
DIGITAALINEN 

MARKKINOINTI

-webinaarit
Internetmarkkinoinnilla kassa kilisemään!
Internet on markkinoinnissa turha ja somessa puuhailu pelkkää ajan tuhlausta. Vai onko sitten-
kään? Tule oppimaan tehokkaimmat matkailumarkkinointiin sopivat keinot innostavalta ja toimi-
alan tuntevalta Ilkka Kauppiselta. 

Koulutuksissa käydään läpi parhaimmat keinot eri internetmarkkinoinnin keinoista, joilla laitat 
kassan kilisemään. Jokaisessa koulutuksessa myös tehdään kouluttajan opastuksella tehokkaim-
mat keinot oman yrityksesi markkinointiin. Tästä koulutuksesta saavat irti niin aloittelijat kuin jo 
pidemmälle ehtineet. Tarvitset vain nettiyhteyden, oman tietokoneen ja innostunutta mieltä. Kou-
lutukset toteutetaan virtuaalisesti ja sehän sopii kuin nenä päähän juuri tämän alan koulutuksille!

Webinaarit järjestävät SAMKin matkailuhankkeet ja Matkalle Satakuntaan -hanke.

 Ilmoittautuminen viim. kaksi päivää ennen osion (1-3) ensimmäistä kertaa: 
	 https://elomake.samk.fi//lomakkeet/11420/lomake.html

lmoittaudu	valitsemasi	osion	(1-3)	kaikkiin	koulutuspäiviin,	näin	saat	parhaimman	hyödyn!	Voit	myös	ilmoit-
tautua	useampaan	osioon	(1-3).	Koulutukset	ovat	etäkoulutuksia	sisältäen	kouluttajan	antamia	ennakko-	ja	
kotitehtäviä. Tehdyistä tehtävistä Ilkka antaa myös henkilökohtaisen palautteen. 
Koulutukset pidetään etänä helppokäyttöisellä etäyhteydellä. Tarvitset siis nettiyhteyden ja oman tietoko-
neen. Reippaasta ja uteliaasta asenteesta ei myöskään ole haittaa!

Lisätietoja:	SAMK:	Soile	Vahela,	soile.vahela@samk.fi,	p.		044	710	3990	tai	Satakunnan	matkailuyrittäjät	ry:	
Terja	Wahlberg,	puheenjohtaja@visitsatakunta.fi,	p.	040	516	3633 >>



DIGITAALINEN MARKKINOINTI -webinaarit

OSIO 1
INTERNETMARKKINOINNIN PERUSTEET 
OSA 1 16.2. klo 13–16 
• Mitä internetmarkkinointi on?
• Internetmarkkinoinnin sopivimmat työkalut ja käytän-

nön tippejä
• Kaikkein tehokkain vinkki oman internetmarkkinoinnin 

kuntoon laittamiseksi

OSA 2 18.2. klo 13–16 
• 5	tehokkainta	keinoa	oman	yrityksen	markkinointiin.	

Tehdään nämä kuntoon kouluttajan avustuksella.

Perusteet-osioita suositellaan kaikille. Sisältää paljon 
uutta tietoa myös vanhoille tutuille.

OSIO 2 
SOMEMARKKINOINNIN NEXT LEVEL

OSA 1 3.3. klo 10–13
• Miksi oma somemarkkinointisi ei tuota rahaa?
• Mitä	somemarkkinoinnin	pitäisi	olla	vuonna	2021?
• Helpoimmat vinkit pelin avaukseen
• Miten hyödynnät tehokkaasti erilaisia suosituksia myyn-

nissä ja markkinoinnissasi

OSA 2 4.3. klo 13–16
• Tärkeimpien sometyökalujen esittely ja viilaus tuloskun-

toon
• Instagram, Facebook ja yllätystyökalu
• Somevideoiden hyödyntäminen omassa markkinoinnissa

OSIO 3
MARKKINOINNIN SUPPILOT FACEBOOKISSA

• Näin löydät asiakkaasi Facebookista ja verkkosivuillesi 
enemmän kävijöitä

• Näin myyt maksetulla Facebook-mainonnalla
• Näin saat kadotetun asiakkaan palaamaan sivuillesi
• Koulutuksessa tehdään koko tehokas markkinoinnin 

suppilo, mistä sinulle on iloa monta vuotta tämän 
jälkeen.

OSA 1 23.3. klo 13–16
• Facebook-mainonta tänään eli perusteet ja viime aikojen 

muutokset
• Tehokkaiden mainossuppiloiden rakentaminen Faceboo-

kissa
• Oman suppilon suunnittelun aloittaminen
• Business Manager - onko minulla sellainen ja miten 

sen hankin?

OSA 2, 25.3. klo 10–13
• Facebook-remarketing pikselin asentaminen omille 

kotisivuille tai verkkokauppaan
• Business Managerin asennus

OSA 3,  14.4. klo 10–13
• Suppilon ensimmäisen osasen eli prospektien hankki-

minen -mainoskampajan teko
OSA 4, 15.4. klo 10–13
• Tehokkaan uudelleenmarkkinoinnin aloittaminen
• Kampanjoiden seuranta ja kehittäminen

Kouluttaja Ilkka Kauppinen on toiminnassaan keskittynyt matkailun digitaalisen myyn-
nin	ja	markkinoinnin	konsultointiin.	Alan	ammattilaisena	hän	on	toiminut	19	vuotta,	
konsultoiden pieniä ja isoja organisaatioita ympäri Suomen internetin ihmeellisestä 
maailmasta. Lisäksi hän on osallistunut vahvasti alan koulutuksen kehittämiseen.

Ilkka on selkeä, räväkkä ja motivoiva konsultti. Hän onkin saanut runsaasti kiitosta in-
nostavista ja ennen kaikkea käytännönläheisistä työpajoistaan. Ilkka asuu Rovaniemellä. 
Vapaa-ajallaan hänet löytää Lapin lumoavasta luonnosta. 

Internetmarkkinoinnista puhumisen lisäksi Ilkka myös tekee sitä aktiivisesti toiselle 
yritykselleen	Arctic	Warriors	Oy:lle.	Ks.	lisää	www.arcticwarriors.fi		ja	www.arcticwarriors.
fi/somessa	

Ilkan CV:n löydät  osoitteesta www.ilkkakauppinen.com/cv  sekä myös www.linkedin.
com/in/ilkkakauppinen 


