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Some-mainonnan suuntaviivat
Verkkokoulutustarjous marraskuun ajan



Mistä on kyse?

● Tarjoamme laadukkaita digimarkkinoinnin verkkokoulutuksia

● Koulutuksessa sinä tai tiimiläisesi opitte tekemään tehokkaita Facebook- ja 

Instagram-mainoskampanjoita ammattimaisella prosessilla

● Koulutukset sisältävät kattavat oppitunnit sekä oheismateriaalit (kaikki 

käytössänne vuoden ajan ilmoittautumisesta)

● Tarjoamme koulutuksen sinulle nyt tarjoushintaan marraskuun ajan!



● Syntynyt rakkaudesta lajiin (lue tarina 

nettisivuiltamme)

● Tällä hetkellä 14 asiantuntijaa, joista jokaisella 

omat erikoisosaamisalueensa

● Toimisto Helsingin Kampissa, asiakkaita ympäri 

Suomea

● Liikevaihto vuonna 2019 1,3 miljoonaa euroa

Mediashake lyhyesti

https://www.mediashake.fi/yritys
https://www.mediashake.fi/yritys


Osaajiimme luottavat monet oman alansa 

johtavat yritykset



Some-mainonnan suuntaviivat -verkkokoulutus

Opetamme sinulle yksityiskohtaisesti 
käyttämämme prosessin Facebook- ja 

Instagram-mainonnan toteuttamiseen!



Somemainonnan koulutuspaketin sisältö 
kokonaisuudessaan

● Viisi syväluotaavaa etäoppituntia (kesto 1,5-2 tuntia per oppitunti) 

some-mainonnasta, jotka katsottavissa heti ilmoittautumisen jälkeen

● Kaksi erikoisoppituntia: verkkokauppayritykset ja liidien hankinta

● Pääsyn tukipalstalle, jossa asiantuntijamme vastaavat kysymyksiisi

● Kaikki kurssimateriaalit käyttöösi PDF-muodossa

BONUKSET:

● Some-mainonnan ammattilaisen työkalupakki

● 30 min sparrauspuhelu kahden viikon välein joulu-tammikuun ajan



Osio 1: Perustukset kuntoon tehokasta 
some-mainontaa varten 🛠

Tämän osion jälkeen:

● tiedät, mitä Facebook-mainonta tarkoittaa kokonaisuutena ja miksi 

siellä kannattaa mainostaa ostoprosessin eri vaiheissa

● tunnet Facebookin mainoshuutokaupan perusperiaatteet

● ymmärrät Facebookin pikselin merkityksen ja mahdollisuudet 

mittaamisessa ja kohdentamisessa

● sinulla on riittävä osaaminen toimia yrityksen Business Managerin 

pääkäyttäjänä halliten käyttäjiä ja tilejä

Katsottavissa heti!



Osio 2: Miten luon timanttisen 
kampanjarakenteen? 💎

Tämän osion jälkeen:

● osaat liikkua Facebookin mainostilillä kuin kala vedessä

● tunnet eri kampanjatavoitteiden erot ja osaat valita niistä 

sopivimmat vastaamaan omiin tavoitteisiisi

● tiedät, mitä pitää ottaa huomioon kampanja-, mainosjoukko- ja 

mainostasojen asetuksissa

● sinulla on valmiudet suunnitella ja rakentaa parhaiden käytänteiden 

mukainen kampanjarakenne mainostilillesi 

Katsottavissa heti!



Osio 3: Oikean yleisön tavoittaminen 📨

Tämän osion jälkeen:

● tunnet kohdentamisen parhaat käytännöt, joiden avulla valjastat 

algoritmin tekemään kohdennustyön puolestasi

● osaat hyödyntää Facebookin käyttäjädataan perustuvia 

kohdennusvaihtoehtoja osana mainontaasi

● ymmärrät oman datan merkityksen kohdentamisessa ja osaat 

hyödyntää sitä parhaalla mahdollisella tavalla

● tiedät, miksi ja miten erotella kylmä ja lämmin yleisö omiksi 

mainosjoukoikseen

Katsottavissa heti!



Osio 4: Kaappaa kohdeyleisösi huomio 👀

Tämän osion jälkeen:

● osaat itse luoda toimivia mainoksia ilman kalliita välineitä ja 

tuntikausien opettelua

● tiedät, millaiset mainoskuvat ja -tekstit toimivat juuri tällä hetkellä 

parhaiten some-mainonnassa

● tunnet parhaat käytännöt luovien optimoinnista eri sijoitteluihin

● osaat valita kohdeyleisöillesi parhaiten toimivat mainoskulmat ja 

tuoda ne esille kiinnostavasti

Katsottavissa heti!



Osio 5: Monipuoliset kehitystoimenpiteet, 
paremmat tulokset 🤩

Tämän osion jälkeen:

● tiedät, mitkä ovat some-mainonnan tärkeimmät tunnusluvut ja 

kuinka saat ne näkyviin helposti yhdellä silmäyksellä

● löydät mainonnasta kehityskohteita datan perusteella ja osaat 

kehittää kampanjoitasi tämän tiedon pohjalta

● tunnet A/B-testaamisen parhaat käytännöt Facebookissa

● hallitset tulosten skaalaamisen algoritmin ehdoilla

● osaat raportoida saadut tulokset asiantuntevasti johdolle

Katsottavissa heti!



+ Kaksi videoitua täydentävää oppituntia

1. Dynaaminen uudelleenmarkkinointi 2. Liidilomakkeiden hyödyntäminen



BONUS 1

Some-mainonnan ammattilaisen työkalupakki

Ideapankki ja suositukset 
mainossisältöihin

Tarkastuslista 
mainoskampanjoiden 

luomiseen



Asiantuntijamme vastaavat
kysymyksiin suljetussa LinkedIn-ryhmässä



Some-mainonnan sparrauspuhelut
30 min sparrauspuhelu joka toinen viikko joulu-tammikuun ajan



Saat sertifikaatin koulutuksen 
suorittamisesta



Koulutuksen hinta 389 € tai 66 € /kk

Sinulle webinaariosallistujana nyt  vain marraskuun ajan!

289 € tai 49 € / kk (6 kk ajan)

Hintoihin lisätään arvonlisävero.

Hyödynnä etu täältä!

https://www.mediashake.fi/somekurssi


Jos et mistä tahansa syystä ole tyytyväinen koulutuksen 
sisältöön, saat rahasi takaisin!

Täysi tyytyväisyystakuu!



“Suuri suositus Mediashaken some-mainonnan kurssille! Kurssi oli sillä tavalla napakka, että 
sen ehti hyvin käydä työn ohessa. Silti siihen oli saatu selkeä, informatiivinen paketti, joka veti 
yhteen kaikki aiemmat hajaopit maksetusta somemarkkinoinnista. Kaiken kruunasivat 
sparrauspuhelut, joissa oli mahdollisuus kysyä just se itseä mietityttävä kysymys eikä 
kertaakaan tullut sellainen olo, että kehtaanko avata suutani.

Saimme Hampaille.fi-verkkokaupassa Mediashaken oppien mukaan toteutetusta 
somekampanjastamme tulokset, joissa kuukaudelle asetettu varovainen tavoite täyttyi ja 
ylittyi jo päivässä! Tämän kurssin avulla onnistumme varmasti myös jatkossa, sillä nyt me 
tiedetään, mitä me tehdään.”

Sinikka Kauhanen, Hampaille.fi-verkkokauppa



“Parasta kurssissa oli, että opin käytännössä oikeasti tekemään some-markkinointia 
Facebookin Business Managerilla. Sain aina kysymyksiini vastaukset niin keskusteluryhmässä 
kuin sparrauspuheluissa. Koulutus oli rakennettu kokonaisvaltaisesti some-mainonnan 
perusperiaatteet, tekniset ja mainosten sisältöasiat sekä eri kokoiset mainostajat huomioiden. 
Tieto ja ymmärrys asioista lisääntyi pikkuhiljaa. Kurssin ansiosta luotan itseeni 
some-mainonnan tekijänä ja koska aihealue teknisine toteutuksineen on lopulta aika laaja, 
uskallan myös koittaa ja opetella koko ajan uutta!”

Mervi Kuustie, Yrittäjä, TerveysIdea Oy 



“Ennen some-mainonnan koulutusta en ollut tehnyt Facebook-mainontaa. Koulutus antoi 
erittäin kattavan ja yksityiskohtaisen käsityksen siitä miten mainontaa kannattaa tehdä. Olen 
nyt pari kuukautta hyödyntänyt koulutuksen oppeja työssäni ja se on tuottanut 
konkreettisia tuloksia! Teen mainontaa oppilaitokselle ja mainoskampanjani ovat lisänneet 
hakijoita moneen eri tutkintoon. Tykkäsin erityisesti siitä, että koulutuksessa annettiin 
yksityiskohtaisia ohjeita, eikä tarvinnut jäädä itsekseen pohtimaan asioita. 
LinkedIn-ryhmä ja sparrauspuhelut antoivat mahdollisuuden saada vastauksia suoraan omiin 
kysymyksiin. Koulutus oli niin hyvä, että oli pakko ilmoittautua myös Mediashaken 
hakusanamainonnan koulutukseen. Tämä porukka selkeästi tietää mitä tekee 👌”

Veera Markkanen, markkinointikoordinaattori, Ava-akatemia



Jos sinulla on mitä tahansa kysymyksiä tähän 
liittyen tai mietit sopiiko tämä sinulle, kysy 

ihmeessä lisää 👇

Matti Hirvonen

Sähköposti: matti@mediashake.fi


