


Agenda

● Jodel lyhyesti
● Jodelin trendit
● Tuotteet & hinnat
● Suomen caseja



Mikä Jodel on?

Yksityinen

Aktiivinen

Paikallinen
Mitä täällä tapahtuu?

Ajankohtainenreaaliaikainen

Nimimerkitön



#viihde

#neuvot

#kysymyksetjavastaukset

#kuvat

#työelämä

#tapaamiset



KEITÄ JODELIN 
KÄYTTÄJÄT OVAT?



330 000 käyttäjää/kk

Jodelin käyttäjäprofiili

46 % 50 %

Muu

4 %

Mies Nainen

81 % 11 %

Alle 18 vuotta

8 %

18-35 vuotta +36 vuotta



JODELIN TRENDIT





Trendit

POLLIT

VASTUULLISUUS

KUVA VS. TEKSTI? TYÖNANTAJAMIELIKUVA

ASIALLISUUS
HEIMOT & 

MERKITYKSELLISYYS



MAINOSMUODOT



● Natiiviformaatti, yhdellä mainostajalla kerrallaan vuorokauden 
haltuunottona.

○ Teksti, kysely, kuva tai video

○ Kiinteä, kaupunkikohtainen hinnasto

○ Mahdollisuus sulkea kommentointi

○ Dialogi, kohtaaminen kohderyhmän kanssa, 
väärinkäsitysten korjaaminen, mikrotutkimus

Boosted Post



Alue Hinta per päivä yksittäin

Helsinki 1 700 €

Espoo  500 €

Vantaa 500 €

Tampere 700 €

Oulu 600 €

Turku 700 €

Jyväskylä 500 €

Kuopio 500 €

Joensuu 500 €

Lahti 400 €

Vaasa 400 €

Lappeenranta 400 €

Rovaniemi 400 €

Järvenpää 400 €

Boosted Postin bruttohinnat 

Yhden keskustelulangan 
aluepaketit:

PK-seutu 1950 €
PK, Tku & Tre 3200 €

PK, Tku, Tre, Oulu, JKL 4100 €
Koko Suomi 4950 €



● Kuva tai videoformaatti 1080x1920px / video 9:16

○ Kohdennusmahdollisuudet ikä, sukupuoli, sijainti

○ BruttoCPM 12 €
■ +1 € per kohdennus

○ Pitkäkestoisempi kampanjointi, tunnettuus

○ Vinkki: laske kampanjan näytöt frekvenssillä 3-5 

Display



● Koot: 300x250, 300x300, 320x320, 320x480 

○ Kohdennusmahdollisuudet ikä ja sukupuoli (1st party data)
■ Diileihin voidaan liittää 1st party dataa

○ HTML5, Rich Media, GIF, PNG…

○ Mainospaikkoina main feed + kanavat

○ Ostaminen tapahtuu Googlen Preferred diilillä joka on mahdollista 
saada DV360, Adform, Xandr etc. ostajille

Ohjelmallinen



ESIMERKKEJÄ 
MAINONNASTA



Display



Jodeliin kuratoidut



CASE: VALIO JOULU



1.12. & 7.12. & 15.12.2021



Alle 24 h:
10 328 avausta

1071 klikkiä

865 upvotea

227 pinnausta



Halusimme kampanjalla innostaa nuoria aikuisia leivonnan ja 
ruoanlaiton pariin ruokavuoden suurimman sesongin alla. Oli 
hienoa, ja jopa hieman yllättävää, miten hyvin keskustelu lähti 

käyntiin: jodlaajat kyselivät paljon vinkkejä yksittäisiin 
resepteihin, mutta myös leivonnan ja ruoanvalmistuksen 
tekniikoihin. Pystyimme kampanjalla tuomaan hyvin esiin 
Valion joulusisältöjä sekä herkullista reseptiikkaa. Lisäksi 

saimme kallisarvoista tietoa siitä, mitä kohderyhmä toivoo 
ruokasisällöiltä tulevaisuudessa.

Laura Saukkonen, Valio, Sisältöpäällikkö, Ruokasisällöt 



CASE: STTK



24h aikana 
Helsingissä:

52 649 jodlaajaa

17 489 interaktiota

13 087 ääntä

125 kommenttia



CASE: 
OIKEUSMINISTERIÖ







Helsinki, 24h:
Reach: 81 445 (60 000)

Postauksen avaukset: 8175 (1500)

Linkin klikit: 1232 (500)

Upvotet: 338 (250)

Pinnaukset: 152 (-)

Tunnusluvut (ka)



CASE: HSY



Vuorokaudessa 
Helsingissä:

62 842 jodlaajaa

8782 avausta

393 kommenttia

847 upvotea

357 pinnausta



CASE: KORKEASAARI



Display: 
CTR 0,64 %

Boosted Post: 
260 kommenttia

718 linkin klikkausta







CASE: NORDEA



“Pankki perustelee strategiaansa 
sillä, että nuoret pitää tavoittaa 
sieltä, missä he ovat ennestään, 
sillä yhä useammalla nuorella voi 

olla kynnys ottaa yhteyttä 
pankkipalveluihin.”



Miten kaikki alkoi

1. Jodel oli mukana useassa 
kampanjassa, jotka olivat 
suunnattuja opiskelijoille.

2. Jodlaajien palaute Nordealle oli 
kannustavaa ja positiivista. Keskustelussa 
korostui kiinnostus raha-asioita kohtaan, 

vaikka pankit onkin usein mielletty 
“low-interest” mainostajiksi.

3. Hyvien kokemusten jälkeen avattiin 
oma kanava @nordea_aspa. Kanavalla 

kysytään päivittäin raha-asioihin ja 
Nordeaan liittyviä kysymyksiä, ja 

keskustelua herätellään mainonnalla. 



Miten keskustelua pidetään yllä?





Vaikeammistakin asioista uskalletaan kysyä



Palaute

“Olemme olleet erittäin tyytyväisiä siihen kuinka 
laadukkaita kysymyksiä olemme kanavalla 
saaneet ja kuinka aktiivisesti ihmiset ovat meihin 
yhteydessä Jodelin kautta”

“Olemme selvästi tavoittaneet Jodelin avulla 
sellaisen kohderyhmän, jota muissa 
kanavissa ei välttämättä tavoita niin 
helposti.”



Nordean sometiimi

“Jodlaajien kysymyksiin 
vastaaminen vie tiimiltä 

muutaman tunnin viikossa”



Yhteiskunnalliset mainostajat -40%



KOOTUT VINKIT



✔ 18-35-vuotias kaupunkilainen

✔ 320 000 / kk

✔ Käyttäjälle lokaali

✔ Moninaiset keskustelut

✔ Boosted Post sitouttaa ja mahdollistaa dialogin, 

aluekohtainen hinnoittelu

✔ Pidempiaikainen display rakentaa brändiä

✔ CPM bruttona 12,00€-15,00€

✔ Oma kanava herättää luottamusta, mahdollistaa 

jatkuvamman dialogin, nostaa brändin parissa vietetyn 

ajan

✔ Natiivi ja orgaaninen toteutus




