja yritykset kontrolloida sen sisältöä ovat epäonnistuneet. Tässä piilee osaksi Internetin 

tehokkuus ja monimutkaisuus. Jokainen brandi on välittömästi kansainvälinen, haluttiinpa sitä 

tai ei. В räntiin rakentajien täytyykin kiinnittää enemmän huomiota tähän asiaan. 

Brandikonsepti ja sen kyky välittää relevantteja arvoja Uimisille en puohlla. maaümaa 

muodostuvat tärkeiksi.

5.5 Brandin rakentaminen käyttäjäryhmien segmentoinnin avulla

Verrattuna perinteisiin medioihin, kuluttajat ”käyttävät” Internetiä huomattavasti 

monipuolisemmin. Tapa, jolla kuluttajat etsivät tietoa Internetistä eroaa perinteisestä tiedon 

etsinnästä. Tiedon etsimiseen vaikuttavat kuluttajan kokemukset Internetin käytöstä. Ylikosken 

(1999, 75) mukaan kuluttajien aikaisempi kokemus on tärkeä käyttäytymistä ohjaava tekijä. 

Ylikoski mainitsee erojen syntyvän nimenomaan kuluttajien kokemusten, ei niinkään 

teknologisten erojen seurauksena.

Cristol ja Johnson (1997) tutkivat, miten käyttäjät navigoivat Internetissä, ja mitä he tekevät 

saavuttuaan kohdesivuiUe. He huomasivat, että käyttäjillä on hyvin erilaisia tarpeita 

käyttötarkoituksesta riippuen. Jotta asiakkaan ja brandin välille muodostuisi intiimi suhde, on 

yrityksen ymmärrettävä eri asiakasryhmien tarpeet eri käyttöyhteyksissä.
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Jotta brandia voitaisiin tarkastella cri näkökulmista, täytyy käyttäjät segmentoida 

käyttäytymisen ja lähestymistavan mukaan. Käyttäjäryhmien segmentointi auttaa WWW- 

sivujen suunnittelussa. Se myös helpottaa täyttämään eri käyttäjien erilaiset tarpeet erilaisissa 

käyttöyhteyksissä. (Cristol & Johnson 1997)

Cristol ja Johnson tunnistivat neljä erilaista käyttäjäryhmäsegmenttiä riippuen käyttäjän 

branditietoisuudesta ja siitä, tietääkö käyttäjä tarkalleen mitä hän sivuilta haluaa (etsii tietoa vs. 

surffaa). Alla oleva kuvio kuvaa näitä kahta ulottuvuutta. Kuvion neljä muuta osiota kuvaavat 

niitä käyttöyhteyksiä, joissa käyttäjät sivuille saapuvat. He nimesivät nämä segmentit nimillä 

Seikkailija, Asiantuntija, Tutkiskella ja Vaeltelija.

Kuvio 12 : Käyttäjäryhmien segmentointi Internetissä

BRANDITIETOINEN

Seikkailija Asiantuntija

Surffausta Tiedon etsintää

Vaeltelija Tutkiskella

EPÄTIETOINEN 

BRAN DISTA

LÄHDE: Cristol ja Johnson 1997

Seikkailija on tietoinen brandista, mutta tarkoituksena on vain surffailla. Seikkailijan kanssa on 

mahdollista rakentaa asiakassuhde, mutta miten? Tapoja herättää Seikkailijan kiinnostus ovat: 

viihde, erikoistarjoukset ja virtuaaliyhteisöt. Jokainen Seikkailija tarkoittaa mahdollisuutta lisätä 

kiinnostusta brandia kohtaan.

Asiantuntija ei ainoastaan tunne brandia, vaan myös tietää mitä etsii. Tapoja rakentaa brandia 

Asiantuntijan tapauksessa ovat: nopeat sivuja taukset, helppo navigointi, selkeät sivukartat ja 

hyvät mahdollisuudet etsiä tietoa. Edellä mainitut ominaisuudet vaikuttavat suoraan 

Asiantuntijoiden mielleyhtymiin brandista.
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Tutkiskella etsii sivuilta ratkaisua ongelmiinsa. Tapoja auttaa lutkiskclijaa ovat mm.: näkyvä ja 

toiminnallinen hakupalvelu, linkkilistat ja tietenkin markkinointi niin off- kuin 

onlineympäristössäkin.

Vaeltelijalla on heikko brandidetoisuus, eikä hän varsinaisesti ole etsimässä apua ongelmiinsa. 

Hän käyttää Internetiä viihtymiseen tai ystävien väliseen viestintään, hräs tapa herättää 

Vaeltelijan kiinnostus on kertoa hänelle mitä muut tekevät ja missä toimintaa tällä hetkellä on. 

Vaeltelijat tukeutuvat vahvasti puskaradioon, joten antamalla nykyisten asiakkaiden käydä 

keskustelua (esim. yhteisöissä) Vaeltelijoiden kanssa, saattavat Vaeltelijat kiinnostua brandista.

Jotta eri käyttäjäryhmät yleensä kiinnostuisivat brandista, täytyy yrityksen ensin rakentaa 
brandia rakentavat WWW-sivut. Koska tämä on erittäin tärkeä vaihe brandin rakentamisessa, 

syvennytään siihen nyt hieman tarkemmin. Myös tutkielman empiirinen osa käsittelee tätä 

ongelmaa.

5.6 Brandia rakentavat WWW-sivut

5.6.1 Synergiaetuja markkinointiviestintään

Jos WWW-sivuja ylläpitävät henkilöt työskentelevät markkinoinnista erillisenä yksikkönä, on 

seurauksena usein se, ettei sivuja integroida muun markkinointiviestinnän kanssa. Ongelma 

tulee usein esille, mutta se on helppo välttää.

Internet tuo täysin uuden ulottuvuuden integroidun markkinointiviestinnän konseptiin. Se ei 

välttämättä ole integroitua markkinointiviestintää ohjaava väline, mutta se voi toimia 

eräänlaisena solmukohtana, joka pitää koko markkinointiviestinnän yhdessä seuraavilla tavoilla: 

(Aakcr & Joachimstahlcr 2000, 246)

Tarjoamalla ”lippulaiva”-myymälän vaikutuksen

”Lippulaiva” -myymälöiden (esim. Nike ja Adidas) konsepti on tehokas väline rakentaa 

brandia, koska sen avulla saadaan eloa ja elinvoimaisuutta brandiUe sekä konkreettisia 

mahdollisuuksia asiakkaille tutustua brandin maailmaan. WWW-sivut voivat joissain



tapauksissa toimia samanlaisen kokemuksen valittajana. Kun brandi esitetään rikkaalla, 

aktivoivalla ja luotettavalla tavalla, tarjotaan mahdollisuus luoda perusta koko muulle 

viestinnälle. WWW-sivut voivat luoda mielleyhtymiä brandista ja sen käyttötilanteista ja 

samalla toimia viestinnän solmukohtana. Sivut lisäävät samalla myös branditietoisuutta, joka 

on yksi brandin arvon pääclcmcntcistä (ks. kpl 3.4.1). ’ Lippulaiva —myymälän tavoin sivuista 

voi muodostua brandin rakentamisen ydinclcmentti ja ne voivat näin heijastaa brandin 

identiteettiä voimakkaalla ja konkreettisella tavalla. Vaikka sivut eivät toimisikaan brandin 

rakentamisen solmukohtana, voivat ne välittää ja vahvistaa muissa medioissa (mainonta, 

sponsorointi, promootiot ja PR) käytettyä viestintää. (Aaker & Joachimstahlcr 2000, 246)

Tukemalla mainontaa

Useimmat mainosmediat, erityisesti televisio -tai printtimainonta, ovat jossain määrin 

rajoittavia välineitä niissä esitettävän sisällön suhteen. Internet voi täydentää näissä medioissa 

käytettyä mainontaa tarjoamalla mahdollisuuden esittää sisällöltään rikasta informaatiota, jota 

ei muuten voitaisi esittää. Mainonta esimerkiksi voi herättää kiinnostusta brandin alkuperään, 

jolloin WWW-sivuilla voidaan esittää tarina brandin synnystä. Mainonnalla voidaan esitellä 

uusi tuote, jolloin WWW-sivuilta löytyy tarkempi tuoteinformaatio ja esimerkkejä tuotteen 

käytöstä. Esittämällä missä ja miten tuotetta voidaan käyttää saadaan mainonnalle tukea ja 

samalla lisäarvoa kuluttajille, (mt.246-247)

Tukemalla sponsorointia

WWW-sivut voivat tukea sponsorointia tarjoamalla esimerkiksi uutisia, tilastoja tai 

yksityiskohtia sponsoroidusta tapahtumasta. Näin ollen Internet ei ainoastaan tarjoa lisäarvoa, 

vaan tekee yhteyden tapahtuman ja brandin välillä voimakkaammaksi, syvällisemmäksi ja 

laajemmaksi, (mt. 247)

Tukemalla julkisuutta ja suhdetoimintaa

Yksi julkisuuden ja suhdetoiminnan tavoite on välittää uutisia brandista. Koska Internet on 

luonteeltaan informatiivinen ja reaaliaikainen, voi se toimia avainroolissa julkisuus- ja 

suhdetoiminnassa. Internetiä voidaan käyttää tiedon välitykseen hajalle kohderyhmälle. Sen
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sijaan, että yritys luottaisi muutamaan lehdistökontaktiin, toimintaa voidaan edistää laittamalla 

kaikki kertomisen arvoinen materiaali WWW-sivuille. jotkut PR -yritykset jopa tarjoavat 

palvelua, jonka avulla informaatio syötetään verkkoon reaaliaikaisesti, toimitetaan useille 

WWW-sivuille ja sähköpostitkaan vielä useammille media- alan ammattilaisille. (Aaker & 

Joachimstahler 2000, 248)

5.6.2 Laadukas ja erilainen sisältö

Ensisijaisena lähtökohtana on, että WWVV-sivujen tulisi tuottaa käyttäjälleen positiivinen 

kokemus. WWW-sivuthan toimivat eräänlaisena tuotteena, jonka laatua kuluttajat arvioivat. 

Asiaa voidaan verrata fyysisen toimintaympäristön tuotteen koettuun laatuun. I ositiivinen 

kokemus muodostuu Aakerin ja Joachimstahlerin (2000, 242) mukaan kolmesta perustekijästä. 

Ensinnäkin sivujen tulisi olla helppokäyttöiset; käyttäjä ei saisi turhautua, loimeksi niiden pitää 

sisältää syy palata takaisin sivuille; sivujen täytyisi tarjota lisäarvoa informaation, viihteen tai 

sosiaalisten kokemusten kautta. WWW-sivuilla ei ole olemassaolon oikeutusta, elleivät ne 

houkuttele vierailemaan, merkitsemään kirjanmerkiksi ja palaamaan sivuille. Jos WWW-sivut 

tarjoavat todellista lisäarvoa, voivat ne myös vahvistaa brandia tarjoamalla ehostettuja, 

toiminnallisia, emotionaalisia ja itseilmaisua edistäviä ominaisuuksia. Kolmanneksi sivujen tulisi 

hyödyntää Internetin ainudaatuisia ominaisuuksia; niiden tulisi erityisesti olla interaktiiviset, 

käyttäjää aktivoivat, persoonalliset ja ajankohtaiset.

Käytettävyys

Käytettävyys tulisi Niemen (ks. Puhto 2000) mukaan huomioida jo suunnittelun alkuvaiheessa. 

Käytettävyyttä on vaikea jälkeenpäin lisätä, koska se vaatii helposti remonttia koko sivuston 

rakenteessa. Tyypilliset käytettävyysvirheet liittyvät navigointiin. Epälooginen navigointi, 

paluulinkkien puute ja navigointinappuloiden sijainti ovat suurimmat ongelmat. Helppo 

kolmen klikkauksen sääntö auttaa suunnittelussa. Säännöllä tarkoitetaan sitä, että käyttäjän olisi 

päästävä sivujen sisällä paikasta toiseen korkeintaan kolmen klikkauksen kautta.

*c-
Tiivistetysti voidaan sanoa, että sivujen tulisi olla nopeasti latautuvat, hyvin suunnitellut, oikein 

kirjoitetut, kunnolla testatut, mielekkäästi interaktiiviset, tarkoituksenmukaiset ja erottautuvat.
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Lisäarvo

Tunnetun brandin avulla yritys saa houkuteltua kävijöitä sivulleen. Mutta ellei käynti tuota 

selkeätä lisäarvoa käyttäjälle, on todennäköistä, etteivät he palaa sivuille. Jo aikaisemminkin 

esimerkkinä käytetty Reebok (www.reebok.coml ymmärtää, etteivät kävijät tule sivuille 

ainoastaan saadakseen tietoa erilaisista urhcilujalkineista. Liikunnasta kiinnostuneet ihmiset 

voivat löytää sivuilta keinoja parantaa kuntoaan. I ästä esimerkkinä mainittakoon mahdollisuus 

luoda henkilökohtainen liikuntaohjelma omien toiveiden mukaisesti. American Express tuo 

vastaavalla tavalla esille brandi-identitcettiään tarjoamalla tietoa matkailusta, tapahtumista, 

ostoksista ym. Näin yritys samalla vahvistaa mainettaan matkailupalvelujen asiantuntijana. 

(Knapp 2000, 204-205)

Interaktiivisuus

Internet on tällä hetkellä ainoa todellinen interaktiivinen massamedia. Pitkällä tähtäimellä juuri 

interaktiivisuus on ominaisuus, joka määrittelee mikä Internetissä toimii. Tärkeätä Internetissä 

tapahtuvassa brandin rakentamisessa on muistaa tuoda brandi esille tavalla, jolla asiakkaat ja 

potentiaaliset asiakkaat voivat olla vuorovaikutuksessa brandin kanssa. (Ries & Ries 2000, 27)

Interaktiivisuus ei tarkoita mahdollisuutta valita erilaisista valikoista (niin voi tehdä myös kirjaa 

lukiessa, selailemalla sisällysluettelon, tai esim. pyytämällä ravintolassa viinilistan). 

Interaktiivisuus tarkoittaa mahdollisuutta esittää py) ntö ja saada siihen halutunlainen vastaus. 

Hyvänä esimerkkinä tästä on Amazon. Esittämällä hakupyynnön saa vastaukseksi juuri halutun 

aihealueen kirjat. Saman voi luonnollisesti tehdä myös kirjailijoiden kohdalla (ravintolasta ei 

vielä pysty saamaan listaa kaikista ranskalaisista punaviineistä jotka maksavat alle 80 mk). 

Interaktiivisuus tarkoittaa myös mahdollisuutta saada samalla ylimääräistä tietoa asiasta. Kun 

asiakas valitsee kirjan Amazonissa, näkyy ruudulla myös muut kirjat, joita kyseinen kirjan 

ostaja osti. Tämä luo samalla selkeätä lisäarvoa asiakkaalle. (Ries & Ries 2000, 31)

Interaktiivisuudella tarkoitetaan myös mahdollisuutta lisätä omaa informaatiota sivuille. 

Parhaat WWW-sivut ovatkin kaksisuuntaisia. Amazonissa kirjoja voi arvostella, kirjoittaa 

lyhyitä tiivistelmiä kirjoista jne. Interaktiivisuutta on myös mahdollisuus osallistua erilaisiin 

testeihin ja saada tulokset niistä heti. Tarkoituksena on saada käyttäjä aktiiviseksi ja tarjota 

välitön vastaus. (Ries & Ries 2000, 32)



On muistettava, eitä Internet on mediana henkilökohtainen, jotta käyttäjä pääsisi helposti 

käsiksi haluamaansa informaatioon, on hyödyllistä tarjota kuluttajalle mahdollisuus muokata eli 

personoida sivuja.

Personointi

Koska brandit ovat tunteellisia tuotteita, on yritysten pyrittävä muodostamaan kestäviä 

asiakassuhteita. Personoinnin avulla kuluttajalle voidaan tarjota henkilökohtaisempia palveluja 

ja kokemuksia.

Kolme päätekijää määrittelevät, miksi personoinnin mahdollisuutta kannattaa hyödyntää 

tehokkaasd Internetissä. Teknologia tekee sen mahdolliseksi, tietoverkko tuo sen kaikkien 

saataville ja ihmiset tekevät sen hyödylliseksi.

Digitaaliset toimintaympäristöt, kuten Internet, ovat jo luonteeltaan ja ominaisuuksiltaan 

läheisesti sidoksissa personointiin. Tapa, jolla tieto on tallennettu, tarjoaa monipuoliset 

mahdollisuudet sen hyödyntämiseen. Maailmanlaajuiset, kansalliset ja alueelliset tiedot voidaan 

yhdistellä eri tavoin erilaisille käyttäjille. Rekisteröintiä vaativat sivustot ovatkin kehitelleet 

monipuolisia tapoja kerätä tietoa käyttäjistään. Tehokas personointi edellyttääkin organisoitua 

tiedon keräystä ja tarpeiden kartoittamista. (Ward 1999,189-190)

Wardin (1999, 189-190) mukaan Internet toimii maailmanlaajuisen tiedon kerääjänä, 

eräänlaisena tietopankkina. Sen avulla tietoa voidaan hakea tietokannoista, saada uutissähkeitä 

ja ajankohtaista informaatiota välittömään tai myöhemmin tapahtuvaan käyttöön. 

Markkinoijien rooli personoinnissa keskittyy prosessin tehostamiseen käyttäjän näkökulmasta. 

Loppuen lopuksi kuitenkin käyttäjä on syy personointiin. Personoinnin avulla yritys voi täyttää 

jokaisen käyttäjän tarpeet entistä tehokkaammin.

Edellä mainittujen ominaisuuksiensa ansiosta Internet onkin ideaalinen media personointiin. 

Sivujen informaatiosisältö voidaan jakaa käyttäjille relevantteihin osun. Esimerkiksi 

McDonald’s (www.mcdonalds.coml hyödyntää erinomaisesti personointia sivuillaan. Sivuille 

saavuttaessa voidaan valita, onko käyttäjä aikuinen vai lapsi. Valinnan jälkeen sivuilta löytyy 

juuri aikuiselle tai lapselle sopivaa informaatiota. Sivujen personointi voi tapahtua myös ilman



käyttäjän aktivointia- Saadun informaation (aikaisemman käytön) perusteella voidaan sivut 

muokata käyttäjän tarpeisiin sopiviksi, jotkut palvelut (esim. Hotmail ja PointCast) käyttävät 

rekisteröinnin yhteydessä saatuja tietoja luodakseen räätälöidyn hrandikokemuksen.X atkka 

ongelmat käyttäjien yksityisyyden loukkaamisessa saattavatkin hidastaa personoinnin 

täysimittaista hyödyntämistä, on kuitenkin selvää, että massaräätälöinnin aika on tullut. (Aaktr 

& joaehimstahler 2000, 235-236)

5.6.3 Tukea brandille

WWW-sivujen, tai minkä tahansa muunkin Internetissä esiintyvän viestinnällisen elementin, 

tulisi heijastella brandin ominaisuuksia. Usein sivujen toiminnallisuuden kustannuksella 

unohdetaan, etteivät ne välttämättä tue brandista aiheutuvia mielleyhtymiä, jotka toimivat 

Aakerin esittämän (ks. kpl 3.4) brandin arvon -mallin yhtenä pcrusvarallisuutena. Jos taas 

sivuista tehdään ”hienot” ja viihdyttävät, voi niiden toiminnallisuus tai brandin rakennus jäädä 

vähemmälle. Sivujen luomisessa olisikin pystyttävä yhdistelemään kaikki edellä mainitut 

elementit. Brandin identiteetin tulisi olla kantava voima sivuja suunniteltaessa. (Aaker & 

Joaehimstahler 2000, 243)

Brandin mielleyhtymiä voidaan Internetissä tukea suoraan WWW-sivujen välityksellä.. Coca 

Colan (wu4v.cocacola.com) sivuilta löytyy osio, jossa käyttäjä voi tutustua kaikkeen viileään, 

virkistävään ja hauskaan (=Coca Colan ydinidenteetti) materiaaliin. Esimerkiksi ”virkistävä” 

sisältö tarjoaa mahdollisuuden kopioida tai säveltää Coca Colan mainosjingle, ”Always Coca 

Cola”, tarjoten näin brandiin liittyvän kokemuksen.

Brandin persoonallisuus ja siitä aiheutuvat mielleyhtymät ovat perinteisesti muodostuneet 

logosta, graafisesta ilmeestä, pakkauksesta ja sloganeista. Internetissä mielleyhtymät 

muodostuvat WWW-sivujen ilmeestä, sähköpostiviestien tyylistä ja sävystä, sivulatausten 

kestosta, navigoinnin helppoudesta, turvallisuudesta ja sivuilla käytetystä värimaailmasta. 

(Lindström & Andersen 2000, 147)

Brandin symboli voi joissain tapauksissa olla pääasiallinen mielleyhtymien luoja, ja tällöin 

WWW-sivujen tulisikin välittää ja vahvistaa näitä mielleyhtymiä. Kun brandi on 

konseptuaalisesti ja visuaalisesti vahva ja sivut huolella suunnitellut, on käyttäjällä mahdollisuus
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tunica oleviinsa brandin ”maailmassa”. Kokemusta voidaan tukea värein, persoonallisuudella ja

sivujen ulkoasulla. (Aaker & Joachimstahler 2000, 244)

WWW-sivut voivat toimia tietyntyyppisen informaation ensisijaisena lähteenä. Sivut, jotka 

tarjoavat tällaista informaatiota, voivat rakentaa brandia kolmella eri tavalla, hnsinnäkin ne 

voivat tuoda btandille arvostusta, luottamusta ja arvovaltaa tavalla, jota se ci muuten voisi 

saada. Toiseksi tämän avulla brandi voi huomaamattomasti olla osallisena kohderyhmän

elämäntapaan (esim. Nokian lumilautailu-uutiset tapahtumien yhteydessä 

\v\v\v.nokia.com/snowboard). Kolmanneksi sivut antavat brandille mahdollisuuden 

verbaaliseen viestintään, joka koskettaa kohderyhmää. (Aaker & Joachimstahler 2000, 245)

Edellä mainittuja tavoitteita on vaikea saavuttaa, jos sivut näyttävät myynnin työkalulta. 

Sivujen, jotka yrittävät olla informatiivisia näillä keinoin, täytyykin olla realistisia. Historia on 

osoittanut, että Internetissä on vaikea olla tietyn aihealueen ensisijainen kohdesivusto, oh 

kyseessä sitten italialainen keittiö, elokuvat, terveet elämäntavat tai vaikkapa langattomat pelit. 

Pitkällä tähtäimellä tällaiseen asemaan pääseminen tuottaa valtavia voittoja, mutta 

sijoittuminen toiseksi tai huonomminkin saattaa olla ajan ja resurssien hukkaamista. Kysymys 

kuuluukin, onko brandin järkevää kilpailla toisia, ei suoranaisia kilpailijoita (esim. portaalit) 

vastaan informaation tarjoamisessa? Useimpien brandien kannattaa mieluummin tehdä 

yhteistyötä näiden tahojen kanssa, (mt. 245)

5.6.4 Kokoontumispaikka uskollisille asiakkaille

WWW-sivujen tulisi toimia kokoontumispaikkana uskollisille asiakkaille. Niiden tulisi 

huolehtia tästä ryhmästä ja heidän suhteestaan brandiin. Jokaisen emotionaalisiin hyötyihin 

vetoavan brandin WWXV-sivujen tulisi huomioida ja tukea tämän ryhmän tarpeita.

Erinomainen tapa edistää uskollisten asiakkaiden viihtymistä on tarjota heille mahdollisuus 

osallistua virtuaaliyhteisöihin. Internet-pioneeti ja yhteisöjen rakentaja Howard Rheingold (ks. 

McGovern 2000) on määritellyt virtuaaliyhteisöt "sosiaalisiksi kokonaisuuksiksi, jotka esiintyvät 

Internetissä, kun riittävä määrä ihmisiä keskustelee riittävän kauan tunteiden välityksellä synnyttäen 

henkilökohtaisia suhteita välilleen. Yhteisöjä ei voi valmistaa, mutta olosuhteet niiden syntymiselle ja kasvulle

voidaan optimoida. ”



Vallitsevana trendinä digitaalitaloudessa ovat yritykset, jotka tarjoavat enemmänkin 

yhteisöllisyyttä, kuin pelkästään tuotteita, lama on strategia, jota menestyksekkäimmät 

Internvt-vritvksvt, kuten Amazon ja Yahoo! käyttävät. Ne luovat yhteisöjä, joiden jäsenille ne 

voivat tarjota mitä erilaisimpia tuotteita ja palveluita. Hyvänä esimerkkinä on jälleen ken an 

Amazon. Amazonin liiketoiminta perustuu siihen, että yritys luo tyytyväisten asiakkaiden 

yhteisöjä , jotka luottavat Amazoniin ja ovat valmiita ostamaan erilaisia tuotteita. Amazon 

mahdollistaa yhteisön syntymisen ja ottaa sen jälkeen osuutensa sen sisällä tapahtuvista 

transaktioista. (McGovern 2000)

Internet on kuitenkin kaikesta huolimatta steriili ja kylmä ympäristö. Se ei ole ideaalinen 

ympäristö yhteisöjen rakentamiseen, mutta se on ympäristö, johon menestystä haluavien 

yritysten täytyy niitä rakentaa. Yhteisöt mahdollistavat Aakerin —mallin (ks. kpl 3.4) yhden 

pääelementin brandiuskollisuuden muodostumisen. Yhteisöt tarjoavat vakaamman 

markkinapaikan. Yhteisöt tarjoavat samalla informaatiota kuluttajien tarpeista. (McGovern 

2000)

Vaikka Internetiin ei mahdukaan montaa Amazonia tai Yahoota, löytyy sieltä silti 

mahdollisuuksia rakentaa yhteisöjä tietyn, rajatun kiinnostusalueen ympärille. Niitä voidaan 

kutsua horisontaalisiksi yhteisöiksi: autoilunharrastajat, U2-fanit, koirienystävät,

kännykkäpelien pelaajat jne. Niche-markkinoinnin merkitys kasvaa Internetissä, koska 

maantieteellisesti hajautuneet ryhmät voidaan helposti kerätä saman katon alle . Jotta yritys 

menestyisi nichc-markkinoinnissa, on sen tarkkaan tiedettävä kohderyhmänsä tarpeet ja tarjota 

heille ensiluokkaista palvelua. (McGovern 2000)

5.7 Yhteenveto

Brandeilla on elintärkeä rooli Internetissä, koska ne toimivat virtuaalisen markkinapaikan 

peruspilareina. Brandit tarjoavat luotettavuutta. Niiden avulla yritys voi luoda henkilökohtaisen 

suhteen asiakkaisiinsa. On muistettava, että Internetissä kestävän asiakassuhteen luominen on 

elintärkeää. Brandin rakentaminen Internetissä tarkoittaakin luottamuksen rakentamista 

tarjoamalla jatkuvasti laadukkaita tuotteita tai palvelua, sekä vastaamalla interaktiivisesti 

välittömästi kuluttajien tarpeisiin.



Internet tulee i desman ensimmäinen media, jossa mainonta et tule olemaan dominoiva brandin 

rakentamisen väline. Bnmdni rakentajien tulee ottaa laaja-alaisempi näkökulma brandin 

rakentamiseen ja muistaa hyödyntää prosessissa tiiman median tehoa ja ominaisuuksia: 

tnterakravisuutta, reaaliaikaisuutta, elämyksellisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Menestyksekkään 

brandin rakentaminen tuleekin vaatimaan uudenlaista otetta markkinointiin ja sen 

toteutukseen. Vanhat perinteisen brandin rakentamisen keinot eivät tässä uudessa, 

vallankumouksellisessa mediassa päde. Brandin rakentaminen Internetissä ei tarkoita 

ainoastaan perinteisten ruoteparatnetrien (ulkoasu, logo, viestintä) hallitsemista, vaan 

kuluttajan kokonaiskokemuksen huomiointia alusta loppuun.

WWW-sivuilla on suuri merkitys Internetissä tapahtuvassa brandin rakentamisessa. Ne 

toimivat samanaikaisesti tuotteen myymälänä, pakkauksena ja sisältönä. Niiden on tarjottava 

positiivinen kokemus, tukea brandille, synergiaa markkinointiviestintään ja kokoontumispaikka 

uskollisille asiakkaille. Brandin rakentajien tuleekin olla sivujen suunnittelussa mukana heti 

alusta alkaen.

Tässä teoriaosassa käsiteltiin brandin rakentamista Internetissä. Esille tuli, että brandin 

rakentaminen Internetissä eroaa perinteisestä brandin rakentamisesta. Tutkielman empiiristä 

osaa varten selvitettiin mistä brandia rakentavat WWW-sivut koostuvat. Koska WWW-sivuilla 

on erittäin keskeinen rooli brandin rakentamisessa, keskittyykin tutkielman empiirinen osa 

selvittämään, miten brandia rakentavat WWW-sivut on case-yrityksen tapauksessa luotu. 

Ennen sitä on alapuolella esitetty tutkielman teoreettinen viitekehys. Seuraavassa kappaleessa 

”Tutkimusmenetelmät” on selvitetty menetelmät, joiden avulla case-yrityksen prosessia

tutkittiin.



5.8 Teoreettinen viitekehys brandia rakentaville WWW-sivuille

Teoreettisen \ utekohvksen x kiusassa esitetään yrityksen markkinointiviestinnän strategisen 

suummtvlun prosessimalli. Viestinnän strateginen suunnittelu on aina lähtökohtana kaikelle 

yrityksen viestinnälle. Analysoimalla oman toiminnan, kilpailijoiden toiminnan, 

ympäristö,ekuät ja kuluttajien odotukset yritys määrittelee nykvtilanteensa. Suunnittelun 

puitteiden (brandm identiteetti ja asemointi) avulla yritys määrittelee tavoitteensa ja 

strategiansa. Tavoitteet jakautuvat liiketoiminnallisiin, markkmoinmllisiin ja 

markkmomtiviestinnällisim. Tässä tutkielmassa on käsitelty erityisesti yrityksen 

markkinointiviestmnälUsiä tavoitteita.

Markkinointiviestinnän tavoitteet johdetaan markkinoinnin strategiasta. Markkinointistrategiaa 

laadittaessa valitaan ne toimintatavat, joita noudattamalla tavoitteet aiotaan saavuttaa. Strategia 

määrittelee toiminnan laajuuden. Strategia ci sisällä yksityiskohtia, ne .n at vasta suunnitelmissa. 

Strategia vastaa kysymykseen, kuinka menestys saavutetaan. (Siukosaari 27, 1999)

On erityisesti huomattava, että tavoite ci kuulu strategian sisältöön, sillä se on määritelty jo 

ennen strategian suunnittelua. Strategia on tapa päästä tavoitteeseen, (mt. 27)

Markkinointiviestinnän tavoitteet voivat olla esimerkiksi: tunnettuustavoitteita, 

kommunikaatiotavoitteita, asennoitumis — tai asennetavoitteita, mielikuvatavoitteita tai 

toimintatavoitteita. Tavoitteiden määrittelyssä on oleellista, että ne on määritelty täsmällisesti ja 

että saavutetut tulokset voidaan mitata.

Kun tavoitteet on asetettu, on yrityksen suunniteltava strategia niiden saavuttamiseen. 

Strategialla tarkoitetaan niitä keinoja, joiden avulla halutut tavoitteet on tarkoitus saavuttaa.

Suunnitteluvaiheessa yritys valitsee käytettävät keinot. Näihin kuuluvat mm. brandin logo, 

slogan ja värimaailma. Erityisen tärkeätä on tuntea haluttu kohderyhmä. Suunnitteluvaiheessa 

yritys valitsee myös viestinnässä käytettävät mediat. Tämän tutkielman kohteeksi on medioista 

valittu Internet.



72

X’iéstuman strategisen suunti melun viimeinen vaihe on suunniteltujen kampanjoiden toteutus. 

Iässä tutkielmassa tutustutaan case-ynryksen markkinointiviestin tas trategiaan ja sen 

toteutukseen ХХЛХЛХ; sivujen avulla.

Tutkielman empiirisessä osassa tutkitaan kuvion harmaata osiota, brandin rakentamista 

WWW-stvujen avulla. Tarkoituksena on selvittää miten Л a kerin brandin arvo-mallin neljä 

päävarallisuutta: branditietoisuus, koettu laatu, braudiuskolhsuus ja brandin mielleyhtymät 

toteutuvat case-yntyksen WWW - sivujen välityksellä. A a kerin malli sopii viitekehyksen pohjaksi 

siitä syystä, että sen avulla voidaan hyvin rutkia brandia neljän menestykseen vaikuttavan 

tekijän avulla.

Wranditietoisuudella tarkoitetaan tässä markkinointiviestinnän synergiaetuja. Sivujen avulla 

voidaan saada synergiaetuja viestintään, ja näin ollen parantaa samalla tietoisuutta brandista. 

Synergiaa voidaan saada aikaan tarjoamalla ns. ”lippulaiva” —vaikutus, tukemalla mainontaa, 

sponsorointia ja julkisuus- ja suhdetoimintaa. Tässä tietoisuudella tarkoitetaan nimenomaan 

viestinnän vastaanottajan tietoisuutta brandista.

Koetulla laadulla tarkoitetaan laadukasta ja erilaista sisältöä. Kuten teoriaosassa jo todettiinkin, 

on kaikkien menestyksekkäiden brandien pohjana asiakkaiden arvostama laatu. WWW-sivujen 

laadulla tarkoitetaan asiakkaan kokemaa laatua käytettävyydessä, sivujen tarjoamassa 

lisäarvossa, interaktiivisuudessa ja mahdollisuudessa personoida sivujen sisältöä.

Mielleyhtymien tarkoituksena on tarjota tukea brandille. WWW-sivujen pyrkimyksenä on luoda 

näitä mielleyhtymiä tukemalla brandin identiteettiä, persoonallisuutta ja tarjoamalla 

mahdollisuuden positiivisen käyttäjäkokemuksen syntymiseen.

Brandiuskollisuutta WWW-sivut voivat tarjota tarjoamalla kokoontumispaikan uskollisille 

asiakkaille. Tähän päästään tarjoamalla syitä viettää aikaa ja palata sivuille, tarjoamalla 

f yhteisöllisiä elementtejä ja näin ollen mahdollistamalla kestävien asiakassuhteiden syntymisen.

Yhdessä nämä neljä pääelementtiä: Synergiaetuja markkinointiviestintään, laadukas ja erilainen 

sisältö, tuki brandille ja kokoontumispaikka uskollisille asiakkaille muodostavat brandia 

rakentavat WWW-sivut.
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Kuvion alaosassa on esitetty prosessin onnistuneesta toteutuksesta saatavat hyödyt, ja niiden 

seurauksena syntyvät kestävät asiakassuhteet ja brandiuskollisuus. Kuviossa on lisäksi nuolen 

avulla esitetty prosessissa syntyvän palautteen matkaa yrityksen viestinnän strategisen 

suunnittelun tueksi.
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Kuvio 13 ï Teoreettinen viitekehys brandi« rakentaville WWW-sivuiUe

VIESTINNAH strategisen sgyNN)TI£.küli£aQS£g51_______________ .

NYKYTILANNE - ста toiminta, kilpailijat, ympäristötekijät, kuluttajien odotukset

. V ■ —
SUUNNITTELUN PUITTEET - brandin identiteetti ja asemointi

HYÖDYT
Yleiset:
-lisääntynyt asiaskasuskollisuus 
-esteitä kilpailijoille
-tehokkaampaa ja vaikuttavampaa markkinointiviestintää 
-brandin laajennusmahdollisuudet

Internetissä:
-mahdollisuus merkittävempiin ja laajempiin 
yhteistyösopimuksiin (affiliate programs) 
-maailmanlaajuista näkyvyyttä
-branditietoisuutta markkina-avaruudessa (marketspace)

palaute

-Kestävä asiakassuhde 
-Brandluskollisuus

TAVOITTEET-viestinnän tavoitteet/a strategia

SUUNNITTELU - brandielementlt (logo, slogan, värit jne.), kohderyhmä, mediat

▼ ~

[ TOTEUTUS - kampanjat 

BRANDIN RAKENTAMINEN WWW-SIVUJEN AVULLA J,
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6 TUTKIMUSMENETELMÄ

6.1 Tutkimusote — kvalitatiivisen tutkimuksen edut ja haitat

Tutkielmassa tarkastellaan singulaarista eli yksilöitävissä olevaa tapausta, joten tämän vuoksi 

tutkimusote on kvalitatiivinen. Kyseessä on ns. case-tutkimus, jolloin kvantitatiivista 

tutkimustapaa ei voida käyttää, koska ilmiö on ainutkertainen. 1 utkimuksm luonteesta johtuen 

aineiston keruu on tapahtunut teemahaastatteluilla. Tämä puolestaan määrittää tutkimuksen 

luonteeltaan kvalitatiiviseksi, koska tietoa ei ole mahdollista purkaa kvantitatiivisen 

tutkimuksen vaatimaan numeeriseen muotoon (Uusitalo 1991, 82). Lisäksi tutkittava aihepiiri 

on suhteellisen tuntematon, asia joka edelleen tukee kvalitatiivisen tutkimusotteen valintaa. 

Kvantitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena on teorioiden koettelu ja testaaminen, ja kun 

aiheesta ei ole varsinaista teoriaa, on kvalitatiivinen teoriaa kehittelevä tutkimusote ainoa 

vaihtoehto (mt. 82).

Kvalitatiivisella tutkimuksella on monia etuja ja haittoja. Kvalitatiivisen tutkimuksen etuna on 

mm. se, että sen avulla voidaan ymmärtää yksittäisiä ilmiöitä paremmin. Koska 

tutkimusmenetelmien valinta on kvantitatiivista vapaampaa, voidaan niitä muokata 

tapauskohtaisesti ja soveltaa juuri käsillä olevaan ongelmaan. Lisäksi kvalitatiivisen 

tutkimuksen avulla saadaan myös paremmin tietoa eri ominaisuuksien välisistä suhteista. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen avulla yksittäisistä yksiköistä saadaan yleensä paljon tietoa ja 

parhaimmillaan jopa enemmän kuin alunperin suunniteltiin (esim. teemahaastattelu).

Kvalitatiivisella tutkimuksella on myös erilaisia haittoja. Koska tässä tutkielmassa on 

perehdytty vain yhteen case-tapaukseen, ei tuloksia voida yleistää. Kyseessä on enemmänkin 

nk. business report-tyylinen selostus tapahtuneesta ilmiöstä. Käyttämällä ainoastaan yhtä 

tapausta, menetetään tietoa siitä, miten muissa vastaavanlaisissa tapauksissa on toimittu. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijalla on ns. ”insider”-rooli, eli tutkija on itsekin osana 

tutkimusta. Tästä aiheutuu se, että tutkija vaikuttaa itse tutkittavaan kohteeseen tai kohde 

vaikuttaa tutkijaan aiheuttaen tulosten vääristymistä. Kvalitatiivisen aineiston laatu on usein 

epätasaista. Tutkijan onkin ymmärrettävä, ettei kaikki aineisto voi olla erinomaista ja 

painotettava oikein laadukkaampaa aineistoa. Tutkimuksen tuloksia ei myöskään voida yleistää 

perusjoukkoon, vaan ainoastaan merkityksiin ja prosesseihin.
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Kvalitatiivisen analyysin täytyy olla absoluuttista eh kaikki havainnot ja selitettävään ilmiöön 

liittyvät asiat tulee voida selvittää siten, etteivät ne ole ristiriidassa keskenään. Päinvastaiseen 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa tilastolliset poikkeamat hyväksytään. Iästä johtuen, 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei sus voida käyttää tilastollisia todennäköisyyksiä johtolankoina. 

(Alasuutari 1994,29)

Tämän tutkielman tavoitteiden kannalta kvantitatiivinen tieto ei ole niin tärkeää kuin 

kvalitatiivinen informaatio. Tutkimuksen kannalta olennaista on juuri kvalitatiivinen tieto, joka 

kertoo aiemmin pitkälti tutkimattoman ilmiön taustasta ja dynamiikasta. Sen sijaan 

kvantitatiivisen tutkimuksen tulokset voisivat kertoa esimerkiksi kuinka moni yritys käyttää 

WWW-sivujaan ensisijaisesti brandin rakentamiseen.

Tämän tutkielman empiirisen osan ongelma on luonteeltaan teoriaa luova, nykytodellisuutta 

konstruoiva. Tällöin voidaan puhua esimerkiksi Uusitalon (1991, 62) käyttämien termien 

mukaan tutkimustarkoituksessa (eksploratiivinen) tehdystä tutkimuksesta, jota ei niinkään 

käytetä teorian koetteluun, kuin teoreettisten ideoiden kehittämiseen. Ekspioratuvista eli 

etsinnällistä tutkimustapaa käytetään jos aiheesta ei ole aikaisempaa tutkimustietoa ja 

tapaukseen vaikuttavia tekijöitä on useita.

Tutkimusmetodin valinta on tässä tapauksessa suoritettava sekä eksploratiivisen että 

kvalitatiiviseen tutkimukseen sopivien menetelmien joukosta. Yin (1988, 17-18) toteaa 

eksploratiivisen kvalitatiivisen tutkimuksen toteuttamiskeinoiksi historian tutkimuksen, case- 

analyysin sekä koejärjestelyt Kaikissa näistä kolmesta esitetään kohdeilmiöstä ”miten-” ja 

”miksi-” muotoisia kysymyksiä.

Historian tutkimusta käytetään, kun tutkimuskohde ei ole saavutettavissa. Case-analyysin ero 

historiantutkimukseen on Yinin (1988, 17-20) mukaan lähinnä siinä, että historiallisen 

aineiston lisäksi voidaan käyttää suoraa havainnointia ja haastatteluja ilmiön kartoittamiseksi. 

Kolmas vaihtoehto, koejärjestely, on mahdollinen ainoastaan mikäli tutkija voi manipuloida 

käyttäytymistä suoraan, tarkasti ja järjestelmällisesti.

Yinin (1988, 17-20) esittämistä kolmesta vaihtoehdosta on case-analyysi tämän tutkielman 

kannalta paras. Se on paras, koska kohdeyrityksestä on saatavilla ensi käden tietoa, mikä tekee
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historia-analyysin käytön kannattamattomaksi. Koska tutkijalla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa 

tapahtumiin, voidaan koejärjestelyn mahdollisuus sulkea pois.

6.2 Case-analyysimenetelmä

Case-tutkimuksen yleispiirteitä ovat (Yin 1988, 19, 23):

• Tutkimuksen kohteena on yksi tai muutama organisaatio tai yksilö

• Tutkimuksen kohde on mahdollisimman luonnollisessa tilassa

• Useiden aineistomenetclmien käyttö on mahdollista

• Tutkimuksessa pyritään selvittämään jotakin ajankohtaista ongelmaa 

vastakohtana historialliselle tutkimukselle

Case-tutkim«kset luokitellaan kolmeen osaan tutkimustavoitteiden mukaan:

• Kartoittavan eE deskriptiivisen casen tarkoituksena on antaa yleiskuva 

tutkittavasta ilmiöstä

• Eksploratiivinen eE etsinnäUincn case, jota käytetään tutkittaessa uutta 

ilmiötä, josta ei vielä ole teoriaa, malEa tai muuta käsiterakennetta.

• SeEttävä case, jonka avuUa pyritään seEttämään ilmiötä.

Tämän tutkielman case-tapaus on luonteeltaan eksploratüvinen sekä deskriptiivinen. 

Tapauksen avuUa pyritään rakentamaan teoreettinen viitekehys brandia rakentaville WWW- 

sivuillc empiiristen havaintojen kautta. Samalla tarkoituksena on myös kuvailla prosessin 

kulkua.

Case-tutkimuksen tavoitteena on tutkimuskohteen laaja-alainen ja syvällinen tarkastelu. Tässä 

tutkimuksessa päädyttiin yhden casen käyttöön sütä yksinkertaisesta syystä, että tapaus on 

ainut laatuaan koko maailmassa. Yhden case-tapauksen käyttö on kuitenkin perusteltua, jos 

tapaus on nk. kruttinen (critical case) tai ainutlaatuinen tapaus.

Tutkimuksessa päädyttiin teemahaastattelujen käyttöön haastattelumuotona siitä syystä, että 

juuri niiden avulla pystytään parhaiten selvittämään vastaajien toiminnan taustalla olevia 

tarkoitusperiä. Suoritettujen haastattelujen pohjana käytettün haastattelulomaketta (liitteet 1 ja
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2), johon oli kirjattu tutkimusongelman kannalta olennaisia teemoja ja niihin liittyviä 

alakysymyksiä, itse haastattelutilanteessa lomake toimi keskustelun pohjana kuitenkin niin, että 

kysymysrunkoa tai kysymysten muotoa muutettiin tilanteen mukaan.

Tässä tutkimuksessa tehty case-aineiston analyysi jakaantuu kahteen osaan, kuten 

kvalitatiivisen aineiston analyysi yleensäkin, Ensimmäisessä vaiheessa tapahtuu havaintojen 

pelkistäminen (eli analyysi), jossa aineisto hajotetaan käsitteellisiin osiin, jotka voidaan 

myöhemmässä vaiheessa koota, ja joiden perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä. 1 öisessä 

vaiheessa eli arvoituksen ratkaisussa (synteesi) otetaan pelkistämisessä luodut käsitteelliset 

kokonaisuudet tarkastelun alle. Pelkistetyn aineiston perusteella annetaan tutkittavalle ilmiölle 

merkitys. (Uusitalo 1991, 23)

6.3 Teemahaastattelujen kyselylomake

Kaikille teemahaastatteluun osallistuneille lähetettiin kysymyslomake (liitteet 1 ja 2) hyvissä 

ajoin ennen haastattelua. Tomakc oli laadittu teoriaosassa esille tulleita seikkoja hyväksi 

käyttäen. Lomaketta testattiin etukäteen. Teemahaastattelujen tarkoituksena on verrata 

teoriaosassa esitettyä brandin rakentamista tukevien WWW-sivujen luomisen viitekehysmallia 

käytännön prosessiin.

Empiriisessä osassa tarkoituksena on antaa syvällisiä vastauksia yrityksen käytännön toiminnan 

osalta esitettyihin tutkielman alatavoitteiden mukaisiin kysymyksiin. Yksittäisiin kysymyksiin 

vastaamisen ohella pyrittiin myös koko luomisprosessin ymmärtämiseen, mikä osaltaan 

vaikutti teemahaastattelulomakkeen suunnitteluun.

Haastateltaviksi valittiin kohdeyrityksessä asiasta vastuussa olevia henkilöitä, sekä projektin 

toteuttajana toimineen yrityksen henkilöitä.

Haastattelut suoritettiin marras-joulukuussa 2000. Haastattelujen kesto oli noin 1-1,5 tuntia. 

Haastateltavat valittiin tavoitteena saada mahdollisimman hyvä kokonaiskuva prosessista 

markkinoinnin näkökulmasta.
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6.4 Aineiston keruu

Aineiston keruu tapahtui tammi-joulukuun aikana. Empiirisen aineiston keruu toteutettiin 

teemahaastattelujen avulla. Yhteensä haastatteluja suoritettiin neljä kappaletta.

Haastattelut nauhoitettiin digitaalisesti ja tulokset purettiin välittömästi haastattelujen jälkeen 

paperille. Tällä pyrittiin varmistamaan haastattelujen mahdollisimman oikea tulkinta analyysin 

myöhemmässä vaiheessa.

6.5 Tulosten luotettavuus

Tulosten luotettavuus voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen luotettavuuteen. 

Tutkimusaineistossa oleva tieto yksittäisen tutkittavan osalta voi olla joko oikea tai 

virheellinen. Puhuttaessa yksittäisten havaintojen kohdalla olevista virheistä, ollaan 

kiinnostuneita ainoastaan aineiston sisäisestä luotettavuudesta, erotuksena aineiston 

edustavuutta mittaavaan ulkoiseen luotettavuuteen. (Yin 1988, 38-39)

Kvalitatiivisen aineiston kyseessä ollessa esiin nousee kysymys validiteetin ja reliabiliteetin 

määrittelystä sekä merkityksestä.

Greene ym. (1988, 249) ovat todenneet validiteetin määrittelevän sen, miten pitkälle 

analyysissä käytetyt mittarit ilmaisevat sitä mitä niiden on tarkoitus ilmaista. Kvalitatiivisen 

tutkimuksen ollessa kyseessä määritelmän soveltaminen voi olla vaikeasti mitattavissa.

Validiteetti voidaan Greenen ym. (1988, 250) mukaan jakaa kolmeen osaan:

sisältövaliditeettiin, kriteerivaliditeettiin ja ajatusrakennelmavaliditeettiin.

- Sisältövaliditeetdla (content validity) tarkoitetaan tutkimuksessa käytettävien mittareiden 

(tässä tutkielmassa kysymyslomakkeen) sisältöä: substanssia, aihepiiriä ja aiheita. Koska 

kysymyslomake voi sisältää ainoastaan osan aihepiiriä koskevista kysymyksistä, onkin 

syytä kiinnittää huomiota sen sisältöön eli kuinka hyvin se edustaa ja kattaa 

käsiteltävänä olevan aihepiirin. Jotta sisällön validiteetti olisi korkealla tasolla, on

tutkijan tarkoin mietittävä olennaisimmat prosessiin vaikuttavat tekijät ja selvitettävä
sr
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näiden vaikutus kokonaisuuteen. Iässä tutkielmassa sisältövaliditeettta kasvatettiin 

huolellisella kysymyslomakkeen laadinnalla.(Greene ym. 1988, 250)

- Kriteerivaliditeedlla (criterion validity) tarkoitetaan tutkimuksen kykyä olla vertailtavissa 

toiseen, samoilla kriteereillä toteutettuun tutkimukseen. Tässä tutkielmassa 

kriteerivaliditeettia on lisätty haastattelemalla useampaa saman yrityksen edustajaa. 

(Greene ym. 1988, 251)

- Ajatusrakennelmavaliditeetissa (construct validity) tutkija ci ainoastaan ole kiinnostunut 

löytämään vastausta kysymykseen ”Ovatko asiat näin?”, vaan myös kehittelemään 

kriteereitä, joiden avulla voidaan vastata kysymyksiin Miksi asiat ovat näin? ja. 

”Millaisia deduktioita pohjana olevaan teoriaan voida tehdä?” Tässä tutkielmassa 

a j a tus rakennelma validi teettia lisättiin käyttämällä teemahaastatteluja tutkimustapana. 

(Greene ym. 1988, 251)

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa validiteetilla voidaankin Uusitalon (1991, 81) mielestä tarkoittaa 

myös tutkimuksesta ilmi käyvää tutkijan päättelyprosessia, joto lukija voi seurata läpi koko 

tutkimuksen. Tässä tutkielmassa tähän vaatimukseen on pyritty vastaamaan esityksen 

mahdollisimman johdonmukaisesti etenevällä rakenteella. Teoreettinen viitekehys rakennettiin 

aiheesta löytyvän kirjallisuuden varaan. Empiirinen tutkimus puolestaan rakennettiin 

viitekehyksen varaan niin, että haastatteluissa kysyttiin viitekehyksen toimivuuden kannalta 

olennaisia asioita.

Reliabiliteetilla tarkoitetaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa sitä, että tutkimustulokset eivät ole 

sattumanvaraisia. Kerätyllä aineistolla on reliabiliteettia silloin, kun se ei sisällä ristiriitaisuuksia. 

Toisin sanoen tutkimuksen täytyy olla toistettavissa niin, että tulokset ovat samoja. On 

huomattava, että aineistolla voi olla reliabiliteettia, vaikkei sillä olisikaan validiteettia. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa reliabiliteetin voidaan katsoa merkitsevän käytössä olevia 

yksiselitteisiä luokittelu -ja tulkintasääntöjä. (Grönfors 1982, 175;Uusitalo 1991,84)

Reliabiliteettia kasvatettiin haastattelemalla useita eri henkilöitä. Reliabiliteetin kannalta 

tutkimuksen heikkoutena on näytteen suhteellisen pieni koko. Yhden yrityksen ja neljän
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haastateltavan käyttäminen empiirisen tutkimuksen pohjana, ei sinänsä 

yleistettävyyteen.

oikeuta
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7 TULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI

7.1 Case Riot Entertainment Ltd

Tutkimukseen haluttiin Riot Entertainmentia (RIOT-E) käsittelevän case-analyysin avtiUa 

tuoda esimerkki WWW-sivujen avulla tapahtuvasta brandin rakentamisesta. RIOT-E sopu 

tähän erinomaisesti, koska yritys on lähtenyt voimakkaasti panostamaan nimenomaan 

Internetissä tapahtuvaan brandin rakentamiseen. Yrityksen voimakkaiden ja näkyvien 

brandielementtien (värit, RIOTbaby jne.) katsottiin antavan hyvät edellytykset 

rakennusprosessin tarkasteluun WWW-sivujcn avulla.

WWW-sivujen ensimmäinen versio julkaistaan tammikuussa 2001, jonka jälkeen uusia 

toiminnallisuuksia esitellään jatkuvasti. Kehitystyötä ei ole tarkoitus lopettaa minään tiettynä 

ajankohtana, vaan prosessin on tarkoitus jatkua.

Casen pohjana käytetyt haastattelut suoritettiin marras-joulukuussa 2000. Haastateltaviksi 

valittiin Griffith David (VP of Marketing) ja Taina Marjanen (Marketing Director) RIOT- 

E:stä. Lisäksi haastateltiin yrityksen WWW-sivujen toteutuksesta vastaamassa otteet Satama 

Interactiven edustajat, Kees Winkel (Leader, e-branding) ja Anni Ronkainen (Consultant).

7.1.1 Case-yritys Riot Entertainmentin kuvaus

RIOT-E perustettiin helmikuussa vuonna 2000. Kaksi suomalaista sisällöntuotantoyritystä, 

Intelligame ja 'takomo Bros päättivät yhdistää voimansa langattoman viihdesisällön 

tuotantoon. Yritys työllistää tättä hetkellä (joulukuu 2000) n.100 henkilöä. Toimintaa on 

kolmessa eri maanosassa: Euroopassa (Helsinki), Aasiassa (Singapore) sekä Pohjois- 

Amerikassa (New York).

RIOT-E tuottaa ja julkaisee viihdesisältöjä, kuten pelejä ja muita viihdepalvelulta langattomiin 

päätelaitteisiin. Tuotteiden perustana ovat langattomien päätelaitteiden yleisimmät 

viestintäprotokollat, kuten SMS (Short Message Service) ja WAP (Wireless Application
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Protocol). Tulevaisuudessa tuotteita suunnitellaan myös käyttöön otettaville kolmannen 

sukupolven päätelaitteille.

Vuoteen 2002 mennessä RIOf-han tavoitteena on olla johtava langattoman viihteen 

kustantaja kansainvälisillä markkinoilla. Lukuisten ennusteiden mukaan maailmassa tulee 

tällöin olemaan noin miljardi matkapuhelinkäyttäjää. Noin 40 prosenttia langattomasta 

sisällöntuotannosta tulee olemaan viihdepainotteista.

7.1.2 Viestinnän strateginen suunnittelu Riot Entertainmentissa

R10T-E:n toiminta-ajatuksena on olla johtava langattoman viihteen kustantaja tarjoamalla jo 

valmiiksi tunnettua (esim. X-Men) globaalia viihdesisältöä langattomiin päätelaitteisiin. I s. 

yritys eroaa kilpailijoistaan siinä, että se tarjoaa ainoastaan jo tunnettua (esim. elokuvat, IV - 

sarjat) sisältöä, vastakohtana kilpailijoiden tarjoamalle geneeriselle (esim. ristinolla, Hangman) 

sisällölle. Yritys on asemoinut itsensä langattoman viihteen kustantajaksi, erotuksena 

kilpaijoihin, jotka ovat pääasiassa pelien tekijöitä tai teknologisen alustan tarjoajia. RIOf-Ern 

brandistrategiana on isäntäbrandistrategia, jossa en tuotteilla on omat nimet, jolloin yritys- 

brandi toimii tuotteiden ”takaajana”. (David, haastattelu)

RIOT-E tarjoaa tuotteitaan Davidin mukaan tässä vaiheessa pääasiallisesti 

matkapuhelinoperaattoreille ja mediapartnereille (esim. Marvel ja 20th Century Fox). 

Operaattorit ovat tässä vaiheessa avainasemassa, koska ne “omistavat” asiakassuhteet. 

Tulevaisuudessa tilanne tulee kuitenkin muuttumaan (WAP -yhdyskäytävien avautuminen 

ym.), ja operaattoreista riippumattomat tahot voivat luoda suoran asiakassuhteen 

loppukäyttäjiin. Tulevaisuudessa tuotteita markkinoidaan yhä kasvavassa määrin suoraan 

loppukäyttäjille, koska operaattorien valta langattoman viihteen arvoketjussa vähenee. 

Mediapartnereiden rooli on tarjota valmiita sisältöjä (ts. lisenssejä) R10T-E:n käyttöön.

Riot Entertainment Ltd - markkinointiviestinnän lähtökohdat

”RIOT-E -brandi n perusarvot ovat: hauskuus, sosiaalisuus. liikkuvuus ja pmmsoimm. 

RIOT-E:» markkinointiviestinnän pohjautuu edellä mainittuihin arvoihin. Tavoitteena 

kaikessa RIOT-E:» markkinointiviestimässä on myös johdonmukaisuus ja tunnistettavuus 

sekä sisällöllisin että visuaalisin keinoin. Tämän tavoitteen saavuttamista tukee myös se, että
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yrityksen ulkoisen (markkinointiviestinnän suunnittelulle ja tuotannolle on luotu selkeät 

vastuusuhteet sisältävä toimintamalli. (Marjanen, haastattelu)

RIOT-Iv.n markkinointiviestinnän strategia pohjautuu Marjasen mukaan vahvasti co- 

brandingiin. Yritys markkinoi tuotteitaan lähes poikkeuksetta yhteistyössä joko operaattorin tai 

mediapartnerin kanssa. Käyttämällä vahvoja yhteistyökumppaneita markkmomtipanostusten 

jakamisessa, yritys saa tuotteilleen näkyvyyttä monessa en maassa samanaikaisesti. Ilman 

yhteistyötä tämä olisi mahdotonta

Tärkeimpiä visuaalisia elementtejä RIOT. -H:n viestinnässä ovat:

• Franklin Gothic fonttiin perustuva typografia

• Yrityksen tunnusväri, ”LA-orange” (PMS 1665)

• RIOTbaby -hahmo

Myös RIOT-E:n brandielementtien valinta pohjautuu edellä mainittuihin perusarvoihin. 

RIOT-E:n visuaalinen ilme kuvaa synteesiä, jossa yhdistyvät suurten elokuvastudioiden 

glamour, tinkimättömyys ja usko omiin kykyiliin sekä RIOT-nimeen liittyvä hauskanpidon 

asenne. (Marjanen, haastattelu)

"RIOT-E:n branäielementit (nimi, logoym.) tukevat viestinnän perusarvoja. RIOT-E on jo nimenä 

hauska ja oranssi väri viestittää nuoresta ja ' trendikkäästä yrityksestä. R/O Г-i nimi keksittiin 

yrityksen sisällä, ja oranssi väri valittiin sen viestimien mielikuvien (nuori, hauska jne.) johdosta. ” 

(Marjanen, haastattelu)

Kuva 1: RIOT-Em logo ja symboli (RIOTbaby)

LÄHDE: RIOT-E yntysmateriaali, 2000
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”RlOTbabyn olemus, logo ja WAPW-sivujen visuaaliset elementit tukevat viestintää - lapa joita ne 

esitetään, vahvasti esiintnlevat, vähän hulluiltakin näyttävät symbolit kuvaavat hyvin sitä, että 

olemme nuoli ja epätavallinen yritys uudella alalla (David, haastattelu)

RIOTbaby (ks. liite 3)

RIOTbaby on RIOT-E:n symboli, hahmo jossa tiivistyy kaikki oleellinen R10T-E:stä. 

RIOTbaby n tehtävänä on järjestää mekkalaa, missä tahansa hän liikkuukin. RIO I baby viihtyy 

kaikkialla. Hän on aina valmis kehittämään huipputason ajanvietettä, jotta ihmiset voivat 

viihtyä ja/tai pitää yhdessä hauskaa - ilman aikaan tai paikkaan liittyviä rajoituksia. (Marjanen,

haastattelu)

Luonnekuva

RIOTbabyyn voidaan liittää seuraavat ominaisuudet:

• kekseliäs

• itseensä luottava - maailma on täynnä mahdollisuuksia

• ”hyväntahtoinen vintiö”

• energinen, käänteissään nopea

• elämästä nauttiva

Työkalut

RIOlTabyn työkaluarsenaaliin kuuluvat mm.:

• megafoni

• suurtehovalonheitin

• dynamiitin laukaisin

antenni
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Hahmon kavttö

• RIOT E:« logossa (perushahmo + variaatiot)

• ilmoittelussa huomion herättäjänä/kuvituksena (esim. otsikot puhekuplissa)

• Internetissä flasheina, ääneen yhdistettynä

• toimitilojen sisustuksessa (sisätilajulisteet, joissa hahmo on yhdistetty 

sanalliseen missioon)

LÄHDE: RIOT-E yritysmateriaali, 2000

•<RIOT-E:n slogan ’We don't make games. We mate riots" perustua ajatukselle, etta vain ihmiset, 

joilla on mielikuvitusta kykenevät luomaan jotain täysin uutta. Koska langattomia viihdepalvelupa 

ei vielä suuressa määrin esiinny, ne on luotava. ” (Aia janen, haastattelu)

RIOT-E: n markkinointiviestinnän pääkohderyhmiä ovat Marjasen mukaan (1) 

yhteistyökumppanit (operaattorit, mediapartnerit), (2) tiedotusvälineet, (3) 

työntekijät/potentiaaliset työntekijät sekä (4) tuotteiden loppukäyttäjät. RIOT-E:Uä on 

tavoitteena muodostua myös suuren yleisön silmissä takuumetkiksi langattomien 

viihdepalveluiden alalla.

Tavoitteet kohderyhmittäin (Marjanen, haastattelu):

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneiden (operaattorit, mediapartnerit) keskuudessa R10T-E:n 

markkinointiviestinnän tavoitteeena on

- lisätä kiinnostusta yritystä kohtaan 

saada aikaan yhteydenottoja

- jakaa tietoa yrityksestä

- tavoitemielikuva: ”Kiinnostava yhteistyökumppani, alallaan maailmanlaajuinen 

edelläkävijä.”
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Media

Tiedotusvälineille suunnatussa viestinnässä tavoitteet ovat samat, joskin tiedonjako on 

keskeisemmässä roolissa. Sen tulee olla toimivaa ja alentaa RIO i-Lm julkisuuskynnystä. 

Tavoitemielikuva voidaan määritellä: ”Erittäin kiinnostava, uudenlainen mediayritys, jolla on 

vahvat taustavoimat ja joka on lyhyessä ajassa ehtinyt saada paljon aikaan.

Tyontekijät/potentiaaliset työnteknät

Yrityksen on pystyttävä motivoimaan työntekijöitään jatkuvaan kehitykseen. lisäksi oikeiden 

ihmisten löytäminen on RIO Г-Е:п toiminnassa suuri haaste, tavoitteena on, että 

markkinointiviestintä poikisi ко. ihmisten yhteydenottoja. 1 avoitemielikuva tässä 

kohderyhmässä on selkeä: ”Tuonne minä kuulun!

Loppukäyttäjät

Loppukäyttäjiä lähestytään tässä vaiheessa lähinnä yhteistyössä operaattoreiden ja 

mediapartnereiden kanssa toteutettavalla mainonnalla/promootioilla sekä WWW-sivuilla. 

Sivujen ensisijaisena tehtävänä on levittää RIOT-E:n sanomaa kuluttajille. Tavoitemielikuva 

tässä kohderyhmässä on: ”Langattoman viihteen takuumerkki”.

”RIOT-H:// imago b-to-b-asiakkaiden keskuudessa on innovatiivinen, uuden ajan yritys. 

Asiakkaiden mielestä R10T-E:n liiketoimintamalli (brandattua sisältöä uudessa mediassa) on 

mielenkiintoinen ja sisällöt kuluttajille relevantteja. Yritystä pidetään myös nuorena ja teknologia- 

orientoituneena. Loppukäyttäjille muodostuneesta imagosta ei yrityksellä vielä ole tietoa, ja 

lisätutkimusta tarvitaankin tästä aiheesta. ” (David, haastattelu)
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7,1.3 RIOT-E -brandin rakentaminen WWW-sivujen avulla

WXVW-sivujen tavoite yrityksen markkinointiviestinnässa on:

"¡arada hauskanpidon tunnetta ja jännitystä langattomassa päätelaitteessa tapahtuvan pelin tai 

muun viihteen ympärille. WWW-sivuilla ei ole mahdollista pelata näitä pelejä, vaan tavoitteena on 

ainoastaan esitellä käyttäjälle RIOT-E.n palveluja, tarjota informaatiota ja oheispalveluna. 

WWW-sivut toimivat langattoman pelaamisen edistäjänä. "(David, haastattelu)

"Verkkopalvelu on yks tärkeimmistä markkinointiviestinnän kanavista, koska perinteistä (offline) 

viestintää ei paljoa tulla harrastamaan, jolloin se asettaa paljon vaatimuksia palvelulle" (Ronkainen, 

haastattelu)

RIOT-E:n WWW-strategiana on Davidin mukaan tarjota informaatiivista (yritysinformaatio, 

käyttöohjeet, pelidemot) ja samalla hauskaa (RIOTbahy, flash-animaatiot, visuaahnen ilme) ja 

käyttäjälle relevanttia sisältöä. Tietoisuuden lisäksi sivujen avulla pyritään aikaansaamaan myös 

mitattavissa olevaa toimintaa, kuten esim. rekisteröintejä.

’Tavoitteena on myös yhdistellä käyttäjätietoja peli - ja webbiservereiden välillä, jolloin todellinen 

personointi mahdollistuu. Voidaan tarjota henkilökohtaisia kokemuksia ivebissä, perustuen siihen, 

mitä pelejä pelaaja on kännykättään pelannut. ” (David, haastattelu)

Lisäksi rekisteröinnin avulla voidaan aloittaa kanta-asiakas —ohjelmien rakentaminen ja tarjota 

WWW-sivuilla todellista lisäarvoa kännykkäpelaajille. (David, haastattelu)

'WWW-sivut opettavat ja informoivat erilaisia kohderyhmiä, jakavat tietoa, toimivat 

interaktiivisena tukitoimintona langattomalle viihteelle, jota RIO Г-E tarjoaa . (Winkel, 

haastattelu)

"Sivut pyrkivät luomaan odotusta ja jännitystä langattomalle viihteelle. Tarjoamalla 

henkilökohtaista informaatiota (esim. mahdollisuus hankkia samanlainen operaattori logo ja 

matkapubelinkuori, henkilökohtainen sähköpostiosoite jne.), tarkoituksena on luoda yhteisöllisyyden 

ja henkilökohtaisuuden tunnetta koko kokemukselle RJOT-E.stä. " (David, haastattelu)
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'Sivu/ ovat myös hauskanpidon väline. Hauskuus on yksityiskohdissa. Sivuilla oppii kaiken 

langattomien pelien pelaamisesta. Ne ovat samalla myös läpinäkyvät — pelaajille kerrotaan mitä 

sivuilla voi tehdä ja mitä ei. Kävijöille ei saa antaa illuusiota siitä, että pelejä voisi pelata 

IIKIí’m.VíZ ” (Winkel, haastattelu)

Internetin ominaisuus henkilökohtaisena, yhteisöllisenä ja globaalina mediana huomioidaan 

rakentamalla sivuista kokoontumispaikka RIO I - h:n tarjoamien sisältöjen jo olemassa olevalle, 

uskolliselle käyttäjäkunnalle.

”Jos käyttäjät ovat Hämähäkkimies -faneja, he voivat ostaa Hämähäkkimies-ikonin, -värikuoren 

tai muun lisävarusteen. He voivat kommunikoida toisten Hämähäkkimies -fanien kanssa ja siirtyä 

pelaamaan peliä langattomasta. Me taljaamme kaiken tämän. ” (David, haastattelu)

WWW-sivujen rooli brandin rakentamisessa on Winkelin mukaan RIOT-E:n tapauksessa 

korostunut. Johtuen yrityksen liiketoimintamallista (markkinointi pääsääntöisesti operaattorin 

tai mediapartnerin toimesta), brandi rakentuu vahvasti itse langattomien pelien ja WWW- 

sivujen kautta. WWW-sivut toimivat brandin rakentamisen näkyvimpänä osana. Syynä tähän 

on nykyisten matkapuhelinten puutteellinen käyttöliittymä. Huolimatta näistä, WWW-sivut 

toimivat ainoastaan yhtenä kanavana integroidussa kanavastrategiassa, tosin näkyvänä

sellaisena.

Voimakkaimpina brandin rakentamisen elementteinä sivuilla toimivat käyttöliittymä, värit ja 

RIOTbaby. (David & Ronkainen & Winkel, haastattelut)

Internetissä tapahtuvassa brandin rakentamisessa itse sivujen toiminnallisuus nousee 

merkittävään asemaan. Käyttöliittymän perusasiat (navigointi, selkeys, johdonmukaisuus) ovat 

tärkeitä. Sivujen pitää toimia moitteettomasti, ts. virheiden ja toiminnallisten ongelmien 

esiintyminen syö uskottavuutta, ja mikä tärkeämpää luottamusta, jonka rakentaminen on 

Internetissä tärkeää. Toiminnallisuudesta on vielä muistettava että, jos yritys viestii olevansa 

edistyksellinen ja jännittävä, on palveluiden oltava myös samanlaisia. (Ronkainen & Winkel, 

haastattelut)
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RIOT K:» tunnusväri oranssi on värinä mieleenpainuva ja kantaaottava. Voimakas oranssin 

käyttö sivujen pohjavärinä luo automaattisesti voimakkaita mielikuvia itse yntykestä. kuin myös 

sivujen sisällöstä. Tässä mielessä koko sivujen visuaalinen ilme on tärkeä brandm rakentamisen

elementti. (David & Ronkainen & Winkel, haastattelut)

RIOTbabvn rooli brandin rakentajana pitää sisällään myös monia ongelmia. On vaikea löytää 

monia hahmoja, jotka ovat kestäneet vuosia ajan puristuksessa. Babyn rooli suhteessa muihin 

hahmoihin (esim.X-Men, Hämähäkkimies) on mietittävä tarkasti, koska se on kuitenkin 

lähtökohtaisesti huomattavasti tuntemattomampi hahmo. On myös huomioitava, ettei 

RIOTbabvn rooli saa vaihdella liikaa sivujen sisällä. Tarkoituksena olisikin alkuvaiheessa 

rakentaa siitä eräänlainen mote-esittelijä, joka kertoo mistä mitäkin löytyy. Samalla täytyy 

kuitenkin muistettava, että sen visuaalinen, hauska ulkonäkö jää kävijälle helposti mieleen, ja 

että se edustaa hyvin niitä arvoja, joiden varaan RIOT-F, viestintänsä rakentaa. (David & 

Ronkainen & Winkel, haastattelut)

"Eri käyttäjäryhmät ja käyttäjäryhmien erilaiset tarpeet pyritään huomiomaan personoinnin avulla. 

Personoinnissa pyritään huomioimaan, ettei käyttäjiä yliarvioida: harjoitetaan dialogia käyttäjien 

kanssa ja pyritään palautteen avulla huomioimaan heidän tarpeensa. ” (Ronkainen, haastattelu)

Johtuen vähäisestä käyttäjäryhmien tuntemuksesta ja sivujen nuoresta iästä, RIOJP-E kaipaa 

paljon tutkimista ja tuntumaa kohderyhmästä jatkuvan prosessin muodossa. Erilaisten 

tarpeiden ja tiedonetsintätapojen kartoittaminen on vasta alkuvaiheessa ja paljon on vielä 

selvitettävää. (David & Ronkainen, haastattelut)

Synergiaa markkinointiviestintään

Kuten jo aiemmin todettiin, WWW-sivut ovat tärkeässä roolissa RIOT-E:n 

markkinointiviestintästrategiassa. Sivujen tarkoituksena ei ainoastaan ole viestiä yrityksestä, 

vaan myös saada aikaan toimintaa, kuten esim. rekisteröitymisiä. (David, haastattelu)

Sivut pyrkivät välittämään kävijöilleen ”seamless customer cxpenencen”, eli viestimään linjassa 

muun markkinointiviestinnän kanssa. Tarkoituksena on, että mistä tahansa ihminen yrityksen 

huomaakin, tietää hän aina kyseessä olevan R10T-E:n. Koska yrityksen markkinointibudjetti



on varsin rajallinen« on käytettävä integroitua kanavastraregiaa, jotta saavutettaisiin 

synergiaetuja, eli sanoman lähettäjä tulee aina tunnistaa samaksi, lavoitteen toteuttamiseksi 

onkin markkinointi ollut päävastuussa sivujen rakentamisesta. (David & Ronkainen, 

haastattelut)

"Sivut pyrkivät toi mi nhuin RIO l-l itu ’ lippulaiva -myymälänä, pui k, кипы /омы kaikkeen 

tarjoiltuun voi tutustua, ja jossa kaikki RIO I -h:n yhteistyösuhteet ja asiakkuudet 

konkretisoituvat. On kuitenkin muistettava, ettii IDI f- Il -sivut ovat yksi kanava RIO I-h.n 

viestintästrategiassa. Sen pitää viestiä linjassa muun viestinnän kanssa. ” (David, haastattelu)

Mainontaa ja promootioita tuetaan tarjoamalla materiaalia ja lisätietoa W\VW-sivuilla. PR:ää 

tuetaan tarjoamalla kattava sisältöpakctti median edustajille, julkaistaan kaikki 

lehdistötiedotteet ja listataan kaikki RIO 1 -E:stä kirjoitetut artikkelit. Jo tässä vaiheessa 

kattavan ardkkelilistan tarkoituksena on myös näyttää muille kuinka paljon julkisuutta yritys on 

saanut. (David, haastattelu)

Sisältö

Kohderyhmien huomio sivujen sisältöön kiinnittyy RIOT-E:n oman markkinointiviestinnän ja 

operaattoreiden/mediapartnereiden harjoittaman viestinnän kautta. Davidin mukaan RIOT- 

E:n tapauksessa sivujen sisällöllä on kohne päätarkoitusta :

f
1. Tarjota informaatiota - opettaa ja saada ihmisiä pelaamaan esim. toiminnallisten 

demojen avustuksella.

2. Kuljettaa käyttäjä sisällöstä toiseen. Samalla tarjotaan lisäarvoa myös yrityksen 

yhteistyökumppaneille (operaattorit, mediapartnerit ym.) luomalla niille uusia 

asiakkaita.

3. Rakentaa jännityksen tunnetta langattomille peleille.



"Xtvu/en hifMlätqv&B testaamiseen olisi n» tn käyttää tummiinkin aikaa esim.

kävMtmyyslahtm/omssa. Käytettävyyden testaamiseen on olemassa jo erittäin sofistikoituneita 

mtodeita, hilen esim. käyttäjän _ yksityiskohtainen observointi, laihat a oh kuitenkin huomioida, 

ettet strutsia tehty litan monimutkaista käyttäjälle. I 'aikeaselkoiset sivuthan saattaisivat käyttäjän 

/Mielestä tarkoittaa vaikeaselkoisia langattomia petejäkin. Käytettävyyteen on kuitenkin kehitystyön 

jatkuessa kiinnitettävä lisähuomiota, koska se on ehkä tärkein brandia rakentava elementti. 

(Ronkainen, haastattelu)

Sisällön laatu pyritään varmistamaan laadukkaiden yhteistyökumppaneiden avulla. Lisaksi 

laatuun kiinnitetään huomiota myös suunnittelupuolella Satama Interactiven toimesta. Sivujen 

toimivuus, kiinnostavuus, relevanttius ja interaktiivisuus huomioidaan vahvasti myös 

suunnittelu -ja kehitystyössä. (David, haastattelu)

Sivujen tuoma lisäarvo perustuu laajaan vertikaaliseen tarjontaan. Koska yritys julkaisee itse 

ainoastaan langatonta viihdettä, tukeutuu se muussa tarjottavassa sisällössä 

yhteistyökumppaneihinsa. Tarkoituksena on saada saman tuotteen (esim.X-Men) eri lisenssien 

omistajat (esim. Internet, t-paita, tietokonepelit ym.) haltijat saman katon alle, ja tarjota 

käyttäjälle tämä kaikki RIOT-E:n WWW-sivuilla. Tällöin käyttäjä voisi saada samanlaisen 

matkapuhelinkuoren, t-paidan ja sähköpostiosoitteen suoraan RIOT-E:n WWW-sivuilta. 

(David, haastattelu)

”1Jsärvoa tuovat myös langatonta pelaamista tukevat toiminnot, kuten keskustelufoorumit, 

käyttöohjeet, pelidemot, tulostaulut, taustamateriaalit ym. IUOI -H:n sivuista on tarkoitus rakentaa 

paikka, jossa kaikki tietyn aihealueen ”fanit ” voivat roikkua ja tuntea olonsa kotoisaksi. (David,

haastattelu)

Sivut tuovat lisäarvoa myös tarjoamalla elämyksellisyyttä ja rakentamalla uskollisuutta (ajan 

myötä käyttäjät saavat bonuspisteillään oheistuotteita veloituksetta). On myös muistettava, että 

sivut pyrkivät visualisoimaan kaiken matkapuhelimessa tapahtuvan toiminnan, koska 

puhelimen ruudulle ei vielä voida tuottaa kovinkaan erikoista grafiikkaa. Visuaaliset elementit 

sivulla myös edistävät ”graafisesti puutteellista” pelaamista puhelimissa tarjoamalla mielikuvia 

)a yhtymäkohtia matkapuhelimen ruudulla seikkaileviin hahmoihin. (Ronkainen, haastattelu)



T.\njMHMÍÍ» elämyksellisyyttä RКУП i fuk.ee viestintänsä perusarvo/,i ja alentitteHum uutena ja 

eniíuseua yrityksettä. " (Ronkainen, haastattelu)

"Sivujen mteraktuvtsuus tarkoittaa alkuvaiheessa lähinnä keskustelufoorumeja ja palautekanavia. 

Palautekanavien avulla käyttäjille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa sivujen sisältöön, 

keskustelufoorumien tarkoituksena on lisätä yhteisöllisyyttä. Uiteraklimsuuteen on kuitenkin 

jatkossa tarkoitus panostaa enemmän, kunhan RIO Ph oppii tuntemaan käyttäjäkuntansa 

painumin. ” (Ronkainen, haastattelu)

Personointi on Davidin mukaan tarkoitus toteuttaa rekisteröinnin pohjalta saatavien tietojen, 

sekä käyttötottumusten mukaan. Tarjoamalla ”oman” sivun, jossa käyttäjä näkee pelaamiensa 

pelien tilanteet, kaverilistansa, voittamansa palkinnot ym. RIO I -H tarjoaa henkilökohtaisen 

kokemuksen yksittäisille käyttäjille.

Tukea brandille

'ЪгапеИп perusarvoja tukee vahvasti sivujen pohjana käytetty oranssi väri. Se viestii nuoresta, 

haukasta ja viihdyttävästä yrityksestä. Oranssin värin käyttö myös erottaa RIOT-B:n sivut muusta 

massasta. " (Winkel, haastattelu)

’Oranssi on väripsykologian kannalta merkittävä väri. Se viestii hauskuutta ja on samalla 

provosoiva. Oranssin värin vaikutuksen voi huomata vaikka hollantilaisista jalkapallofaneista. He 

erottuvat aina muusta joukosta, ja oranssi on merkittävä syy tähän. (Winkel, haastattelu)

Tavoitteena on visuaalisen suunnittelun ym. avulla mahdollistaa se, että käyttäjä pystyisi 

mieleentulevia attribuutteja listatessaan valitsemaan juuri yrityksen haluamat (viestinnän 

perusarvot) attribuutit. (Ronkainen, haastattelu)

Sivut tukevat brandin identiteettiä tarjoamalla hauskan, globaalin ympäristön seka 

yhteisöllisyyden tunteen käyttäjille. Sivuilla esiintyvät RIOTbabyt ja innovatiiviset, hieman 

poikkeukscllisetkin sisällöt tukevat myös tätä. Brandin persoonallisuutta sen sijaan tukevat 

oranssi väri, vauhdikkaat flash-animaatiot, visuaaliset hahmot ja ”silmille tunkeva” sisältö. 

(David, haastattelu)
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Kokoontumispaikka uskollisille asiakkaille

Stvu/en on Urkuiin* о/ui elävä, muulinpa, "mel/akkaheukiueu . langatonta pelaamista tukeva 

кокояш*ии*. I '.ntyisesti erilaiset yhteisölliset elementit (ehätit, keskustelufoorumit, oma sivu , 

tulostaulut ум.) seka usein päivittyvä uutisinformaatio alan trendeistä antavat käyttäjille syyn viettää 

aikaa /a piitata sivuille. Kävijöiden silouttamisessa suurin rooli tulee olemaan 

henkilökohtaisuudella. " (David, haastattelu)

Brandiuskollisuutta kasvatetaan kanta-asiakas -ohjelmalla, mielenkiintoisilla sisällöillä ja 

käyttäjien palkitsemisella (bonusasiakkaillc sisältöjä, joita muuten ei saa). RIOT-K:n 

tarkoituksena on edistää käyttäjien välistä kommunikointia tarjoamalla yhteisöjä pelien 

ympärille. Aktiiviset käyttäjät ovat myös aktiivisempia palaamaan sivuille. (David & Ronkainen, 

haastattelut)

Syntyviä asiakassuhteita hoidetaan erilaisten tukitoimintojen (palautekanavat, apua 

ongelmatilanteissa - Usein Kysytyt Kysymykset, e-tnail tuki) avulla. Tarkoituksena on myös 

järjestää turnauksia ym. tapahtumia pelien ympärille. (David, haastattelu)

Brandiuskollisuutta mitataan Davidin mukaan pääasiallisesti sivuilla vietetyn ajan ja 

vicrailukertojen perusteella. Lisäksi tarkoituksena on hyödyntää käyttötottumuksista saatavaa 

tietoa, jotta saadaan selville, millä erityisillä sivuilla käyttäjät viihtyvät, ja miten uskollisuutta 

voitaisiin kasvattaa.

Sivuilta syntyvää palautetta on tarkoitus käyttää hyödyksi sivujen jatkokehityksessä. On 

kuitenkin muistettava, ettei aktiivinen, mutta pieni käyttäjäkunta ohjaa kellitystä. Tällöin 

vaarana olisi kehittää palvelua suuren yleisön toiveiden vastaisesti. (Ronkainen, haastattelu)

Sivuilta tulevaan palautteeseen on tavoitteena vastata vuorokauden kuluessa. Sivuilla on myös 

tarkoitus esittää käyttäjiltä tulevaa palautetta ja se, miten niihin on reagoitu. (David Se 

Ronkainen, haastattelu)



7.2 Yhteenveto empiirisistä tuloksista

RIOT l":n hnmdin perusarvoina ovat hauskin. , sosiaalisuus, liikkuvuus ¡a provosoivuus. 

RIOT-lvn markkinointiviestintä pohjautuu edellä mainittuihin arvoihin. lavoitreena kaikessa 

RIOT-lv.n markkinointiMvstmnässä on tn vos johdonmukaisuus ¡a tunnistettavuus sekä 

sisällöllisin että visuaalisin keinoin. Yritys käyttää hrandtstrategianaan isäntabrandistrategiaa, 

jossa en tuotteille annetaan omat nimet, jolloin yritys brandi toimii tuotteiden ”takaajana'*.

Tärkeässä roolissa yrityksen markkinointiviestinnän strategiassa ovat WWW-sivut. Sivujen 

tarkoituksena on luoda hauskanpidon tunnetta ja jännitystä langattomassa päätelaitteessa 

tapahtuvan pelin tai muun viihteen ympärille. Tähän pyritään tarjoamalla informatiivista ja 

hauskaa sisältöä käyttäjille. Tarkoituksena on myös yhdistellä tietoja pelipalvelinten ja 

Internetin välillä, jolloin käyttäjä voi nähdä esim. omat tilastonsa suoraan WWW-sivuilta. 

Sivujen tarkoituksena ei ainoastaan ole Lisätä tietoisuutta yrityksestä, vaan myös aikaansaada 

mitattavissa olevaa toimintaa, kuten esim. rekisteröintejä.

WWW-sivujen rooli brandin rakentamisessa on RIOT-K:n tapauksessa korostunut. Johtuen 

yrityksen liiketoimintamallista, brandi rakentuu vahvasti itse langattomien pelien ja WWW- 

sivujen kautta. WWW-sivut toimivat brandin rakentamisen näkyvimpänä osana.

Sivut pyrkivät välittämään kävijöilleen ”seamless customer expericncen”, eli viestimään linjassa 

muun markkinointiviestinnän kanssa. Tarkoituksena on, että mistä tahansa ihminen yrityksen 

huomaakin, tietää hän aina kyseessä olevan RIOT-E:n. Koska yrityksen markkinointibudjetti 

on rajallinen, pyrkii yritys käyttämään integroitua kanavastrategiaa, jotta saavutettaisiin 

synergiaetuja ja sanoman lähettäjä tunnistettaisiin samaksi.

Voimakkaimpina brandin rakentamisen elementteinä sivuilla toimivat käyttöliittymä, värit ja 

RIOTbaby.

Sivujen sisällöllä on kolme päätarkoitusta: Tarjota informaatiota, kuljettaa käyttäjä sisällöstä 

toiseen ja rakentaa jännityksen tunnetta langattomalle pelaamiselle. Lisäarvoa sivut tuottavat 

mm. tarjoamalla informaatiota, yhteisöllisiä elementtejä sekä elämyksellisyyttä langattomalle 

pelaamiselle.
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Sivut tukevat brandin identiteettiä tarjoamalla hauskan, globaalin ympäristön sekä 

yhteisöllisyyden tunteen käyttäjille. Sivuilla esiintyvät RIO l babyt ja innovatiiviset, hieman 

poikkeuksellisetkin sisällöt tukevat myös tätä. Brandin persoonallisuutta sen sijaan tukevat 

oranssi väri, vauhdikkaat flash-animaatiot, visuaaliset hahmot ja ”silmille tunkeva sisältö.

Sivujen on tarkoitus olla elävät ja muuttuvat, langatonta pelaamista tukevat. Yhteisölliset 

elementit (ehätit, keskustelufoorumit, ”oma sivu”, tulostaulut ym.) sekä ajankohtainen 

uutisinformaatio alan trendeistä antavat käyttäjille syyn viettää aikaa ja painia sivuille. 

Brandiuskollisuutta kasvatetaan kanta-asiakas -ohjelmalla, mielenkiintoisilla sisällöillä ja 

käyttäjien palkitsemisella. Sivuilta saatavaa palautetta on tarkoinis hyödyntää sivujen

jatkokehityksessä.
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В VHTEKEHYSM ALLIN TOIMIVUUS

ЕУеВ esitetyn case-tapauksen perusteella voidaan todeta esitetyn viitekchysmnllin toimivan 

varsin hyvin bramlm rakentamista Internetissä tukevien WXVW-sivujen kuvaajana. 

Viitekehysmatlm pohjana toiminut Aakerin brandin arvon -malli (ks. kpl 3.4) osoittautui tassa 

tapauksessa oikeaksi.

Myös muutkin viidennessä luvussa esitetyt oletukset bräntiin rakentamista tukevista WWW- 

sivuista pitivät tämän tapauksen yhteydessä paikkaansa. Tarkastelussa selvisi, että synergiaetuja 

markkinointiviestintään saadaan parhaiten noudattamalla integroitua kanavastrategiaa, jolloin 

Internet toimii ”vain” yhtenä kanavana toteuttaen samaa, muissa kanavissa tapahtuvaa

vies tin täs tratcgiaa.

Lisäksi sivujen laatua tarkasteltaessa huomattiin, että Internetissä tärkein sivujen laatuun 

vaikuttava tekijä on käytettävyys. Ilman sitä ei sivujen varsinaisella sisällöllä tai miden tuomalla 

lisäarvolla ole juurikaan painoarvoa. Jos sivut eivät toimi, käyttäjän kokemuksesta muodostuu 

välittömästi negatiivinen. Myös sisällön asiayhteys tulee huomioida, koska Internetissä tie 

vähemmän kiinnostavasta sisällöstä kiinnostavampaan on yhden napin painalluksen mittainen. 

Huomioitavaa oli myös, että uuden ja innovatiivisen yrityksen tapauksessa sivujen pitäisi olla 

elämykselliset, jolloin ne tukisivat brandista aiheutuvia mielleyhtymiä.

Sivujen täytyy myös sisältää elementtejä, jotka antavat käyttäjille syyn viettää aikaa ja palata 

sivuille. Internetin kyseessä ollessa, sivujen yhteisöllisyys nousee merkittävään asemaan, koska 

se saa samalla kävijät viettämään aikaa, palaamaan sivuille ja muodostamaan pitkäkestoisen 

asiakassuhteen palveluntarjoajaan.

Itse viitekehysmallista voidaan empiiristen havaintojen perusteella todeta, että prosessia 

tukevien WWW-sivujen luominen vaatii tietoisuutta brandista, laadukkuutta, yhtymäkohtia 

brandiin sekä mahdollisuuden yhteisöjen syntymiseen.

Empiirisen aineiston perusteella viitekehykseen ei tarvitse lisätä mitään täysin uusia 

elementtejä. On muistettava, ettei kehystä voida yhden case-tapauksen tutkimuksessa 

varsinaisesti testata. Voidaan ainoastaan tehdä huomioita makrotasolla ja parannella kehystä



näiden mukaan. On myös huomioitavaa, että viitekehys perustuu jo moneen kertaan testattuun 

Aakerin hrandin arvo-mallin (ks. kpl 3.4), joten käytetty viitekehys onkin ns. varman päälle 

rakennettu. Nam ollen sitä voidaan käyttää myös aiheesta mahdollisesti tehtävien 

jatkotutkimusten pohjana.

Hsimerkkiyrityksen brandia tukevien WWW-sivujen luominen kertoo samalla myös laajemmin 

sen, mitä yritysten täytyy ottaa huomioon pyrkiessään rakentamaan brandia rakentavat WWW- 

sävut. Prosessissa on keskeinen rooli markkinointiviestinnän synergiaeduilla, sivujen 

käytettävyydellä ja elämyksellisyydellä, brandia tukevilla mielleyhtymillä ja 

yhteisöllisillä elementeillä.



Kuvio 14 ; Kut}«nu viitekehysmaUi

VIESTINNÄN S TRAT KG ISE fimitjN 1IIÊLU N-PßOS£§.Sj

NYKYTILANNE - oma toiminta, kilpailijat, ympäristötekijät, kuluttajien odotukset

v . —Z,
SUUNNITTELUN PUITTEET - brandin identiteetti ja asemointi

------------------------------------------- -——__________________ _________X-------------- ——-------------------—
TAVOITTEET - viestinnän tavoitteet ja strategia

----------------------- - - ------- -<
SUUNNITTELU - brandielementit (logo, slogan, värit jne.), kohderyhmä, mediat

—------------------------- ~~ fr- :
[TOTEUTUS - kampanjat

BRANDIN RAKENTAMINEN WWW-SIVUJEN AVULLA 4

palaute

HYÖDYT
Tlelset:
■lisääntynyt asiaskasuskollisuus 
•esteitä kilpailijoille
■tehokkaampaa ja vaikuttavampaa markkinointiviestintää 
■brandin laajennusmahdollisuudet

Internetissä:
-mahdollisuus merkittävempiin ja laajempiin 
yhteistyösopimuksiin (affiliate programs) 
-maailmanlaajuista näkyvyyttä
-branditietoisuutta markkina-avaruudessa (marketspace)

-kestävä asiakassuhde 
-brandiuskollisuus



Edellä mainituilla Tekijöillä mahdollistetaan positiivisen käyttäjä kokemuksen ja brancha 

rakentavien WWW-stvujen syntyminen.

Tässä luvussa esitetyn perusteella voidaan teoreettiseen viitekehysmalliin tehdä case-yrityksestä 

tehtyjen empiiristen havaintojen perusteella lisätä seuraavat korjaukset.

• Tukea mainonnalle, sponsoroinnille ja julkisuus -ja suhdetoiminnalle korjataan 

paremmin kuvaavalla integroidulla kanavastrategialla

• Laadukkaan ja erilaisen sisällön alle lisätään sisällön asiayhteys 

e Mielleyhtymät kohtaan lisätään elämyksellisyys

100
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9 TOIMENPIDESUOSITUKSIA RIOT E -BRANDIN 

RAKENTAMISELLE INTERNETISSÄ

Seuraajana on esitetty muutamia toimenpidesuosituksia, jotka case-yrityksen tulisi huomioida 

brandin rakentamista tukevien WWW-sivujcn kehitystyössä.

Tietoisuutta sivuista (brandista) tulisi pyrkiä voimakkaammin kasvattamaan. Operaattoreiden 

tai mediapartnereiden suorittaman viestinnän hallinta on yleensä yrityksen vaikutusvallan 

ulkopuolella. Yritys voi esim. sopimusteknisesti asettaa sääntöjä tälle viestinnälle, mutta sen 

täysimittainen hallinta ei silti ole mahdollista. Tämän vuoksi sivuista tulisi viestiä myös 

itsenäisesti (esim. bannerivaihdot, yritysmateriaali, PR, ”guerilla marketing ).

Koska sivuilla käytetään visuaalisesti voimakkaita, jo entuudestaan tunnettuja hahmoja (esim. 

X-Men, Hämähäkkimies), on tarkkaan huolehdittava, miten itse RIOT-E näkyy sivuilla. Mikä 

on RJOTbabyn rooli? On myös muistettava, että sivut tavoittelevat keskenään erilaisia 

kohderyhmiä. Brandin pitäisi näyttäytyä eri kohderyhmille eri tavalla. Perusarvojen tulisi säilyä 

samana, mutta eri ryhmiä voisi lähestyä eri painotuksin. Mietittävä on myös, miten eri 

tuoteavaruudet (esim. X-Men) ja RIOT-E kommunikoivat keskenään. Näissä asioissa 

mennään jo erittäin pieniin yksityiskohtiin, kuten esim. minkälainen ilme RIOTbabylla on en 

tilanteissa.

Jos yritys pyrkii olemaan uusi ja innovatiivinen, on tämä myös näyttävä sivuilla. Sivujen 

tavoitteena pitäisi olla tuottaa ainutkertainen, jännittävä kokemus. Koska yritys on myös 

markkinoiden rakentajan roolissa, kasaantuu paineita sivujen jatkuvalle uudistamiselle ja 

kohderyhmien erilaiselle puhuttelemiselle, koska ainutlaatuinen palvelu tarkoittaa eri asiaa eri 

kohderyhmille.

Yrityksen identiteetti ja persoonallisuus asettavat kovia vaatimuksia sivujen sisällölle. Sisällön 

täytyy luonnollisesti olla toimivaa, nopeasti päivittyvää. Jotta palvelu voisi olla edistyksellinen, 

täytyisi siellä esitellä aivan uudenlaisia, jopa ennennäkemättömiä palveluita. Samanlaisten ”me- 

too” -palveluiden tarjoaminen syö pohjaa yrityksen brandista. On myös muistettava, että eri
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kohderyhmille tulee tarjota omaa sisältöä. Fidelia mainittujen asioiden vuoksi yrityksen olisikin

luotava erityinen strategia sisällönhallinnalle WWW-sivuilla.

Käytettävyyteen tulee jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. Sivuja tulee testata käyttäjillä jo 

kehitysvaiheessa (esim. käytettävyyslaboratoriossa). Tärkeätä on myös kerätä palaute 

käytettävyydestä heti sivujen auettua.

Yhteisöllisten elementtien asettaminen sivuille ci välttämättä luo «ira* yhteisöä. Menestyviä 

virtuaaliyhteisöjä leimaa ama selkeä fokus, joku yhdistävä tekijä käyttäjille. Yrttykscn onktn 

mietittävä, ovatko en tuotteet (esim. X-Men) tarpeeksi vahvoja yhtetsölhsiä 

elementtejä, vai tulisiko yhteisö pyrkiä rakentamaan esim. langattoman pelaamisen ympärille.

Ylityksen on myös tarkkaan mietittävä yhteisön dynamiikka, sen kehittäminen ja hallmnotnu. 

Kchttystä edistääkseen tuke yrityksen alkuvaiheessa käyttää kohderyhmään kuuluvaa ja 

kiinnostunutta moderaattoria keskusteluiden ohjaajana. Yrityksen on kuitenkin mutstettava, 
että yhteisö on pelaajien, ei yrityksen. Yritys vain edistää sen syneymtstä ja kehittymistä 

toimillaan. Luonnollisesti yritys voi myöhemmin hyötyä yhteisöstä kaupallisessa mielessä.

Kaiken kaikkiaan yritys on oikealla tiellä brandia rakentavien WWW-sivujcn luomisessa. Paljon 

on toki vielä parannettavaa, mutta perusasiat tuntuvat olevan kunnossa. Lisätutkimusta 

vaaditaan ainakin vielä kohderyhmien tarkemmassa määrittelyssä ja käytettavyystutkimuksessa. 

Tärkeätä on myös aloittaa käyttäjiltä saatavan palautteen hyödyntäminen heti sivujen 

julkistamisen jälkeen. On muistettava, että Internetissä käyttäjien ja yrityksen dialogi on 

jatkuva. Suositeltavaa olisi myös toteuttaa brandin imagotutkimus muutaman kuukauden 

kuluttua sivujen julkistamisesta (esim. WWW-kyselyUa).
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10 LOPUKSI

Brandin rakentamista Internetissä ci ole vielä laajasti tutkittu. Tämän vuoksi tälläkin

tutkielmalla on arvoa uuden tiedon tuotta,ana. Aiheen vähäinen tutkimus on keskittynyt 

Yhdysvaltoihin, jossa Internetin käytöstä markkinoinnissa on huomattavasti Eurooppaa 

enemmän kokemusta. Tutkimukset ovat pääasiassa olleet tämän tutkielman kaltaisia

kvalitatiivisia, poikkileikkauksina tehtyjä case-analyysejä.

Tämän tutkimuksen päätavoitteena oh löytää brandin rakentamista tukevien WWW-sivujen 

luomisen tärkeimmät tekijät. Teoriaosassa laadittiin viitekehys brandin rakentamista tukeville 

WWW-sivuille. Empirincn osa koostui puolestaan Riot Entertainments käsittelevästä cas;-

analyysistä.

Teoriaosan ¡a empuriscn osan perusteella todettiin brandia rakentavien WWW-sivujen 

koostuvan seuraavista tekijöistä:

• markkinointiviestinnän synergiaedut (integroitu kanavastrategia)

• sivujen käytettävyys ja elämyksellisyys

• brandia tukevat mielleyhtymät

• yhteisölliset elementit

Edellä mainitut tekijät mahdollistavat positiivisen käyttäjäkokemuksen ja brandia rakentavien 

WWW-sivujen syntymisen.

Vaikka tutkielman johtopäätöksiä ei voida yleistää, voidaan tutkielman teoreettista viitekehystä 

käyttää ilmiön jatkotutkimuksissa.

Perusteellisen käyttäjätutkimuksen (esim. kokeellinen havainnointi) tekeminen ei tässä 

tutkielmassa ollut mahdolUsta, johtuen tutkijan resursseista, sopivien olosuhteiden 

puuttumisesta ja sivujen kehitysvaiheesta. Kokeellinen tutkimus olisikin syytä suorittaa esim. 

huhti-toukokuussa, kun yrityksellä ja käyttäjillä on enemmän kokemusta sivuista.
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Ilmiön paremmin havainnollistava tapa olisi tutkia sitä pitkittäissarjoina, jolloin käyttäjien 

kokemuksia voitaisiin vertailla pidemmän ajan kuluessa. Hikisessä tutkimuksessa kannattaisi 

kysymykset ohjata sivujen käyttäjille, yrityksen edustajien sijaan. Brandihan rakentuu käyttäjien 

päässä, ei yrityksen sisäisissä palavereissa. Tärkeätä ci ole, miten yritys sivujen avulla pyrkii 

viestimään, vaan minkälaisen kokemuksen käyttäjät saavat sivuista.

Toinen mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe olisi suorittaa sama tutkimus käyttämällä useaa 

tapausta. Näin ollen tuloksia voitaisiin paremmin yleistää. Tuloksista olisi hyötyä erityisesti 

Internetissä toimintaansa aloittelevan yrityksen markkinointijohdolle. Ongelmana on vain 

sopivien case-tapausten löytäminen.
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IOS

LIITE 1 : KYSYMYSLOMAKE RIOT-E:N EDUSTAJILLE

Nimi:
Asema:
Yritys:
Kokemusta Intcrnet-markkinointivicsnnnästä:

VIESTINNÄN STRATEGISEN SU U N N1TTELU N PROSESSI

1. Mikä on yrityksen toiminta-ajatus (miksi yritys on olemassa, mitä se tekee)?
2. Millä tavalla yritys toimii? Kenelle, miten ja miksi se tarjoaa tuotteitaan?
3. Minkälaisena kohderyhmän tulisi nähdä yritys (asemointi)?
4. Yrityksen identiteetti?

Mitkä ovat yrityksen perusarvot?
Miten ne heijastuvat yrityksen strategiassa?

- Miten yrityksen nimi, logo ym. heijastavat yrityksen identiteettiä?
Minkälainen on yrityksen imago?
Miten yrityksen imago eroaa sen identiteetistä? Onko imagoa mitattu? Mistä 
mahdolliset poikkeamat johtuvat?

5. Mitkä ovat yrityksen markkinointiviestinnän tavoitteet (tunnettuus, asenteet, 
mielikuvat, toiminnalliset)?

6. Mikä on yrityksen markkinointiviestintästrategia (mitä sanotaan, ja kenelle - käytetyt 
markkinointiviestinnän keinot ja painotus)?

7. Markkinointiviestinnän suunnittelu:
kohderyhmän valinta? 
mediavalinta?

8. Miten yrityksen brandielementit (nimi, logo, värit, slogan) on valittu?

BRANDIN RAKENTAMINEN WWW-SIVUJEN AVULLA

9. Minkälaisia tavoitteita on asetettu WW\V-sivujen käytölle markkinointiviestinnässä?
10. Millaisella strategialla tavoitteisiin pyritään?
11. Minkälaisen kokemuksen WWW-sivut pyrkivät tuottamaan kuluttajalle?
12. Internetissä brandi on henkilökohtaisempi, yhteisöllisempi ja kansainvälisempi. Miten 

nämä asiat on otettu huomioon rakennettaessa brandia WWW-sivujen avulla?
13. Mikä on WWW-sivujen merkitys yrityksen brandin rakentamisessa?
14. Mitkä WWW-sivujen ominaisuudet tukevat voimakkaimmin brandin rakentamista?
15. Miten brandin rakentamisen näkökulma on huomioitu sivujen toteutuksessa?
16. Kuluttajien segmentointi:

miten eri kuluttajasegmentit on huomioitu? 
segmenttien eriävät tarpeet? 
segmenttien erilaiset tiedonetsintätavat?



17. Synergia muun markkinointiviestinnän kanssa
Kuka/ketkä ovat olleet vastuussa sivujen kehityksestä''
Miten teknologian ja markkinoinnin näkökulmat on yhdistetty.-'

- Mikä on WWW-sivujen merkitys yrityksen markkinointiviestinnässä? 
Miten sivut tukevat muuta (mainonta, sponsorointi, PR) 
markkinointiviestintää?

18. Sisältö
Miten kuluttajien huomio kiinnittyy sivujen sisältöön?
Mikä on sisällön pääasiallinen tarkoitus (informaatio, hyöty, viihde)?
Miten käytettävyyttä on pyritty edistämään (käyttäjäystävällisyys, helppous, 
navigointi jne.)?
Miten kysymys sisällön laadusta on otettu huomioon?
Mitä lisäarvoa sisältö tuottaa kuluttajille?
Ovatko sivut interaktiiviset?
Miten median henkilökohtaisuus on huomioitu (personointi)?
Mitkä tekijät mahdollistavat positiivisen kokemuksen syntymisen?

19. Tukea brandille

Miten sivut tukevat brandin perusarvoja?
Miten sivut tukevat brandin identiteettiä?
Miten sivut tukevat brandin persoonallisuutta (look & feel, tone-of-voice)? 
Miten sivut tukevat brandin mielleyhtymiä?

20. Kokoontumispaikka uskollisille asiakkaille:

Mitkä tekijät antavat kuluttajille syyn viettää liikaa ja palata sivuille?
Miten sivut edistävät brandiuskollisuuden syntymistä?
Mitkä tekijät edistävät virtuaaliyhteisöjen syntymistä?
Mitkä tekijät edistävät kestävien asiakassuhteiden syntymistä?
Miten syntyviä asiakassuhteita hoidetaan sivujen välityksellä?
Miten brandiuskollisuutta mitataan?

21. Miten sivuilta välittyvää asiakaspalautetta pyritään hyödyntämään?
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LIITE 2 : KYSYMYSLOMAKE SATAMA INTERACTIVEN

EDUSTAJILLE
Nimi:
Asema:
Yritys:
Kokemusta Internet-markkinointiviesännästä:

VIESTINNÄN STRATEGISEN SUUNNITTELUN PROSESSI

1. Mikä on RIOT-E:n toiminta-ajatus (miksi yritys on olemassa, mitä se tekee)?
2. Millä tavalla RIOT-E toimii? Kenelle, miten ja miksi se tarjoaa tuotteitaan?
3 Minkälaisena kohderyhmän tulisi nähdä yritys (asemointi)?
4. Yrityksen identiteetti?

Mitkä ovat yrityksen perusarvot?
Miten yrityksen nimi, logo ym. heijastavat yrityksen identiteettiä?

BRANDIN RAKENTAMINEN WWW-SIVUJEN AVULLA

5. Mikä on yrityksen viestintästrategia Internetissä?
6. Minkälaisen kokemuksen WWW-sivut pyrkivät tuottamaan kuluttajalle?
7. Internetissä brandi on henkilökohtaisempi, yhteisöllisempi ja kansainvälisempi. Miten 

nämä asiat otetaan huomioon rakennettaessa brandia WWW-sivujen avulla?
8. Mitkä WWW-sivujen ominaisuudet tukevat voimakkaimmin brandin rakentamista?
9. Miten brandin rakentamisen näkökulma huomioidaan sivujen toteutuksessa?
10. Kohderyhmien segmentointi:

miten eri kohderyhmät tullaan huomioimaan? 
segmenttien eriävät tarpeet? 
segmenttien erilaiset tiedonetsintätavat?

11. Synergia muun markkinointiviestinnän kanssa

Miten sivut tukevat muuta markkinointiviestintää?

12. Sisältö

Mikä on sisällön pääasiallinen tarkoitus (informaatio, hyöty, viihde)? 
Miten käytettävyyttä pyritään edistämään (käyttäjäystävällisyys, helppous, 
navigointi jne.)?
Miten kysymys sisällön laadusta otetaan huomioon?
Mitä lisäarvoa sisältö tuottaa kuluttajille? 
interaktiivisuus?
Miten median henkilökohtaisuus otetaan huomioon (personointi)?
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13. Tukea braadille

Miten sivut tukevat brandin perusarvoja?
Miten sivut tukevat brandin identiteettiä?
Miten sivut tukevat brandin persoonallisuutta (look & feel, tone-of-voice)? 
Miten sivut tukevat brandin mielleyhtymiä?

14. Kokoontumispaikka uskollisille asiakkaille:

- Mitkä tekijät antavat kuluttajille syyn viettää aikaa ja palata sivuillet 
Miten sivut edistävät brandiuskollisuuden syntymistä?
Mitkä tekijät edistävät yhteisöjen syntymistä?



LIITE 3 : RIOTbaby
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