
Toistolla tehoa kampanjaan



Twitter: @SVKK_FRCC

Mikä on mainonnan tavoite? 

✓ Tunnettuuden 

kasvattaminen?

✓ Tuotelanseeraus? 

✓ Jo vakiintuneen tuotteen 

olemassaolosta 

muistuttaminen?

✓ Mielikuvan muuttaminen?

✓ Kampanjapäivät -> kaupan 

kasvattaminen tiettyinä 

päivinä

Toistolla lisää tehoa kampanjaan 

✓ Erityisesti pienen mainoskoon käyttäjille toisto tuo näkyvyyttä ja 

tehoa kampanjaan.

✓ Kampanjan tavoittavuus (peitto-%) kasvaa, kun mainoskierroksia 

lisätään. OTS kasvaa lähes samassa suhteessa. 

✓ Toisto lisää tunnettuutta ja tuttuun mainostajaan luotetaan enemmän. 

Etenkin uusilla brändeillä tai uusilla tuotteilla tarvitaan useampi toisto.

✓ Toisto auttaa ymmärtämään mainoksen viestin paremmin. Toiston 

avulla viestiä voi myös varioida saman teeman alla tai rakentaa tarinaa.

✓ Toisto aktivoi. Lukijoiden ”ostoikkuna” auki eri aikaan, toistolla 

parempi mahdollisuus saada viesti kuluttajalle juuri silloin kun hetki on 

oikea.
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Toisto lisää tavoittavuutta ja OTS:ia

KMT 2020



Twitter: @SVKK_FRCC

Tunnettuus

186

Positiivinen 
mielikuva

124

Aktivoituminen 

289

Toiston vaikutus

Kärkimedian toistotutkimukset 2017-2020, Indeksit perustuvat 13 tutkitun printin toistokampanjan tietoihin

Tunnettuus Positiivinen mielikuva Aktivoituminen

Huomannut yhden mainoksen Huomannut kaksi tai useamman mainoksen

✓ Tunnettuus lähes tuplaantuu 

(indeksi 184)

✓ Positiivinen mielikuva kasvaa 

24% (indeksi 124)

✓ Aktivoituminen lähes 

kolminkertaistuu (indeksi 289)



60%

74%

45%

26%

51%

19%

Myönteinen vaikutus
mielikuvaan

Kiinnostuksen
lisääntyminen

Toimipisteessä tai
verkkokaupassa

vierailu

Huomannut vain etusivun mainoksen

Huomannut etusivun mainoksen ja yhden tai useamman pienemmistä mainoksista

+131%

+45%

+137%

HA 

90%

HA 

58%

Case Kesko

Useampi mainos samassa 

lehdessä lisäsi kampanjan 

tehoa



Case Silmäasema

Useampi kierros samalla 

aineistolla lisäsi kampanjan 

tehoa 
3 mainoskierrosta syyskuussa 2019

17 Kärkimedia-lehteä

70
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22

55

49

9

Mainostajan
tunteminen

Positiivinen mielikuva

Asiointiaikomus

Huomannut vähintään kaksi mainosta

Huomannut yhden mainoksen

+27%

+14%

+144%



Case Telia

ViikkoFyra aktivoi

+115%

+36%

+380%

28%

61%

24%

13%

45%

5%

Myönteinen vaikutus
mielikuvaan

Kiinnostuksen
lisääntyminen

Toimipisteessä tai
verkkokaupassa

asiointi

•Kun sinulla on paljon kerrottavaa.

•Kun haluat tavoittaa suomalaiset 

laajasti ja nopeasti.

•Kun halut jakaa viestiäsi viikon eri 

päiville ja kohdistaa sen juuri oikeaan 

julkaisupäivään.

•Kun haluat tuoda esille brändisi laajaa 

tuotevalikoimaa tai tarjouksia.

•Kun haluat kasvattaa nopeasti myyntiä.



Esimerkkejä toistosta mainoksen sisältöä varioimalla




