"TYKKÄÄ MUSTA"
2,7 biljoonaa käyttäjää, Suomessa
2,9 miljoonaa

55% käyttäjistä miehiä, 45
naisia. Suomessa 44% miehiä,56
naisia
"kollegasta kummitätiin kanava" -kaikki käyttää
98% käyttää mobiililta

- KAVERUUDEN YLLÄPIDON,
KUULUMISTENVAIHDON
KANAVA

Kommunikointi tuttavallista,
kuin naapurille tai kaverille
Suosituimmasta 500 sadasta
julkaisusta viime vuonna 80% oli
videoita, 18%kuvia ja 2%
linkkejä
Monipuoliset maksetun
mainonnan mahdollisuudet

"NÄE MUT!"

"INSPIROI MUA"

Pinterest

72% käyttäjistä naisia,
18% miehiä
169 miljoonaa käyttäjää,
Suomessa 0,7 miljoonaa
mainonta ja suora myynti
(klikkauksella) mahdollista
Pinterstin käyttäjät ovat
keskimääräistä somekäyttäjää
varakkaampia ja koulutetumpia
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INSPIRAATION
ETSINTÄÄN, OHJEEN
JAKAMISEEN,
SHOPPAILUUN

Kommunikointi
naistenlehtimäistä
Erilainen somekanavia
josta etsitään inspiraatiota
lomiin, asuihin,
sisustukseen, ei kontakteja.

Yli puolet Pinterestin käyttäjistä on
ostanut jotain Pinterestin
inspiroimana
“to help people discover the things they love, and
inspire them to go do those things in their daily lives.”

"LET ME
ENTERTAIN YOU!"
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2 Biljoonaa käyttäjää,
Suomessa 2,8
miljoonaa
55% käyttäjistä
miehiä, 45% naisia
Onnistunut
mainostaminen vaatii
paneutumista

Lasten ja nuorten
suosiossa
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You Tube

- VIIHDYTTÄMISEEN JA
VIIHTYMISEEN, 5 min
PARRASVALOISSA
Kommunikointi
juontajamaista, viihteellistä
ja trendikästä
Kaikki 10 kaikkien
aikojen suosituinta
videota musiikkivideoita
Yksi tehokas mainonnan
muoto on tubettajayhteistyö

"Broadcast yourself"

"PALKKAA MUT"
663 miljoonaa
aktiivista käyttäjää
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Linkedin

- VERKOSTOITUMISEEN,
TYÖNHAKUUN. OMAN
ALAN SEURAAMISEEN
Kommunikoi kuin kollegalle
tai esimiehelle

57% käyttäjistä
miehiä, 43% naisia
Erinomaiset
mainosmahdollisuudet esim.
työntekijän tai
liikekumppanin löytämiseen

Ammatillinen ja
asiallinen kanava, jossa
näytetään elämän
edustuspuolta
Matala kynnys
verkostoitumiseen

"Connect to opportunity"

"KUULE MUN MIELIPIDE"
en
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337 miljoonaa
käyttäjää, Suomessa n.
miljoona

Twitter

- MIELIPITEIDEN JA
UUTISTEN JAKAMISEEN
Kommunikointi tiiviisti
ja nasevasti kuin
mielipidekirjoituksessa
tai iskulauseessa

Uutisten ja väittelyn
kanava
Työläs, suosituimmat
twiittajat twiittaa jopa
100 twiittiä päivässä
Mainonnassa sopii
nopeaan ja uutissisältöiseen viestintään

62% käyttäjistä miehiä
ja 38% naisia
Suosituimmat aiheet urheilu,
politiikka ja tv-ohjelmat

"It´s what is happening"

