
SOSIAALISEN MEDIAN
STRATEGIA 
JÄÄKAHVILA 

TAVOITE

Jääkahvilan somestrategian tavoitteena on
kasvattaa myyntiään ja tavoittaa yhä useampi
Pirkanmaalainen. 

KOHDERYHMÄN
MÄÄRITTÄMINEN 
 

Viime talvena jääkahvila tavoitti erityisesti lapsiperheet sekä
ulkojäällä liikkuvat, mutta ensi talvena tavoittelemme
lähialueiden asukkaiden lisäksi lähikunnissa asuvia. Kahvilan
aukiolo on lyhyt ja ajoittuu hiihtoloma viikoille, joten koemme
että tämänlainen kahvila kiinnostaa myös pidemmän matkan
takaa tulevia. Kahvilalla on tekemistä koko perheelle,
pulkkamäki, napakelkka sekä luistelu mahdollisuus. 

Myyntiä kasvatamme combo tarjousten markkinoinnilla.
Kannustamme asiakkaita tulemaan kahvilalle tarjousten
avulla sekä herättää asiakkaiden huomio erilaisilla
aktiviteeteillä.

Fokusoimme markkinoinnissa lapsiperheiden
tavoittamiseen. 
Toinen kohderyhmämme on alueella ulkoilevat
ihmiset. 

  
Luomme markkinointi kampanjan lapsiperheille, jolla
tavoitamme asiakkaat jotka ovat valmiita viettämään koko
päivän aktiviteettien lomassa. Tälle kohderyhmälle
markkinoitaessa fokusoimme aktiviteettien korostamiseen sekä
arvon luomiseen tarjousten kautta. Tahdomme madaltaa
perheiden kynnystä lähteä viettämään aikaa yhdessä. 
  
Ulkoilevat ihmiset tavoitamme facebook ryhmien kautta sekä
maksetun ja kohdistetun somemarkkinoinnin kautta. Pyrimme
myös pääsemään mm. Rauhaniemen kansankylpylän
markkinointikanaviin.  



SUUNTAVIIVAT
SISÄLLÖNTUOTANNOLLE 

Rauhaniemen kansankylpylän somekanav
Ilmoitamme tapahtuman myös Visit
Tampereen tapahtumakalenteriin sekä
lehdistölle 
 

Facebook: erilaiset ryhmät, tapahtuma, maksettu mainonta
Instagram: Saawan instassa tarinat ja julkaisut, Luodaan
Jääkahvilalle oma instagram, käytetään maksullista
markkinointia
Tiktok: luomme Jääkahvilalle oman tilin, sekä tuotamme
sisältöä yksityistilien kautta, puhuttelemme erityisesti
nuoria

  
 

JÄÄKAHVILA 

  
Mitä sisältöä tehdään? 
Perustetaan Jääkahvilalle oma Instagram-tili, joka puhuttelee lapsiperheitä
hauskoilla postauksilla liittyen aktiviteetteihin sekä myytäviin tuotteisiin.  
  
Kenen tehtävä?
Jääkahvilalla työskentely viime vuonna oli hyvin hektistä ja kiireisinä
päivinä jokaista apukättä tarvittiin asiakkaiden palvelemiseen, joten
sisällöntuottaminen pitää ulkoistaa jollekkin, kuka ei tee samalla
asiakaspelvelua. 

Milloin sisältöä tehdään? 
Luodaan sisältökalenteri, jota noudatetaan. Postauksia Instagramiin tulee
viikottain, sekä mystooreja. Pidetään Saawan tiktok sekä Instagram myös
ajantasalla jääkahvilan rakentamisesta sekä kun se on käynnissä.

 
Perheille: Perheitä puhuttelemme rempseällä ja lastenmielisellä otteella, tuomalla esille mitä lasten
kanssa Jääkahvilalla voi tehdä, kuvilla ja videoilla luomme tunnelmaa lasten riumusta ja
yhdessätekemisen ilosta. Korostamme myös lapsille suunnattuja tuotteita. 

Ulkoilijat:  luomme sisältöä mikä herättää mielenkiinnon luistelusta ja hiihdosta kiinnostuneille,
fiilistemällä ja korostamalla upeaa miljöötä. Puhuttelemme tätä kohderyhmää selkeällä
informaatiolla aukioloistamme, sijainnistamme sekä tuomalla esille latujen ja jään
reittimahdollisuuksista. Koska toimintamme on sääriippuvaista, tuotamme sisältöä joka päivä
aukioloajoista. 
  
 KANAVAT

MILLASTA SISÄLLÖN PITÄÄ OLLA?



Julkaisu tavoitti 10 065 ihmistä
Näyttökertoja 17 294 
Vierailuja profiilissa 299
Lisää seuraajia 28
Tykkäyksiä 80
Tallennuksia 20

JÄÄKAHVILA

  
Olemme kerännyt viime talven markkinoinnista dataa
Facebookista sekä Instagramista. Saimme dataa
maksetun markkinoinnin kautta ja aiomme hyödyntää
sitä tulevana talvena. Dataa keräsimme mm. siitä
moniko tavoitti maksetun markkinoinnin julkaisumme,
moniko seurasi instagram tarinoistamme esim.
aukioloaikoja, moniko julkaisi instagramissa tägäten
@saawaosk saimme tietoa myös siitä moniko osallistui
tapahtumaan facebookissa.  
  

DATA JA SEN SEURAAMINEN

Instagram maksettu mainos 17.2.2022

Mainos pyöri viikon ajan, mainoksen hinnaksi tuli 50e 

Julkaisu tavoitti 479 ihmistä
Näyttökertoja 525 
Vierailuja profiilissa 33 
Lisää seuraajia 2
Tykkäyksiä 56 
Tallennuksia0 

Instagram postaus 3.3.2022

    
Hyödynnämme olemassa olevan datan kohdistamalla
maksettua markkinointia samoilla toimivilla
hakutermeillä. Tiedämme montako ihmistä on
mahdollista tavoittaa viime vuoden budjetillamme ja
tulemme hyödyntämään tätä tietoa budjetoitaessa
projektia. 


