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ONNISTUMISIA SUOMESTA 

”Suomen nuorisosta paljon 
suurempi osa on nyt tietoisia meistä 

kuin koskaan aikaisemmin.”

Lari Hiirijoki
toimitusjohtaja

Toimiala: 
Hattujen ja päähineiden 
valmistus, maahantuonti 

ja myynti

+ Perustettu: 
1952

+

Liikevaihto:
1,2 M€

+

YRITYS: 
R.K. Salon Lakkitehdas Oy

Ratkaisu: 
Aktiivinen kampanjointi 

oikea-aikaisesti kohderyhmässä. 
Sosiaalisen median hyödyntäminen 

kohderyhmän mukaan. 
Verkkonäkyvyyden parantaminen.

Investoinnin taso: 
noin 16 000 eur +

Haaste: 
Tunnettuuden rakentaminen 

ja markkinaosuuden 
pitäminen markkinassa, 
jota kilpailija hallitsee. +

+ Tulokset: 
Verkkokaupan euromääräinen 

myynti + 30 prosenttia. 

Kampanjassa esitellyn tuoteryhmän 
verkkovierailut kaksinkertaistettiin. 

Some-seuraajien määrä 
+ 61 prosenttia. 

+



Fonecta tiimiä luotsannut Elisa Lindroos ja 
Salon Lakkitehtaan Lari Hiirijoki

Päähineitä valmistava ja maahantuova perheyritys etsi 
uutta kasvua verkosta. Verkkokauppa oli jo olemassa, 
mutta etenkin kevään valmistujaislakkisesonkiin haluttiin 
uutta virtaa.
 

Ratkaisu edellytti monenlaista tekemistä. Verkkokauppa uu-
distettiin. Yrityksen some-tekemistä jäntevöitettiin. Kevään val-
mistujaisia varten rakennettiin näyttävä mainoskampanja nuo-
risokohderyhmäsivustoille. Kampanjan tuloksia ja statistiikkaa 
seurattiin huolella, jotta muutokset asiakkaiden käyttäytymises-
sä pystyttiin huomioimaan ja hyödyntämään kampanjassa.
 
”Lakkitehtaan haaste oli mielenkiintoinen: miten rakennetaan 
tunnettuutta markkinassa, jota hallitsee yksi valmistaja?  Kuu-
min sesonki on aika lyhyt ja markkina rajallinen. Siksi halusim-
me rakentaa ratkaisun, joka yhdistää nopean ja tehokkaan hal-
tuunoton jatkuvaan verkkonäkyvyyden parantamiseen”, kertoo 
tiimiä Fonectalla luotsannut Elisa Lindroos.



Sinne missä kohderyhmä on
 
Valmistujaislakeilla on kaksi sesonkia: kevään ja syksyn 
valmistujaispäivät. 

Tunnettuuden rakentaminen sosiaalisen median ja koulukier-
tueiden avulla täytyykin ajoittaa alkuvuoteen niin, että hedelmiä 
päästään keräämään touko-kesäkuun sesongissa.
 
Visuaalisen somen voima on näinä päivinä valtava. Sen avulla 
yritys pystyy kertomaan tuotteista, niiden käytöstä ja luomaan 
iloista inspiraatiota ympärilleen.

Ratkaisu edellytti monenlaista tekemistä. Yrityksen verkkokaup-
paa uudistettiin ja some-tekemistä jäntevöitettiin. Kevään val-
mistujaisia varten rakennettiin näyttävä mainoskampanja nuo-
risokohderyhmäsivustoille. Kampanjan tuloksia ja statistiikkaa 
seurattiin huolella, jotta muutokset asiakkaiden käyttäytymises-
sä pystyttiin huomioimaan ja hyödyntämään kampanjassa.
 
”Yksi tavoitteemme oli valjastaa aiemmin vähäisessä käytössä 
ollut sosiaalinen media Lakkitehtaan tunnettuuden ja mielikuvan 
rakentamiseen. Somen hyödyntäminen on pitkä tie, jossa pää-
simme hyvin alkuun”, sanoo Lindroos.
 

”Facebookin seuraajamäärä saatiin aktiivisella 
sisällöntuotannolla hyvään nousuun. Instagram on 

välineenä hieman vaikeampi, mutta se on Lakkitehtaalla 
luonnollinen ympäristö esitellä muun muassa eri 

ammattialojen valmistujaislakkeja ja tarinoita niiden takana.”

MITÄ TEHTIIN:

Tehostettiin yrityksen läsnäoloa niissä 
palveluissa, joita kohderyhmä käyttää

Suunniteltiin sisältö kanavan mukaan –
 millaista inspiraatiota mistäkin etsitään?

Luotiin yritykselle ohjeet, joiden avulla se 
voi päivittää presenssiään helposti

+



”Halusimme tehdä Lakkitehtaalle 

kampanjan, joka ohjaisi ostamaan 

ja loisi mielikuvaa tuotteesta, 

joka ei kalpene brändinä 

tunnetummalle kilpailijalle missään 

olosuhteissa. Siksi valitsimme 

kampanjaan nuorisosivustot, joilla 

saatiin haltuun suuria mainospintoja 

ja panostimme mainonnan 

visuaalisuuteen”, Lindroos kertoo.

 

Parhaimmillaan verkkomainonta 
rakentaa samanaikaisesti sekä 
myyntiä että mielikuvaa.”

 

 
Näyttävä kampanja, kattava peitto
 
Valmistujaislakkien hankinnan aikaikkuna on kapea: ne han-
kitaan valmistujaisiin, minkä jälkeen niitä käytetään vappuna 
ja erilaisissa riennoissa.
 
Kampanja kohdennettiin nuorille kahdessa aallossa. Ensin 
ajettiin sekä tytöille että pojille suunnattuja mainosversioita. 
Verkkokaupan datasta huomattiin, että sukupuolten käyttäy-
tymistrendissä oli eroja. Tytöt tilasivat lakkinsa hyvissä ajoin, 
mutta poikien tilausmäärät kasvoivat sitä mukaa, mitä lähem-
mäs valmistujaispäivää tultiin.
 
”Kun huomasimme tämän trendin, päätimme kohdistaa pojille 
vielä viime hetken muistutusviestin. Se toimi”, kertoo Lindroos.
 

Kampanja oli menestys kaikilla mittareilla mitattuna. 
Euromääräinen myynti kasvoi kolmanneksen ja 

mainonnan toimivuus oli huima: klikkiprosentti eli CTR 
nousi näyttävimmässä tapetti + paraati -ratkaisussa 

jopa yli kolmen prosentin. Muissa ratkaisuissa 
klikkitasot olivat maltillisemmat, mutta silti oivalliset 

liikkuen 0,3–0 ,9 prosentin välillä.



 
”Lakkitehdas tavoitti nuoret siinä ympäristössä, missä he 
yleensäkin surffaavat. Näyttävän mainonnan avulla muis-
tutettiin valmistujaishetken juhlavuudesta ja luotiin tarvet-
ta. Näin verkkomainonta parhaimmillaan toimii: se raken-
taa samanaikaisesti sekä myyntiä että mielikuvaa.”

Tunnettuus tuo jatkuvuutta
 
Miten lakkitehtaan tunnettuus kehittyi? Keväinen kampan-
ja näkyi myynnissä – hankalan vuoden ja vaikean markki-
natilanteen vallitessakin onnistuttiin luomaan myyntiä.
 
Ajan hengen mukaisesti kilpailu kuluttajien euroista on 
kovaa. Lakkitehtaan toimitusjohtaja Reima Salon mukaan 
taantuma näkyy liiketoiminnassa kouriintuntuvasti.
 
”Valmistujaislakitkin halutaan maksaa osamaksulla. Sum-
mat eivät ole suuria, mutta asiakkaat haluavat viivästyttää 
maksamista viimeiseen asti. Olemmekin tosi tyytyväisiä 
siitä, että päädyimme markkinoimaan aktiivisesti – en tie-
dä millainen vuosi olisi ollut jos emme olisi tehneet näin.”
 
Tunnettuuden kasvu on vaikuttanut myös Lakkitehtaan 
näkyvyyteen Fonectan palveluissa.

Aiemmin yrityksen nimellä tehtiin vain muutamia 
kuukausittaisia hakuja. Nyt määrä on vakiintunut 
20– 50 hakuun kuussa – lakkitehdas tuotteineen 

on siis noussut päähineitä etsivien 
suomalaisten tietoisuuteen.

+
MITÄ TEHTIIN:

 

Rakennettiin kampanjan sisältö tukemaan 
sekä oikeaa mielikuvaa että myyntiä. Panostettiin 

visuaalisuuteen ja näyttävyyteen, jotta brändi kehittyisi 
oikeaan suuntaan.

Valittiin mediat kohderyhmän mukaan

Seurattiin läpi kampanjan sekä kampanjan 
onnistumista (näyttömäärät ja ctr-taso) että 

verkkokaupassa tapahtuvaa myyntiä ja 
reagoitiin muutoksiin myös 

kampanjan edetessä
 



Mitä saavutettiin

+30 %
Verkkokaupan euromääräinen 

myynti + 30 prosenttia

+61 %
Some-seuraajien määrä 

+ 61 prosenttia

x 2
Kampanjassa esitellyn 

tuoteryhmän verkkovierailut 
kaksinkertaistettiin
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