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Bio: Kuudes Kerros

HMD Global

Foodora

Rush

PäPa

HSL

Swappie



Elettiin syksyä 2016, kun huomasimme sekä omassa että lähipiirimme
käytöksessä jotain erikoista: luotimme tuntemattomiin tubettajiin enemmän kuin
omiin ystäviimme, opettajiimme tai vanhempiimme kun pohdimme
tärkeitä elämänvalintoja, yritimme oppia jotain, tai teimme ostopäätöksiä.

Emme olleet varmoja mistä moinen johtui, mutta päätimme että asiaa on
tutkittava tarkemmin. Perustimme oman YouTube-kanavamme helmikuussa
2017. Päätimme alkaa kokemaan joka viikko jotain uutta videon julkaisemisen
arvoista ja perehtyä YouTubeen perinpohjaisesti.

Kanavan kolmivuotiseen matkaan mahtui monenlaista: kerkesimme mm.
kasvattaa kanavamme Suomen mittakaavassa lähes ennätysajassa yli 110 000
tilaajaan ja julkaista sisältöä neljältä eri mantereelta. Pääsimme tutustumaan
YouTubeen syvällisesti sekä alustana, yhteisönä, että tehokkaana
markkinointityökaluna. Keräsimme YouTubesta ja sosiaalisesta mediasta
arvokasta kokemusta sisällöntuottajan näkökulmasta ja pääsimme tutustumaan
monenlaisiin alalla toimiviin yrityksiin ja toimintamalleihin. 

Uppouduimme YouTube-maailmaan ja tutustuimme läheisesti Suomen
kovimpiin YouTube-tekijöihin, jotka ovat myös oppineet tuntemaan ja
luottamaan meihin. Tämän kokemuksen pohjalle rakentuva syvä ymmärrys
YouTubesta seisoo vankasti asiantuntijuutemme tukipilarina.  Se erottaa meidät
muista ja mahdollistaa ainutlaatuisen asemamme YouTube-yhteisön keskiössä.

Bio: Kuudes Kerros
Oma YouTube kanavamme 



HMD Global
Kolmen kuukauden tiivis vaikuttajayhteistyö

> 70 
julkaisua

Syksy 2018

Keissin avainluvut:

3 kk
yhteistyö

> 2 M
näyttökertaa

Ryhdyimme yhteistyöhön Nokia puhelimien kanssa
tavoitteenamme päivittää nuoren yleisön vanhentunut käsitys
Nokiasta Windows puhelimien valmistajana ja kasvattaa yleistä
tietoisuutta Nokian Android-puhelimista.

Otimme Nokian 7.1 puhelimet säännölliseen käyttöön ja
luontevasti mukaan kanavamme tarinaan. Pitkäjänteinen yhteistyö
välitti viestin tehokkaasti kohdeyleisölle ja yhteistyön loputtua
yleisö toivoi jatkuvasti lisää. Sisällöissä tuotiin esiin Android-
puhelimien ja 7.1 -puhelimien ainutlaatuisia ominaisuuksia
kekseliäin keinoin. 

Yhteistyön 16 YouTube-videota jakautui sisältöyhteistyövideoihin
sekä sponsoroituihin videoihin. Kokeilimme yhteistyössä
ensimmäistä kertaa tulosperusteista hinnoittelua:  yhteistyön hinta
oli sidottu täysin realisoituneisiin näyttökertoihin.

Yhteistyösisältöjä katsottiin keskimäärin yli 6 minuuttia kerrallaan ja
kampanja keräsi yli 100 000 tykkäystä ja kommenttia. Tuskin
yhdellekkään katsojalle jäi epäselväksi, minkälaisia puhelimia Nokia
nykyään valmistaa. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4eiZ0UzkQlF6DbE1KODg_7yJZAPrTOD0


Foodora

Suomen suurin opiskelijatapahtuma, Pikkulaskiainen, houkuttelee vuosittain yli
10 000 opiskelijaa eri puolelta Suomea Turkuun laskemaan mäkeä ja
bilettämään. Tapahtuman 2020 pääyhteistyökumppani Foodora halusi laittaa
kekkerit vauhdilla käyntiin ja muistuttaa sekä paikalla olevaa opiskelijalaumaa
että netistä löytyvää nuorta yleisöä nopeasta ruoankuljetuspalvelustaan.
Tempauksen avulla haluttiin vahvistaa Foodoran tunnettuutta, brändimielikuvaa,
sekä houkuttelevuutta.

Vaikuttajatempauksella ansaittua mediaa

>100 000
potentiaaliset

ansaitut 
kontaktut

Keissin avainluvut:

#1
Trending

sivulla

> 150k
uniikkia
katsojaa

Tempaus nähtiin YouTuben trendin sivun #1 paikalla, Ylen
suorassa lähetyksessä sekä Turun seudun iltalehdessä. Tempaus
tavoitti lisäksi livenä tapahtuman noin 10 000 opiskelijaa. Näiden
lisäksi yhteistyössä tehdyt Instagram julkaisut tavoittivat kymmeniä
tuhansia suomalaisia.

Katso keissivideo.

Talvi 2020

https://youtu.be/Yy4Eytvypqs


Rush Trampoliinipuisto
Moniulotteinen vaikuttajayhteistyö

> 10 min 
katseluajan k.a.

Syksy 2018

Keissin avainluvut:

> 12kk
yhteistyö

> 2 M
näyttökertaa

Rush kaipasi kasvua trampoliinipuiston tunnettuuteen ja
kiinnostukseen puiston tarjontaa kohtaan (mm. Night at Rush -
yötapahtuma). Tavoitteena oli löytää nuori ja aktiivinen
kohdeyleisö.

Yhteistyö alkoi syksyllä 2018 kahden loistavasti menestyneen
videon merkeissä, joiden päälle rakennettiin myöhemmin jatkoa.

Toisesta syksyn 2018 videoista, "YÖTÄ TRAMPOLIINIPUISTOSSA", 
 muodostui koko vuoden katsotuin suomenkielinen video.

Loppusyksystä 2019 yhteistyö sai oivallista jatkoa, kun julkaisimme
#1 Trending paikalle pompanneen jatko-osan vuotta aiemmin
julkaistulle YÖTÄ TRAMPOLIINIPUISTOSSA -menestysvideolle.

Sisältöyhteistöiden lämmitettyä yleisömme esiinnyimme 2019
lopussa loppuunmyydyssä Night at Rush - tapahtumassa sekä
tuotimme kolme kasvojamme hyödyntävää mainosta, joita
hyödynnettiin kohdentamalla mainontaa yhteistyösisältöjä
nähneille. 



PäPa
Sisältöyhteistyö

> 11 % 
sitoutumisaste

Kevät 2019

Keissin avainluvut:

~ 60 %
peitto

kohdeyleisössä

> 300k
uniikkia
katsojaa

"Kuudes Kerros onnistui luovasti yhdistämään haluamamme teemat omiin
visioihinsa, lopputuloksena oli laadukkaat ja kohderyhmämme
erinomaisesti tavoittavat julkaisut. Odotuksemme ylittyivät selkeästi ja
tuotetut videot saavuttivat moninkertaisesti suuremman yleisön kuin saattoi
odottaa. Yhteistyö oli alkusuunnittelusta loppuraportointiin hyvin tehokasta
ja tulemme varmasti tekemään myös jatkossa yhteistyötä Maukkaan
kanssa."

Joonas Laurikainen,
Projektipäällikkö, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset Ry

Yhteistyön tavoitteena oli herättää kiinnostusta partioharrastusta kohtaan.
Taklasimme haasteen kehittämällä haastesisältöä, jossa partion arvot
liitettiin kekseliäällä tavalla osaksi videoiden runkoa. 

Ymmärtämällä alustalla parhaiten toimivan sisällön elementit onnistuimme
nostamaan molemmat yhteistyövideot trending-sivun kärkikymmenikköön.
Videot saavuttivat yhteensä yli 400 000 näyttökertaa. 

Yhteistyön hinta muodostui täysin perustuen tuloksiin ja yhteistyön
tuloksista luotiin reaaliaikainen itsestään päivittyvä datastudio näkymä, jonka
avulla asiakkaan ymmärrys kampanjan tilasta muodostui kristallinkirkkaaksi.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4eiZ0UzkQlHkZvYTk77OYs7IQXDuOfnv


HSL

Toteutimme HSL:n kanssa ripeästi erittäin hyvin vastaanotetun sisältöyhteistyön.
Projekti toteutettiin ideasta julkaisuun alle viikossa ja tavoitti ensimmäisen
kuukauden aikana yli 100 000 uniikkia katsojaa. 

Sisältöyhteistyö

> 7:40 min 
katseluajan

 k.a

Keissin avainluvut:

 3 päivää
ideasta

julkaisuun

> 190k
näyttökertaa

Kesä 2019

Yhteistyön tavoitteena oli herättää kiinnostusta HSL:n
kaupunkipyöräpalvelua kohtaan. Otimme kaupunkipyörät mukaan  
24 tunnin pyöräilyhaasteeseen, jossa havainnollistettiin kädestä
pitäen miten kaupunkipyöriä käytetään. 

Yhteistyösisältö sovitettiin osaksi kanavalle tyypillistä sisältöä,
tavoitteena löytää mahdollisimman laaja yleisö
kustannustehokkaasti.

Yhteistyö on loistava esimerkki YouTuben agiilista luonteesta.
Perinteiseen mediaan alle viikossa on vaikeaa saada tuotettua
minkäänlaista sisältöä, puhumattakaan lähes kahdeksan minuutin
keskiarvoisen katseluajan saavuttavasta sisällöstä. 



Swappie

Kokeilimme Suomessa vähän nähtyä videomainintayhteistyötä myydäksemme
Swappien tehdashuollettuja älypuhelimia. Yhteistyön hinta oli sidottu
näyttökertoihin ja generoituihin verkkosivuvierailuihin.

Taktinen videomainintayhteistyö

> 1000 
generoitua

liidiä

Keissin avainluvut:

 >500k
näyttökertaa
kuukaudessa

> 60
myytyä

puhelinta

Talvi 2020

Yhteistyö koostui kahdesta viihdesisältöön upotetusta
maininnasta
Perinteisemmästä sisältöyhteistyöstä poiketen
videomaininta/mainosupotus on hyvin suoraviivainen, joskus jopa
röyhkeä tapa mainostaa
Videomainintayhteistyön tuotanto on nopeampaa, joustavampaa
ja edullisempaa kuin mikä tahansa muu videomainonnan tai
vaikuttajamarkkinoinnin muoto
Videomaininnassa vaikuttaja/sisällöntuottaja pukee mainostajan
toivoman mainosviestin omaan suuhun sopivaksi ja kertoo sen
yleisölle erillisenä osana videota
Videomaininta on oivallinen lisä kokonaisvaltaiseen
vaikuttajayhteistyöhön osana markkinointifunnelin alaosan
toimenpiteitä. Videomainintaan sopii oivallisesti suorat ja
kekseliäät toimintakehotteet.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4eiZ0UzkQlGVJekEXP8o9ayVRTfQQqAP


Pyydä tarjous.

Otso Mieskonen
otso@maukasmedia.fi

+358 50 590 4513

Oskari Tempakka
oskari@maukasmedia.fi

+358 44 349 9995

http://maukasmedia.fi/tarjouspyynt%C3%B6

