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Tervetuloa
matkaan!
Tässä oppaassa pääset hyppäämään neljän
eri metrolinjan kyytiin, jotka kuljettavat tutustumaan
yritysbrändäykseen. Matkalla on pysäkkejä,
joissa perehdytään linjan olennaisimpiin aihealueisiin.
Tämä julkaisu on osa Turun ammattikorkeakoulun toteuttamaa
Selko-hanketta, joka on osa 6Aika-kokonaisuuteen kuuluvaa Avoin
osallisuus ja asiakkuus –kärkihanketta. Siihen ovat osallistuneet Suomen
kuusi suurinta kaupunkia: Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja
Vantaa sekä Turun ammattikorkeakoulu. Tämä hanke kuului Kestävää
kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan, joka
toteutettiin 1.4.2015-31.3.2018 välisenä aikana. Selko-hanke on tehty
yhteistyössä Turku Science Park Oy:n kanssa.
Tätä brändiopasta on ollut tekemässä myös joukko yrityksiä, joilta on
saatu haastattelumateriaalia sitaateiksi teksin joukkoon. Kiitos siitä
heille, ja yrityksien haastatteluista vastanneelle Heidi Longalle.
Lisää tietoa hankkeesta ja sen tuloksista löytyy osoitteesta:
www.selko-hanke.com
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K E LTA I N E N L I N J A

Mikä
brändi?
Oletko valmis aloittamaan matkan?
Ensimmäisenä hyppäämme keltaisen linjan kyytiin.
Tällä metroreitillä tutustutaan siihen mitä
brändi oikeastaan tarkoittaa, mitkä ovat sen tehtävät
ja mitä etuja se tarjoaa yritykselle.
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Mikä on brändi?
Brändi on kaikkien mielikuvien summa,
joita meillä on tietystä kohteesta. Se voi kohdistua
mihin vain, esimerkiksi tuotteeseen, palveluun, yritykseen,
henkilöön, valtioon tai tapahtumaan. (Mäkinen ym. 2010, 15- 16.)
Brändi on aina vastaanottajan tulkinta kohteesta,
hänen omia mielikuviaan siitä. Sillä ovatko ne totuudenmukaisia
vai eivät, ei ole väliä. Jokaisella henkilöllä on oma
totuus brändistä, joka saattaa erota hyvinkin paljon toisen
näkemyksestä. (Mäkinen ym. 2010, 44-46.)
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”Brändi on kaikki.
koko paketti.
se sisältää kaiken,
mitä me puhutaan,
miten me ollaan
ja mitä me ollaan
ulkoa ja sisältä
päin.”
”Brändi on lupaus,
jostakin, mikä
tietenkin riippuu
brändistä.”

Brändin tehtävät
ja sen tuomat edut
Brändillä on useita tehtäviä, ja se voi tarjota yritykselle myös merkittäviä
etuja. Se voi esimerkiksi tuoda uskollisia asiakkaita, parempia
rahoitusmahdollisuuksia, lisätä kiinnostavuutta työnantajana sekä
haluttavuutta yhteistyökumppanina. Brändi auttaa mahdollistamaan
tuotteiden korkeamman hinnan, ja se voi myös alentaa
markkinointi- ja jakelukustannuksia. (Malmelin & Hakala 2008, 27.)

Brändi säästää kustannuksia
Brändin luonti voi myös auttaa yritystä säästämään rahaa. Hyvin hoidettuna
brändi tarvitsee pienemmän markkinointibudjetin, ja siten se voi saada
suhteessa myynti- ja markkinointiponnisteluihinsa nähden enemmän
hyllytilaa kaupoissa. Hyvin suunniteltu brändistrategia säästää myös
kustannuksia. Yrityksen on hyvä miettiä, kuinka montaa brändiä se ylläpitää,
ja paljonko niihin kannattaa investoida. Useampaan brändiin panostaminen
on luonnollisesti kalliimpaa. On selvää, että vanhan brändin ylläpitäminen
on edullisempaa kuin uusien rakentaminen. (Ahto ym. 2010, 53.)

Brändi tuo lisäarvoa

Brändi auttaa rekrytoinnissa

Brändi on väline, jonka avulla tuotteille ja palveluille voi saada paremman
hinnan sekä vahvistaa asemaa markkinoilla. Jos yritys saa sen asiakkaat
kokemaan tuotteensa tai palvelunsa laadun ja hyödyn korkeana, ovat
asiakkaatkin valmiita maksamaan tuotteesta tai palvelusta korkeamman
hinnan. (Ahto ym. 2010, 49.)

Alan parhaimmat osaajat useimmiten hakeutuvat yrityksiin, joilla on hyvä
maine eli brändi. Yrityksen brändi työnantajana koostuu useasta elementistä
kuten tuotteiden ja palveluiden käyttökokemuksista, yrityksen tavasta
kohdella sen henkilöstöä sekä rekrytointitilanteiden sujuvuudesta, yrityksen
sijainnista sekä median tuomasta julkisuudesta. (Ahto ym. 2010, 56.)

Brändi erilaistaa kilpailijoista

Brändi suojelee
yrityksen mainetta

Monetkaan yritykset eivät kykene erottautumaan merkittävästi
kilpailijoistaan pelkällä strategiallaan, ja useimmat tuotteet ovat helpostikin
kopioitavissa. Jos ajatellaan esimerkiksi palveluita, niiden erottuminen
ilman brändiä on lähes mahdotonta. (Mäkinen ym. 2010, 35.)
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Hyvän brändin maine on asiakkaiden mielessä melko pysyvä, siksi se voi
tuoda yritykselle suojaa, jos virheitä sattuu. Kriisien varalle on kuitenkin
hyvä varautua ja valmistautua, ja sitä voi myös harjoitella etukäteen.
(Ahto ym. 2010, 51.)
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VIHREÄ LINJA

Rakenna
brändille vahva
ydin
Nyt kun olemme tutustuneet siihen,
mitä brändillä tarkoitetaan, mitä ovat sen
tehtävät ja tuomat edut yritykselle,
on aika hypätä vihreän metrolinjan kyytiin.
Vihreä linja vie meidät tutustumaan brändin rakentamisen
ja kehittämisen kannalta tärkeään tutkimustyöhön, ja sen
jälkeen brändin ytimeen eli tavoitemielikuvaan.
Hyvä pohjatyö mahdollistaa suotuisat lähtökohdat brändille,
joten eiköhän jatketa matkaa!
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BRÄNDIIN
LIITTYVÄT ANALYYSIT

Brändin rakentaminen voi alkaa, kun sille on luotu jokin
kilpailevista tuotteista poikkeava ja merkittävä ominaisuus.
Tämä voi olla esimerkiksi fyysisen tuotteen tai palvelun ominaispiirteiden
lisäksi myös hinta, jakelu tai markkinointiviestintä. Brändi syntyy vasta, kun
kuluttaja mielessään kokee tuotteella olevan jotain lisäarvoa toimialan muihin
tuotteisiin nähden. Brändin rakentaminen on pitkä prosessi,
joka vaatii määrätietoisuutta. (Laakso 2004, 83-84.)
Brändin rakennus on hyvä aloittaa tutkimustyöllä, jotta tärkeille päätöksille
saadaan hyvä pohja (Laakso 2004, 86). Tutkimustuloksien tavoitteena
on parantaa brändiin liittyvien päätösten laatua. Brändin rakennuksen
kannalta tärkeitä analyyseja ovat muun muassa oman brändin analyysi,
kilpailija-analyysi ja asiakasanalyysi. (Laakso 2004, 88.)

ANALYYSI OMASTA BRÄNDISTÄ
Oman brändin tutkimuksessa on hyvä kiinnittää huomiota brändin
lähtökohtiin, sen vahvuuksiin ja heikkouksiin sekä sen brändi-imagoon.
Brändin juuret kertovat, kuinka brändi on saanut alkunsa,
erityisesti jos brändi on kasvanut mielikuvallisesti laajaksi.
Brändin uskottavuuden kannalta on hyvä tiedostaa,
missä se on vahvoilla ja mitkä ovat sen heikkoudet. Jos brändi erkanee
kuluttajan mielessä sen vahvuuksista, se menettää uskottavuuttaan.
Brändin perusarvot muodostavat sen sielun, joista sen tulee pitää kiinni.
Brändin tulee myös tunnustaa sen heikkoudet ja keskittyä vahvistamaan
kuluttajan mielikuvaa siitä. (Laakso 2004, 110-112.)

KILPAILIJA-ANALYYSI
Asiakkaiden tarpeiden tiedostamisen lisäksi on tärkeää tuntea myös brändin
kilpailijat, niiden vahvuudet ja heikkoudet, sekä mitä kilpailijoiden brändit
merkitsevät kuluttajille. Oleellista kilpailevien brändien kartoittamisessa
on, kuinka kuluttajat kokevat nämä brändit ja millä tavalla oma brändi
erottuu niistä, ja miksi kuluttaja valitsisi tietyn brändin.
Paras tilanne on löytää ostoperuste, jota mikään kilpaileva brändi ei
tyydytä. Silloin brändi on löytänyt itselleen luontevan lähtöpisteen. (Laakso
2004, 105). Kilpailijoiden brändien analysoinnin jälkeen on kannattavaa
kiinnittää huomiota myös siihen, kuinka kilpailijat mainostavat brändiään,
sillä se usein antaa viitteitä siitä, millaisiksi nämä brändit haluavat tulla
tulevaisuudessa. (Laakso 2004, 106-107.)

SWOT
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Asiakasanalyysi
On hyvä muodostaa selkeä kuva siitä,
millaiset ominaisuudet ovat asiakkaalle merkittävimpiä.
Tällaisia voivat olla esimerkiksi tietyt toiminnalliset ominaisuudet
tai kotimaisuus. Tutkimustyön tuloksien avulla nämä ominaisuudet
voidaan löytää ja näin niihin osataan kiinnittää huomiota tarkemmin.
(Laakso 2004, 104.)
Kuluttajien brändimielikuvia voidaan tutkia joko suoraan kysymällä tai
keskittyä tutkimaan tätä epäsuorasti. Kuluttajan näkökulmasta olennaisia
tutkittavia seikkoja ovat:

”MEIDÄN TULEE
YMMÄRTÄÄ MITÄ
ASIAKAS OIKEASTI
TARVITSEE.”

Millainen kuva kuluttajilla on brändistä?
Millaisia mielleyhtymiä brändiin liitetään?
miten brändi eroaa kilpailijoista?
miten brändin imago on ajan kuluessa
muuttunut ?
Eroaako brändi-imago sen
mukaan keneltä kysytään?
Minkä edun kuluttaja kokee
brändin käyttämisestä saavansa?

”TARVE MUUTTUU
JA MITÄ HE
HALUavat OSTAA
TULEVAISUUDESSA.”

(Laakso 2004, 110-112.)
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Tavoitemielikuva

”Tajuttiin,
että ollaan
jäljessä jos
meillä on jo
valmis tuote
ja aletaan
rakentamaan
brändiä.”

Keskeistä brändin luonnissa on
vahva ydin eli tavoitemielikuva,
josta koko brändi lähtee rakentumaan.
Tähän määritellään yrityksen tavoite brändin sisällöstä.
Se on kuvaus niistä seikoista, joilla yritys haluaa erottautua
kilpailijoistaan. (Mäkinen ym. 2010, 16.)
Tavoitemielikuva perustuu yrityksen arvoihin, strategiaan ja
tavoitteisiin. Kun tavoitemielikuvan suunta ja keinot on määritelty,
tulee sen olennaisimmat kohdat tiedottaa koko henkilökunnalle,
jotta hekin voivat toimia tavoitteiden mukaisesti.
(Mäkinen ym. 2010, 35.)
Tavoitemielikuvaan kirjataan yrityksen asiakkaalle tarjoamat edut,
jotka vastaavat kysymykseen, mitä asiakas saa tai hyötyy,
kun hän käyttää tuotetta tai palvelua. Tavoitemielikuvaan kirjataan
myös kuvaus brändin ytimestä, brändin tuomat edut ja siihen
liitettävä persoonallisuus ja tunnisteet. Brändin ydin on oikeastaan
se, mitä yritys haluaa asiakkaan muistavan brändistä.
(Mäkinen ym. 2010, 39-40.)
Tavoitemielikuvaan kiteytyy myös, kuinka yritys tai palvelu
esiintyy julkisuudessa, mistä se tunnistetaan ja millainen on sen
persoonallisuus. Brändin persoonallisuustekijät ovat niitä,
jotka kuvaavat brändiä, sen tarinaa ja sen arvoja. Brändin
tunnisteet taas ovat konkreettisia brändiin liittyviä asioita.
Näitä voivat olla esimerkiksi brändin logo, tekstityyppi ja väri.
Brändille voidaan myös määritellä tunteita, kuten miltä se
kuulostaa ja miltä sen kosketus tuntuu. Kun tavoitemielikuva on
määritelty, tulee brändin toimia jatkuvasti sen
tavoitemielikuvan mukaisesti. (Mäkinen ym. 2010, 39-40.)
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Tunne
asiakkaasi
Tavoitemielikuvassa tulee
kiinnittää huomiota asiakkaiden eli
kohderyhmän kannalta olennaisiin
asioihin. (Ahto ym. 2010, 40.)

Keiden haluaisin
ostavan minulta?
Mitä pitää tapahtua,
jotta he ostavat
minulta?

Yrityksen tulee haluta tuntea ja
ymmärtää sen asiakkaita sekä
heidän tarpeitaan. Yrityksen tulee
kyetä muokkautumaan asiakkaita
miellyttäväksi. (Ahto ym. 2016, 82.)
Yrityksen on hyvä pyrkiä keräämään
asiakaspalautetta erilaisista lähteistä.
Mittaamalla asiakastyytyväisyyttä
säännöllisin väliajoin yritys pysyy
kartalla brändimielikuvan
rakentumisen suhteen.
(Laakso 2004, 268.)

Mitä pitää
tapahtua, että he
ostavat minulta
uudelleen?
Miksi he eivät
ostaisi minulta?

Kun asiakasta kohdellaan hyvin,
pysyy hän yrityksen brändille
todennäköisemmin uskollisena
(Laakso 2004, 269).
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”PITÄÄ
OLLA SITÄ

”Ei voi olla
teennäinen.
tekemisessä ja
markkinoinnissa
ei saa olla
ristiriitaa”

Brändiuskollisuus
brändiuskollisuus

Kun yritys tuntee asiakkaansa,
osaa se myös vastata paremmin heidän toiveisiinsa.
Brändin keskeinen tavoite on pyrkiä kasvattamaan
lojaaleja asiakassuhteita. (Mäkinen ym. 2010, 47-48.)
Kun asiakas tarvitsee tuotteen tai palvelun, hän aloittaa tiedon
keräämisen. Hän muodostaa mielessään ryhmän tuotteista tai
palveluista, joiden joukosta hän valitsee vertailemalla parhaimman
vaihtoehdon täyttämään tarpeensa. Mikäli tuote ei vastaa
asiakkaan toiveita, ostaa hän seuraavalla kerralla toisen tuotteen.
Parhaimmillaan asiakkaasta tulee uskollinen
eli lojaali tuotteelle tai palvelulle. (Mäkinen ym. 2010, 47-48.)

uudelleen
osto

osto

MITÄ
LUPAA.”
24

Tunnettavuus

25

SININEN LINJA

3.BRÄNDIN
ELEMENTIT
Kun brändillä on hyvä pohja ja ydin, voi sitä lähteä
laajentamaan. Seuraavaksi matka johdattaa kohti brändin
eri elementtejä. Tämän linjan lopussa kerrotaan myös
hieman brändin elementtien suojauksesta.
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Brändi on kokonaisuus.
Kaikkea, mitä yritys
tekee, tulee
tarkastella brändin
näkökulmasta.
Asiakkaan
kerryttäessä tietojaan,
kokemuksiaan ja
käsityksiään,
ne usein kasvavat koko
yrityksen toiminnan
laajuiseksi. (Malmelin
& Hakala 2008, 28.)
28

Kokonaisvaltainen brändi
toimii johtamisen välineenä,
joka tukee, rakentaa ja suuntaa
organisaatiota. Tärkeää on, että
kaikki organisaatiossa tietävät,
mitä brändi edustaa ja minkälainen
sen identiteetti on, ja millaisia
tavoitteita brändille on asetettu.
(Malmelin & Hakala 2008, 61-63.)

Brändin
mielikuvat
uudistuvat
jatkuvasti
Brändin johtaminen tulee olla
harkittua, sillä brändin arvo voi
huveta nopeastikin. Maine ja
mielikuvat ovat helposti muuntuvia
ja siksi brändin tuleekin uusiutua
jatkuvasti ja ylläpitää sen
kiinnostavuutta asiakkaiden silmissä.
(Malmelin & Hakala 2008, 140.)

Päätöksiä tehdessä
tulee miettiä, kuinka ne tulevat

vaikuttamaan brändiin.
Näiden vaikutusten ennakointi on
tärkeä osa päätöksentekoprosessia.
(Malmelin & Hakala 2008, 76.)
Brändikäsitykseen vaikuttavat
useat elementit, kuten tuotteiden
ominaisuudet, muotoilu,
käytettävyys, laadukkuus,
kestävyys ja elämyksellisyys. Myös
myyntihinta, alennukset, tuotteen
saatavuus, myyntipaikka, ostamisen
helppous, asiakaspalvelun laatu,
annettava takuu, korjattavuus
ja reklamaatioiden käsittely
vaikuttavat brändin rakentumiseen.
(Malmelin & Hakala 2008, 138.)
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Kehitä ja kerro tarinasi
Olipa kyse yrityksestä tai henkilöstä,
brändiä rakennettaessa tarvitaan aina
kertomus siitä, kuka olet ja mistä tulet. (Saunio 2010, 98.)

Valitse hyvä nimi
Oikean nimen löytäminen on brändille arvokas voimavara.
Yleisesti ottaen mielikuvia herättävät nimet ovat
helpoimmin muistettavissa. Voimakkaimpia ovat ne nimet,
joista pystyy muodostamaan visuaalisen mielikuvan. (Neumeier 2006, 84.)
Nimen tulee olla omaperäinen,
erottuva ja tietenkin vapaana käyttöön.
Jos nimi on liian pitkä tai vaikea, vaarana on, että siitä johdetaan
lempinimiä, jotka eivät enää välitä haluttua viestiä.
Nimen on hyvä olla helppo ja ymmärrettävä. (Neumeier 2006, 85.)

30

”IHMISET EI
MUISTA FAKTOJA,
HE MUISTAVAT
TARINAT.”

rakenna
omaperäinen
Myymälä

muista
Kokemuksellisuus
Ole uskottava
ja intohimoinen
”Pitää olla intohimoa,
joka näkyy brändissä.
Brändiä ei tule rakentaa
vaan sen takia, koska täytyy.
Intohimoisuus näkyy läpi.”

”Yrityksen kulttuurin ja
toimintatavan tulee olla
aidosti brändiä tukeva.
Se ei voi olla teennäinen.”

Vaikka markkinointiviestintä olisi
huikeaa, kaikki voi kaatua siihen,
että se ei tunnu uskottavalta asiakkaan
silmissä (Laakso 2004, 240).
Intohimoa tarvitaan myös brändin
identiteetin ja arvojen kuvauksessa.
Suuri osa yrityksistä haluaa olla
asiantuntevia, kansainvälisiä, yksilöä
kunnioittavia, ympäristöystävällisiä,
laadukkaita ja osaavia. Brändin
määritelmien yleinen ongelma
on, etteivät ne ole houkuttelevia
ja kiinnostavia asiakkaalle.
(Malmelin & Hakala 2008, 169.)

32

Menestyvä myymälä on
visuaalisesti erottuva.
Omaperäinen ja vaihteleva
esillepano on myyvä.
Jatkuva uudistuminen sekä
ajanhengessä olo ovat tärkeitä.
On myös hyvä harkita millainen
taustamusiikki tai vaihtoehtoisesti
hiljaisuus myymälässä vallitsee.
Myös tuoksuilla on merkityksensä.
(Saunio 2010, 33.)

Useamman eri aistin
hyödyntäminen antaa
mahdollisuudet voimakkaamman
kokemuksen luomiseen.
Visuaalisuuden lisäksi voidaan
käyttää esimerkiksi ääni- ja
tuoksumaailmaa brändin
elementtien rakentamisessa.
(Pohjola 2003, 93.)
Yksi keskeisimmistä elämykseen
vaikuttavista tekijöistä on
henkilökohtainen kontakti
eli palvelu. (Pohjola 2003, 93.)

Panosta
designiin
Tuotteen tai palvelun
ulkonäkö ja tuntu ovat tärkeä osa
niiden arvoa. (Saunio 2010, 113).
Vaikka design voi sanana kuulostaa
elitistiseltä, mutta todellisuudessa
se on kaikkea mitä näemme
ympärillämme. Kuvallinen maailma
ja globaali kilpailu ovat kasvattaneet
panostusta designiin, ja siihen
keskittyminen on tärkeää jokaisella
toimialalla. (Saunio 2010, 114.)

”Me ollaan aina
haluttu ylittää
kaikki odotukset
asiakaspalvelussa. Se on sitten
taas synnyttänyt
viidakkorummun eli
maine on levinnyt
puskaradiossa.”
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pidä kiinni
laatutasostasi
kiinnitä huomiota
hinnoitteluun
Hinnoittelu on yksi tärkeä brändin elementti. Se
määrittelee brändin hintamielikuvan. Yritys voi
pyrkiä hinnoittelulla luomaan vakiintuneempaa
yhteistyötä asiakkaiden kanssa kanta-asiakkuuksilla
ja houkuttelevilla palvelu- ja tuotepaketeilla.
(Mäkinen ym. 2010, 52.)
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Halutun laadun varmistaminen
vaatii yritykseltä järjestelmällistä työtä
ja siihen tulee sitoutua. Asiakkaan kokema laatu
on kestävä ostoperuste. (Laakso 2004, 254-258.)
Brändituotteen tulee olla riittävän laadukas. Liian
korkea laatu tuotteen jokaisessa ominaisuudessa
tuo tuotteelle lisähintaa. On turhaa tarjota
asiakkaalle ominaisuuksia, joista hän ei ole valmis
maksamaan. Tällöin turhat ominaisuudet voivat
vaikeuttaa käyttöä ja näin huonontavat tuotteen tai
palvelun käyttökokemusta. (Ahto ym. 2016, 123.)
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Tunnus & logo

”Ilme ja tunnistettavuus ovat
tärkeitä. helppo muistaa,
tunnistaa ja erottaa.”

Liikemerkki, symboli tai logo on yrityksen
visuaalinen tunnus. Tunnuksen tulee luoda jo yksinään
mielikuvia ilman yhteyttä muuhun yrityksen viestintään tai
toimintaan. (Pohjola 2003, 128-130.)

verkkosivut
Verkkosivut ovat näkyvä osa yrityksen viestintää.
Niiden suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota sivujen
käytettävyyteen, selkeyteen ja jaettavaan informaatioon. Liikkuva
kuva ja ääni tuovat lisää mahdollisuuksia sivujen ilmeeseen ja
käyttöön. (Pohjola 2003, 163-164.)

Värit

Visuaalisuus luo erottuvuutta
Visuaalinen identiteetti eli kaikki mitä yrityksestä
on silmin havaittavaa, on yrityksen näkyvä osa. (Pohjola 2003, 108)
Selkeä visuaalinen identiteetti erilaistaa brändin ja auttaa ihmisiä
tunnistamaan sen kilpailijoista. Siihen millainen brändin visuaalinen ilme
on, vaikuttaa yrityksen visio, tuotteet ja palvelut, kilpailutilanne
ja toimintaympäristö. Internet on mahdollistanut, että jo pienemmilläkin
resursseilla voidaan nopeasti luoda maailmanlaajuinen brändi.
(Malmelin & Hakala 2008, 77.)
Visuaalisen ilmeen luonnissa on hyvä kääntyä ammattilaisten puoleen.

Väreillä on niin psykologisia kuin fysiologisiakin
vaikutuksia. Esimerkiksi punainen väri toimii aktivoivasti,
kun taas sininen väri rauhoittaa. Eri kulttuureissa väreillä on
erilaisia merkityksiä. Esimerkiksi länsimaisissa kulttuureissa
valkoinen väri merkitsee puhtautta, kun taas Aasian maissa se on
kuoleman väri. (Pohjola 2003, 135-136.)

Pakkaus
Myymälässä pakkaus “myy” tuotetta ja tuotteen pakkaukset
muodostavat myymälässä kokonaisuuden. Kuljetuspakkaus
puolestaan on vain hetken tuotteen suojana. (Pohjola 2003, 170.)

Typografia
Typografiassa keskeisiä elementtejä ovat tekstityyppi
ja sen käyttötapa. Eri tekstityyppien välillä on luonne-eroja.
Tekstityypin luomaan mielikuvaan vaikuttaa myös se,
kuinka sitä on eri yhteyksissä käytetty. (Pohjola 2003, 144-145.)
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Tavara- ja tuotemerkki

Suojaa brändi
Brändi voi tuntua sen aineettomuuden vuoksi
hankalalta suojata. Ensimmäinen suojattava asia on brändin nimi.
Kun yritys on rekisteröinyt toiminimen kaupparekisteriin, se saa
nimelleen suojan. Brändin elementtejä voidaan suojata yksin tai
yhdessä. Niille voi esimerkiksi hakea suojaa tavaramerkin, toiminimen,
mallioikeuden, verkkotunnuksen ja tekijänoikeuden avulla.
(Mäkinen ym. 2010, 135.)
Brändin elementtien suojaaminen on strateginen kysymys, sillä kaikkia
niitä ei ole mahdollista, tai edes järkevää suojata. Tuleekin siis pohtia, mitkä
ovat keskeisiä elementtejä ja keskittää voimavarat näiden elementtien
huolelliseen suojaamiseen. (Mäkinen ym. 2010, 135.)

Tavaramerkki on suojauksen kannalta tärkein ja käytetyin keino,
joka antaa suojaa tietyssä maassa tai maantieteellisellä alueella.
Tämä kannattaa tehdä maissa, joissa tuotetta tai palvelua on tarkoitus
myydä ja markkinoida. Suomessa tavaramerkki suojataan rekisteröimällä
se Patentti- ja rekisterihallituksessa. Tällöin yritys saa yksinoikeuden
merkin käyttämiseen Suomessa niissä tavaramerkkiluokissa, joihin se
rekisteröidään. (Mäkinen ym. 2010, 136.)
Tavaramerkkinä voidaan rekisteröidä mikä tahansa graafisesti esitettävissä
oleva ja erottautumiskykyistä elementti. Näitä voivat olla esimerkiksi
iskulause, kuviot, kirjaimet ja numerot, tavarat tai niiden pakkausten muoto,
väri ja väriyhdistelmät sekä äänet. Tavaramerkin rekisteröinti on voimassa
aina kymmenen vuotta kerrallaan ja se voidaan uusia.
(Mäkinen ym. 2010, 136.)

Mallisuoja
Mallisuojalla voidaan suojata tuotteen ulkoisesti
nähtävissä olevia ominaisuuksia kuten muoto, väri ja materiaali.
Mallin rekisteröinti edellyttää, ettei samanlaista mallia ole julkaistu
ennen rekisteröintihakemusta. (Mäkinen ym. 2010, 137.)
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PUNAINEN LINJA

Viestintä
ja
markkinointi
Viimeisenä hyppäämme
vielä punaisen metrolinjan kyytiin.
Tällä linjalla tutustumme viestinnän ja
markkinoinnin kannalta olennaisimpiin asioihin sekä
tutustumme muutamiin markkinointikanaviin.
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”Me ei haluta
näyttäytyä
amatöörimäisenä.”

Identiteetti on
johdonmukaisen
viestinnän perusta
Brändin identiteetti eli sen ydin määrää suunnan
viestinnän suunnittelulle. Selkeä käsitys brändistä ja
identiteetistä mahdollistaa johdonmukaisen viestinnän.
Identiteettiin vaikuttavat yrityksen toimintaan liittyvät asiat
kuten organisaatio, toiminta-alue, tuotteet ja palvelut sekä
kilpailutilanne. (Malmelin & Hakala 2008, 77.)
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Pyri saamaan huomiota
ja erotu kilpailijoista
Kuluttajien mielikuvat brändistä syntyvät kuluttajan
kokemuksen perusteella. Viestinnän tavoitteena on tulla
havaituksi ja omaperäinen ote saa viestin erottumaan.
(Malmelin & Hakala 2008, 128.) Huomiosta ja suosiosta
taisteleminen on haastavaa ja siksi viestintä vaatii
tilannetajua ja uudistumiskykyä. Omaperäiset yritykset
ovat energisiä ja ne houkuttelevat osaajia, ostajia ja
pääomaa. (Saunio 2010, 86.)
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”Asiakkaille
ollaan aina
ystävällisiä
ja iloisia.”

Kaikki
viestit
vaikuttavat
brändiin
Kaikki brändin viestit vaikuttavat
ja siksi niitä on tarkasteltava aina
brändin näkökulmasta.
Miten viestintä tulee vaikuttamaan
mielikuvaan brändistä ja onko se
brändin mukaista?
Parhaimmillaan viestintä tuo
yritykselle kilpailuetua.
Jo se, että yritys viestii, kertoo sen
avoimuudesta. Sulkeutunut yritys
voi aiheuttaa sen brändin maineelle
vahinkoa ja herättää epäluuloja.
(Malmelin & Hakala 2008, 73.)

Markkinointi
varmistaa
kilpailuetusi

Riskien ja
mahdollisuuksien
julkisuus

Markkinoinnin tarkoitus
on muokata brändikuvaa
tavoitemielikuvan mukaiseksi
(Mäkinen 2010, 53).
Tavoitemielikuvan määrittely
korostuu myös markkinoinnissa,
sillä se auttaa valitsemaan seikat,
joilla yritys luo erottuvuutta
kilpailijoihin. ( Ahto 2016, 144.)
Tehokas mainonta tuo viestin
esiin selkeästi ja suoraselkäisesti.
Toinen tehokas keino on eri tavoin
huomion herättäminen ja sitä
kautta keskustelu mediassa ja
ihmisten kesken.
(Malmelin & Hakala 2008, 89.)

Sosiaalisen median myötä on
suuremmalla joukolla mahdollisuus
osallistua keskusteluihin brändeistä
ja ilmaista omia näkemyksiään
(Malmelin & Hakala 2008, 96).
Eri medioiden seuraaminen
auttaa hahmottamaan,
minkälaista keskustelua
brändistä käydään ja miten
asiakkaat suhtautuvat yritykseen,
sen tuotteisiin ja palveluihin.
Näin voidaan lisätä myös
ymmärrystä kilpailijoista ja
kuluttajien toiveista.
(Malmelin & Hakala 2008, 96.)
Vaikka julkisuus voi tuntua
pelottavalta, ei sitä voi paeta
vetäytymällä. Brändeistä puhutaan
joka tapauksessa.
(Malmelin & Hakala 2008, 106.)
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Sisäinen viestintä
Sisäisellä viestinnällä tarkoitetaan ensisijaisesti yrityksen
henkilöstölle suunnattua viestintää, jonka tavoitteena on
selkeyttää yrityksen arvoja, tavoitteita, strategiaa ja
kouluttaa henkilöstöä toimimaan brändin lähettiläinä
yrityksen ulkopuolella. Yrityksen tavoitteena on varmistaa,
että kaikki yrityksessä työskentelevät tietävät oman roolinsa
yrityksessä ja kuinka yritys odottaa heidän toimivan. Yritys
voi viestittää strategiastaan koulutuksissa ja muissa sisäisissä
tapahtumissa. (Mäkinen ym. 2010, 122-123.)
Menestys edellyttää, että myös yrityksen työntekijät tekevät
osuutensa brändin eteen. Heille tulee kertoa yrityksen
visiosta ymmärrettävästi. (Malmelin & Hakala 2008, 56-60.)
Sisäisen viestinnän viestit voivat levitä myös yrityksen
ulkopuolelle, siksi on tärkeää että ne eivät sisällä
luottamuksellista tietoa.
(Mäkinen ym. 2010, 123.)

Sosiaalinen media
Sosiaalinen media kiinnostaa maailmassa yli 400 miljoonaa
ihmistä. Se on noussut vahvasti valtamedioiden joukkoon.
(Saunio 2010, 103-104.)
Verkkosivujen päivittäminen on tärkeää, sillä suuri osa mediasta
ja ihmisistä hankkivat netistä tietonsa (Ahto 2016, 169).
Sosiaalinen media on suosittu viestintäkanavana varsinkin
nuorten keskuudessa. Sosiaalinen media on monelle
brändille yksi tärkeimmistä kanavista myönteisen julkisuuden
hankkimiseksi. (Malmelin & Hakala 2008, 101.)

Yrityksen tulisi pyrkiä pitämään yhteyttä myös entisiin
työntekijöihin, sillä hekin viestivät edelleen yrityksestä.
(Saunio 2010, 87.)
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Harkitse erilaisia
viestintäkanavia
Blogi
Blogi on hyvä keino jakaa osaamista ja
tietotaitoa sekä kasvattaa verkostoa.
Blogiin saa liitettyä kuvia, lainauksia sekä linkkejä.
Blogeille löytyy helppoja ja ilmaisia alustoja
kuten esimerkiksi blogger.com. (Pääkkönen 2017, 103-104.)

Twitter
Twitter mahdollistaa tilien luonnin esimerkiksi
henkilöille, yrityksille ja yhteisöille. Siellä seuraajia on
mahdollisuus saada luomalla mielenkiintoinen profiili,
olemalla aktiivinen ja osallistumalla keskusteluihin.
Rajattu merkkimäärä pakottaa viestin tiivistämisen lyhyeksi ja
ytimekkääksi. Oma aktiivisuus kulkee usein käsi kädessä
seuraajien määrän kanssa. (Pääkkönen 2017, 73.)

Facebook

Videoblogi on vaihtoehto kirjoittamiselle.
Niin sanottu tubettaminen on viime vuosina
noussut ammattimaiseksi ja sen ympärille on myös
syntynyt liiketoimintaa. (Pääkkönen 2017, 105.)

Facebook on vahvistanut asemaansa myös yrityspuolella.
Facebook tarjoaa mahdollisuuden käyttää pikaviestejä,
joita voidaan hyödyntää sähköpostin sijasta esimerkiksi sisäisen
viestinnän apuna. Facebook on kanava, jonne
pääsääntöisesti jaetaan omia kuulumisia,
tapahtumia ja kuvia. (Pääkkönen 2017, 79-80.)

Podcast

Instagram

Vlogi

Podcastien suosio on lähtenyt nousuun viime vuosina.
Ne ovat verkossa julkaistavia, äänipohjaisia julkaisuja.
(Pääkkönen 2017, 110.)

Instagram on visuaalinen sosiaalisen median kanava.
Instragramiin voi jakaa kuvia ja minuutin mittaisia videoita.
Laadukkaat ja käsitellyt kuvat yhdessä kuvaavien hashtagien
kanssa toimivat parhaiten. (Pääkkönen 2017, 81.)

LinkedIn

YouTube

#

LinkedIn on paikka sähköiselle CV:lle.
Siellä on myös mahdollisuus verkostoitua muiden
käyttäjien kanssa. (Pääkkönen 2017, 67.)

YouTubeen voi ladata omia ja katsella muiden videoita.
Youtube on Googlen jälkeen yksi käytetyimmistä hakukoneista.
Sieltä löytyy videomateriaalia oikeastaan asiasta kuin asiasta.
YouTubessa henkilöt, joilla on mielenkiintoista sanottavaa,
herättävät kiinnostusta. Tätä yrityksetkin voivat hyödyntää
viestinnässään. (Pääkkönen 2017, 83-84.)
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Loppusanat
Tämä metromatka on tullut nyt päätökseensä.
Toivottavasti matka on ollut antoisa.
Mikäli brändäykseen herää suurempi kiinnostus, oppaan
lopussa on hyviä kirjavinkkejä ja tekstissä käytetyt lähteet,
joiden avulla omaa tietopankkia voi kasvattaa ja matkaa
brändiin jatkaa.
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Kiitos
matkaseurasta!
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TERVETULOA HYPPÄÄMÄÄN
MUKAAN BRÄNDIMATKALLE!
Tässä bränditietopaketissa pääset seuraamaan matkaa
brändiin. Matkalla tutustutaan yrityksen brändäyksen kannalta
olennaisimpiin asioihin.
Brändiajattelu on yleistynyt nopeasti, kun markkinointi on
siirtymässä yhä enemmän mielikuviin. Sana brändi on löytänyt
vahvasti paikkansa myös arkikielessä. Kaikesta voidaan puhua
brändeinä, kuten julkkiksista, urheilijoista ja kaupungeista.
Brändi on yrityksen aineetonta lisäarvoa. Se koostuu kaikesta siitä,
miltä yritys näyttää ja kuulostaa, mitä se tekee, kuinka se viestii ja
miten siitä puhutaan. Se on paljon enemmän kuin pelkkä nimi,
tuote tai logo. Se on kokonaisuus, kaikki. Brändi kehittyy
jatkuvasti ja brändikehitys on päättymätön prosessi.
Se on monelle yritykselle menestyksen salaisuus.
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