
 

 

Suunnittele somen sisältökalenteri 2023 
  
 
Kohderyhmä: Koulutukseen voivat osallistua vain Pohjois-Savolaiset PK-yritykset 
  

Tavoitteet:  

• Hahmottaa kannattava kohderyhmä 

• Oppia asettamaan tavoitteita myös some-kanavalle 

• Saada aikaan sisältösuunnitelmapohja somekalenterin muodossa 
vuodelle 2023 

 

Kesto: 1 päivä lähiopetuksena 
 

Sisältö: TI 1.11.2022 klo 9.00-16.00  

 
Aamupäivä: 

• Askel 1: Kannattavan kohderyhmän hahmottaminen 
o Millainen on ihanneasiakkaasi  
o Kuvittele ihminen, joka edustaa tavoittelemaasi yleisöä 
o Kohderyhmiä voi olla useita (5-6) 
o Minkälaista on hänen arkensa? 
o Mitkä asiat vaikuttavat ostopäätökseen? 

• Askel 2: SOME-strategia 
o Mitä tavoitteita asetan 
o Valitse kanavat missä asiakkaasi viihtyy – vähemmän on enemmän 
o Visuaalinen ilme ja viestintätyyli 
o Hastagit# 
o Mihin meillä on resursseja? 

• Askel 3: Sisältötyypit ostopolun eri vaiheisiin  
o Millä ilmaisella sisällöllä rakennat luottamusta? 
o Mitä käytät sisäänheittotuotteina? (tarjoukset) 
o Myyntituotteet: miten ohjaat houkuttelevasti ostoon? 

 

Iltapäivä: 
 

• Askel 4: Some Vuosikellon pohjaksi 
o Mitä tärkeitä päiviä, kausia tai tapahtumia kyseisenä vuotena on tulossa? 
o Kuuluuko omaan yritystoimintaasi tärkeitä päivämääriä tai tapahtumia – joko sellaisia, 

joita aiot järjestää tai joihin aiot osallistua? 
o Muista yrityksesi mahdolliset kampanjat 
o Katso, että saat varattua somen tekemiselle tarpeeksi aikaa 
o Merkitse lomasi vuosikelloon 

• Askel 5: Oman julkaisusuunnitelma rungon rakentaminen 
o julkaisutiheys kanavissa 



 

 

 
o kerran luodun materiaalin uudelleen hyödyntäminen 
o julkaisukoukut – 5 tai 10 julkaisun sarjat 
o sama materiaali useammassa kanavassa 

• Askel 6: Suunnitelmasta toteutukseen 
o opi yleisösi parhaat läsnäolo hetket 
o analysoi, mittaa ja muokkaa 
o ole vuorovaikutuksessa 

 
 
 

Kohderyhmänä ovat Pohjois-Savolaisten pk-yritysten avainhenkilöt tittelistä riippumatta. Koulutus 
toteutetaan lähikoulutuksena 
 
AIKA JA PAIKKA: Lähikoulutus 1.11.2022 , koulutuspaikka Palvelualan Opisto Kuopio 
 
ILMOITTAUTUMISET: 24.10.2022 MENNESSÄ https://bit.ly/somesuunnitelma23 
 
HINTA: MAKSUTON AINOASTAAN pk-yritykset 
ja yritysten henkilöstö Pohjois-Savon alue, henkilöstön määrä 1 249; tuettu koulutus kerryttää de 
minimis -tukea.) 
 
Toteutamme valmennuksen yhteistyössä YOM-palvelun kanssa. Ilmoittautuminen tulee perua 
vähintään viikkoa ennen koulutuksen alkua. Ilmoittautumisajan jälkeen tulleista peruutuksista tai 
perumatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme ovh. hinnan suuruisen osallistumismaksun 
(mahdollinen peruutus tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen koulutusta). 
 

Kouluttaja: Riina Hankaa, Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy 
 
Lisätietoja: Sinikka Karjalainen, Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy 040 72 22 817, 
sinikka.karjalainen@ktshc.fi TAI projektikoordinaattori Reetta Simpanen, YOM-palvelu, puh. 050 430 
6181 tai reetta.simpanen@yrittajat.fi 
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