


Vantaa on maailma

LÄHTÖTILANNE

• Lentokenttä-kaupunki vai kaupunki, jossa sijaitsee lentoasema? v. 2020 n. 5,1 miljoonaa lentomatkustajaa, maantieliikenteen ja raideliikenteen solmukohta, 

475 598 majoitusvuorokautta. Haasteena poikkeusajan tuomat haitat matkailulle.

• Vantaalla ei ehkä ole niin voimakasta identiteettiä matkailun suhteen kuin useimmilla kaupungeilla. Vantaalla on kuitenkin kaikki edellytykset monipuoliseen 

matkailuun - liikenneyhteydet toimii ympäri Suomea ja tarjontaa löytyy taatusti jokaiseen makuun: lapsellisille, metsään menijöille, histofriikeille, kulttuurin 

ahmijoille ja hurvittelijoille.

• Haastavasta maailmantilanteesta johtuen kampanjan tavoite oli nostaa lähimatkailun merkitystä sekä nostaa Vantaata matkailukohteena kilpailijoista 

erottuvalla markkinoinnilla. Samasta syystä pidimme tärkeänä tukea paikallisia matkailualan yrittäjiä tuoden heidät osaksi kampanjaa.

TOTEUTUS

• Tavoitteena oli luoda pitkäjänteisesti tunnettuutta Visit Vantaalle ja Vantaan matkailukohteille valtakunnallisesti (kampanjan kesto: 12kk).

Kampanjaa rakennettaessa oli ensisijaisena tavoitteena jakelu ja näkyvyys. Loppuvuodesta painotimme kattavuuden lisäksi sitoutumiseen ja liikenteen 

lisäämisen Visit Vantaan kotisivuille ja tapahtumakalenteriin sekä Visit Vantaan uutiskirjeiden tilaajamäärien kasvattamiseen.

• Kampanja aloitettiin vuoden alussa ja kohderyhmät mukailivat Visit Vantaan strategiassa määriteltyjä kohderyhmiä. Kampanjaa seurattiin ja 

medioita/mainosjoukkoja/mainoksia optimoitiin tarpeen mukaan koko vuoden muun muassa tarkentamalla tai vaihtamalla kohderyhmiä sekä 

mainostekstejä. Mainosten teksteissä pyrimme lisäämään sitoutuneisuutta sekä vuorovaikutusta.

• Syksyllä rakensimme kaksi suurempaa kampanjalähtöä painottaen strategisesti tärkeitä sesonkeja => Syysloma & pikkujoulu/joulushoppailu. Näiden 

kampanjoiden tavoite oli lisätä kiinnostusta Vantaata kohtaan tapahtumien, kohteiden sekä majoituksen osalta ja kasvattaa uutiskirjeiden tilaajien määrää. 

Arvoimme kaikkien uutiskirjeiden tilaajien kesken maailmanympärysmatkoja vantaalaisittain. Palkinnot tarjosi paikalliset yrittäjät.

• Vuoden aikana käytimme erilaisia mittareita riippuen mikä kunkin aktiviteetin tavoite/media oli (Kattavuus, liikenne, sitoutuminen & linkin klikkaus).

Budjetti v. 2021 n. 70.000e



Visit Vantaan uutiskirje

Vantaan kaupungilla on eri teemoihin uutiskirjeitä ja halusimme lähteä 

luomaan pohjaa Visit Vantaan uutiskirjeelle. Tämä vaati tilaajakannan 

rakentamista ja otimmekin sen yhdeksi teemaksi syksyn aktiviteeteissa. 

Koimme uutiskirjeen tärkeäksi mediaksi, jossa tilaaja on jo kiinnostunut 

tarjoamastamme sisällöstä. Uutiskirje mahdollistaa myös mm. paikallisten 

yrittäjien viestien jakamisen kootusti (esim. tarjoukset ja tärkeät infot).

https://www.vantaa.fi/uutiskirjeet

https://www.vantaa.fi/uutiskirjeet


Kampanjan visuaalinen ilme
& tulokset



Facebook & Instagram
Somesisällöissä tuotiin strategisia teemoja esiin kohderyhmittäin ympäri vuoden.



Facebook & Instagram
Videomainokset – Teemana oli tekstarimainen keskustelu, jossa tuodaan tunnettuja kohteita maailmalta kuvittaen ne 

Vantaalaisilla maailmanluokan kohteilla.



Ulkomainonta

Kampanja näkyy noin 60:ssä ulkomainonnan näytössä ympäri Vantaata! 

Ulkokampanjan ajat: 4.10.-17.10. (syysloma) & 7.-19.12. (pikkujoulukausi/joulushoppailu)



Display-mainonta

Vantaan Sanomissa & Helsingin Uutisissa 

(Digikokosivubanneri).

Kohderyhmä

- 34v-64v kohdennettu

- Helsinki ja Vantaa

- Digikokosivupaketti

- 500 000 näyttökertaa

TULOKSET

• Toteutuneet mainosnäytöt 

500 000 kpl

• Klikit 1 961 kpl

• CTR 0,39 %

Video



Natiivimainonta

Vantaan Sanomissa & Helsingin Uutisissa sekä diginä että 

printtilehdissä.

TULOKSET

• Toteutuneet mainosnäytöt 1 230 573 kpl

• Kävijät (klikit) 886 kpl 

• Uniikit kävijät (eri selaimet) 848 kpl 

• Lukuaika (keskiarvo) 1,75 min.

➢ Kampanja suoritti kohtalaisesti suhteessa median 

kävijämäärään kampanja-ajalla. 

➢ Lukuaika oli hyvä! 

➢ Artikkelin löydät täältä: 

https://www.helsinginuutiset.fi/kaupalliset/4387286

https://www.helsinginuutiset.fi/kaupalliset/4387286


Jodelmainonta

Mainosmuoto: Display, kuva, 1080x1920

Teemat: 3 eri kuvateemaa käytössä (Heureka, Flamingo Spa & Flamingo).

Kohdennus: +25-vuotiaat, PK-seutu laajasti, otetaan mukaan ratojen vartta. 

Frekvessi: 4-5 

TULOKSET

• Mainosnäytöt: 189 168 kpl 

• Reach: 38 618 kpl 

• Linkin klikkaukset: 658 kpl 

• CTR: 0.35 % 

• Upvotet: 95 kpl 

• Screenshotit: 16 kpl



Google Ads
Google Display-mainonta:

Näkyvyys:

• hauissa, verkkosivuilla (ml. Youtube), 

sähköpostissa (gmail). jne..

• Kohdennus 25-55v. Lapsiperheet. 

Kiinnostuneet mm. shoppailusta, 

matkailusta, nähtävyyksistä jne. 

Gmail-sähköposti



Bussimainonta
SLM liikennemedian bussiverkosto (4.-17.10.):

Istuinselusta (bussi), 2500 kpl (75 bussia).

Kampanja-alue: Vantaa, Helsinki, Espoo, Kerava, Järvenpää, Sipoo. 

Mainoksessa QR-koodi joka ohjaa ottamaan osaa kisaan.



Lentokenttämainonta
Helsinki-Vantaalle avattiin uusi terminaali joulukuussa 2021. Kampanjoimme siellä koko joulukuun Vantaa on maailma –
kampanjalla => kohdentaminen turisteille.

Animoitu video



Facebook & Instagram

Mainonnan

TULOKSET



www.visitvantaa.fi kehitys
vrt. 2020

2021

2020

http://www.visitvantaa.fi/


Sosiaalisen median kanavien 
kehitys 

Vertailuvuosi 2020. Kanavat Facebook & Instagram.



Vantaa.fi/uutiskirjeet

Kampanjan ulkopuolella sivun kävijämäärä on n. 20kpl/pvä (n. 600 kävijää kk).

Visit Vantaan uutiskirjeiden tilausmäärä oli 4.10. kampanjan alkaessa 151kpl:tta ja kampanjoinnin
päätteeksi tilausmäärä nousi 4.10.-19.12. => 401 kappaleeseen (luvusta puuttuvat vielä
vahvistamattomat sähköpostitilaukset = n. 60 kpl:tta). 

Kampanja-aika 7.-21.12.



Maininnat muissa medioissa



https://tapahtumat.visitespoo.fi/fi-FI/page/60251bde33d55d1321e9e632

Visit Espoo Facebook Vantaan puskaradio

https://tapahtumat.visitespoo.fi/fi-FI/page/60251bde33d55d1321e9e632


https://www.hs.fi/kaupunki/vantaa/art-2000007874002.html

https://nakoislehti.hs.fi/27580a87-6d11-4ebe-8ecf-

690e8d379fc3/6

https://www.facebook.com/helsinginsanomat/posts/10159544508757112

Helsingin Sanomien paikallinen

lehti vantaalaisille Helsingin Sanomat
Facebook

Helsingin Sanomat

https://www.hs.fi/kaupunki/vantaa/art-2000007874002.html
https://nakoislehti.hs.fi/27580a87-6d11-4ebe-8ecf-690e8d379fc3/6
https://www.facebook.com/helsinginsanomat/posts/10159544508757112


LinkedIn

CCFF (Chambre de Commerce

Franco-Finlandaise)

Facebook

Pro Helsinki

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6780044462807633922/?updateEntityUrn=urn%3Ali%

3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6780044462807633922%29
https://www.facebook.com/pg/prohelsinki/posts/

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6780044462807633922/?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6780044462807633922%29
https://www.facebook.com/pg/prohelsinki/posts/


Facebook

Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Aviapoliksen yhdistys

Twitter

Vantaa City Museum

https://twitter.com/VantaaKaupMuseo/status/1373979878861705216

https://fi-fi.facebook.com/MLLAviapolis/

https://twitter.com/VantaaKaupMuseo/status/1373979878861705216
https://fi-fi.facebook.com/MLLAviapolis/


Lisätiedot:

Mari Virtanen

Mari.virtanen@vantaa.fi

Matkailusuunnittelija

Kaupunkistrategia & johto, viestintä

Anne Leiponen

Anne.leiponen@vantaa.fi

Tuottaja

Kaupunkistrategia & johto, markkinointi


