
TRIBETAIL
Kilpailijaraportti



TAUSTAA

TUNTEMALLA KILPAILIJASI
Tässä raportissa käydään läpi 
esimerkinomaisesti Tribetailin kilpailijat. 
Olemme toimineet alalla noin vuoden ja 
asiakashankintamme on keskittynyt lähinnä 
suorakontakteihin ja erilaisten suositteluiden 
kautta tulleisiin asiakkaisiin. 

Luonnollisesti meidänkin on aika kasvaa 
aikuiseksi ja siksi olemmekin tässä raportissa 
käyneet maaliskuun 2022 tilannekatsauksen 
erilaisiin kilpailijoihimme, jotta voimme testata 
omia teesejämme.

Tribetail.fi – merkitys asiakashankinnassamme 
on tähän mennessä ollut pyöreä nolla – tämä ei 
kuulosta kovinkaan nykyaikaiselle eikä 
ainakaan sille, että suutarin lapsella olisi 
kengät.



TAUSTAA

TEEMOJEN TUNNISTAMISEN TÄRKEYS
Jotta ymmärrämme ekosysteemin ja 
ympäröivän markkinatilanteen tulee meidän 
luonnollisesti ymmärtää mihin kilpailijamme 
ovat keskittyneet. Kilpailijat ovat valikoituneet 
omien palveluidemme suorista tai epäsuorista 
kilpailijoista. 

Teemojen tunnistaminen auttaa meitä 
hahmottamaan mihin sisältökokonaisuuksiin 
ja teemoihin meidän tulisi keskittyä nyt ja 
tulevaisuudessa.



TAUSTAA

HELPPOJEN VOITTOJEN MAKSIMOINTI
Kun tunnistamme mitä – ja voimme 
helpohkosti ymmärtää miksi kilpailijamme 
ovat tehneet omien teemojensa osalta mitä 
ovat tehneet, voimmekin keskittyä 
sisällöissämme ja 
markkinointiponnisteluissamme enemmän 
oikeisiin asioihin.



Tämän raportin avulla voit helposti 
tunnistaa ne hyödyt, joita oman 

liiketoimintasi ympärille voit erilaisista 
sisältöteemoista ja niiden jatkuvan 

parantamisen ympärillä oman tiimisi kanssa 
tehdä ja tuottaa. 



Kuva 1. Googlen ensimmäisen hakutulossivun 
klikkausprosentit

Kuva 2. Googlen toisen sivun hakutulossivun 
klikkausprosentit
Lähtökohtaisesti kaikkien termien, jotka sijaitsevat 
hakutulossivuilla 2+ tulisi olla hakusanamainonnassa 
katettuna. Luonnollisesti tulee määritellä mitkä termit 
ovat merkittäviä liiketoiminnan kannalta – eikä rynnätä 
suoraan lisäilemään valtavaa määrää hakutermejä.

MUUTAMA MUISTISÄÄNTÖ

On äärimmäisen tärkeää sisältöstrategian ja 
hakukoneoptimoinnin osalta ymmärtää oma tilanteensa 
sekä nykyisen palvelun että mahdollisten tulevien 
palveluiden osalta. Heikkoja hakutuloksia (eli niitä sanoja / 
termejä, joilla korkeita rankkauksia ei ole) tulee tukea 
hakusanamainonnan keinoin.



ARVO PARTNERS
Kilpailijaraportti



TAUSTAA

Arvo on yksi alan vanhimpia toimijoita, joka tarjoaa 
palveluita niin hakusanamainonnan, ohjelmallisen 
ostamisen kuin hakukoneoptimoinnin saralla. Arvo 
Partners on erikoistunut voimakkaasti verkkokauppojen 
kasvun edistämiseen ja sitä kautta ovat olleet mukana 
monissa eri kasvutarinoissa. Päivähinta on n. 1000 – 1250 
euron (alv0) välillä riippuen hiukan resurssista.



Arvon domain auktoriteetti (yksi tavoista, joilla Google arvostaa sivustoja) on ikään suhteutettuna melko 
alhainen. Suutarin lapsella ei ole kenkiä pätee voimakkaasti Arvon sivuston keräämään orgaanisen trafiikin 
määrään. 

ARVO PARTNERS



ARVO PARTNERS

Sivusto on melko stabiilissa tilassa. Eikä suuria 
muutoksia suuntaan tai toiseen ole tapahtunut 
viimeisen kahden vuoden aikana. Todennäköisesti 
helpoin ohitettava Tribetailille oman 
sisältömarkkinoinnin avulla. 



TOP-rankkausten (TOP 3) Googlen hakutuloksissa on tapahtunut jostain syystä melkoinen notkahdus vuosien 
saatossa. Ilmeisesti sivuston uudistuksessa on hylätty vanhoja artikkeleita.

ARVO PARTNERS



Vain muutama tulos Googlen ensimmäisellä 
hakusivulla ja vain joitakin satoja hakuja näitä 
kohden kuukaudessa.

Muiden hakutulossivujen osalta voidaan vetää 
samaa johtopäätöstä, että he eivät ole 
keskittyneet sisältömarkkinointiin. 34 
hakutermiä ja n. 12 tuhatta hakua niitä 
kohden kuukaudessa.

TEEMAT



HUOMIOT JA OPIT

SISÄLLÖT JA TULOKSET
Keskittyvät lähinnä asiakastarinoihin. Selkeää
suuntaa ei ole havaittavissa sivuston kautta. 

Kokonaisuudessaan heidät voidaan toistaiseksi
ohittaa mietittäessä mihin keskittyä oman
sisältömarkkinoinnin osalta.



ADVANCE B2B
Kilpailijaraportti



TAUSTAA

Advance on maamme ensimmäisiä toimistoja, joka 
keskittyi puhtaasti markkinointiautomaation 
konsepteihin, käyttöönottoihin sekä näiden asioiden 
jalkauttamiseen erilaisille yrityksille. 

Advance oli jossakin vaiheessa maamme johtava 
toimittaja Hubspot-ratkaisuissa, myöhemmin alueelle on 
syntynyt reippaasti kilpailua, joka näkyy kasvuvauhdissa. 



Auktoriteetti on kohtalaisella tasolla (37/100), joten on selvää, että Google edes jollakin tasolla on tunnistanut 
Advancen sisältöjen laadun. Sivusto on rakennettu pitkälti Hubspot-ekosysteemin ympärille, joka 
mahdollistaa sivuston käyttämisen laadukkaaseen liidin keräykseen.

ADVANCE B2B



ADVANCE B2B

Sivustolla on uudistettu joko konseptia 
tai sitten kysynnässä on tapahtunut 
notkahdus. Joka tapauksessa sivuston 
hakutermien määrä on pudonnut parin 
vuoden takaisen reilun 400 termin 
tasosta pahimmillaan hiukan yli 200 
termin tasolle. 

Loppuvuodesta 2022 on tapahtunut 
pientä nousua. 



TOP3 – rankkausten määrä on pysynyt pääosin samalla tasolla. On odotettavissa, että Advance tulee 
pääsemään paremmille sijoituksille ja saamaan enemmän tehoa sivustostaan seuraavan vuoden puolentoista 
ajanjaksolla.

ADVANCE B2B



Sivusto on uskollinen itselleen. Teemana 
varsin näkyvästi esillä 
markkinoinninautomaatio ja sen liitännäiset. 
Kokonaisuutena 34 termiä ja noin 10 000 
hakua kuukausittain Googlen hakutulosten 
ensimmäisellä sivulla. 

Muiden hakutulossivujen osalta tilanne on 
selkeästi hajanaisempi, 
markkinointiautomaatio näkyy myös näissä, 
mutta konsepti hajoaa melko laajasti. 254 
termiä, jotka keräävät n 100 000 hakua 
kuukaudessa.

TEEMAT



HUOMIOT JA OPIT

MARKKINOINNIN AUTOMAATIO
Kohdeyleisöä kiinnostaa edelleen
markkinoinninautomaatio ja sen liitännäiset
teemat, kuten hinta, käyttöönotto, 
uusasiakashankinta, liidien generointi. Näiden
teemojen ympärille kannattaa rakentaa
järkevät sisällöt ja sitä kautta generoida liidejä. 

Lähtökohtaisesti kannattaa kuitenkin
sisällöissä korostaa, että emme ole tekninen
kumppani vaan ennenkaikkea pystymme
jalkauttamaan työkalun käytön strategiseksi
myyntiä ja markkinointia tukevaksi työkaluksi.



SUOMEN 
DIGIMARKKINOINTI
Kilpailijaraportti



TAUSTAA

Suomen Digimarkkinointi on ollut alan parhaiten 
varjeltuja salaisuuksia. Osin selittyen sijaintipaikallaan 
Jyväskylällä. Yritys on päässyt hyvään kasvuvauhtiin ja 
aika näyttää miten korkealle kapuavat liikevaihdon ja 
liikevoiton osalta. 



Joskus suutarin lapsella on kengät. Kohdeyritys on onnistunut erinomaisesti orgaanisen liikenteen osalta. 
Luvut eivät ole syntyneet sattumalta, vaan sen takana on onnistunut sisältöstrategia, kilpailijoiden ruususen 
uni ja eittämättä laadukkaat sisällöt.

DIGIMARKKINOINTI.FI



Googlessa usein nähdään liikenteen 
”pumppaamista”, joka johtuu siitä, että 
Google kokeilee algoritmissaan erilaisia 
kohdesivustoja palvellakseen paremmin 
asiakkaitaan. 

Aika näyttää sen, että onko Suomen 
Digimarkkinointi onnistunut 
tavoitteessaan eli dominoinnissa 
digitaalisen markkinoinnin termeillä 
korkeasti kilpailluissa ja ison voluumin
tavoittavissa hakutermeissä. 



On selvää, että jos saat b-to-b-yrityksenä ajettua sivustollesi liikennettä kymmeniä tuhansia kuukaudessa 
orgaanisen liikenteen kautta, niin tulet saamaan myös merkittävän määrän liidejä. 

DIGIMARKKINOINTI.FI



Hyvin harvoin näkee tilannetta, jossa yritys saa 
lähes 400 hakutermiä Googlen ensimmäiselle 
sivulle. He keräävät tällä lähes 170 000 hakua 
kuukaudessa, joten liikennemäärä heijastelee 
juuri tätä.

Muiden hakutulossivujen osalta tilanne on 
samankaltainen. Lähes 1400 termiä ja jopa 6 
miljoonaa hakua kuukaudessa. Näistä jos 
onnistuvat teemoittamaan voittavia teemoja, 
niin liidiputket myynnillä ovat vuoteen 2050 
saakka täynnä.

TEEMAT



HUOMIOT JA OPIT

TEEMOITUS ON TÄRKEÄÄ
Digimarkkinointi on onnistunut paitsi 
domainissaan (melkoisen kuvaava), mutta 
myös sisällöissään erinomaisesti. 
Hakukoneoptimoinnin artikkelit kertovat 
ajoittain hyvinkin seikkaperäisesti mistä on 
kyse. Samoin erilaisista muista kanavista 
kertovat artikkelit ovat hyvin toteutettuja 
eivätkä sorru hirvittävään tekniseen jargoniin.  

On aivan yksiselitteistä, että kohdeyritys on 
investoinut merkittävästi sisäiseen työhön, jolla 
on saatu merkittävästi hakukoneista 
liikennettä. Tämä työ ei myöskään onnistu 
ilman selkeää strategiaa.



HOPKINS
Kilpailijaraportti



TAUSTAA

Hopkins on kiistatta yksi maamme parhaita toimistoja 
analytiikan ja mittaamisen osalta. Tämä näkyy myös 
voimakkaassa kasvussa, jota yhtiö on pystynyt pitämään 
jo useiden vuosien ajan. Hopkinsin päivähinta on alkaen 
1200 euroa.



Hopkinsin auktoriteetti on niinikään kohtalainen, mutta verrattaessa esimerkiksi Suomen Digimarkkinointiin 
jää siitä jonkin verran. Hopkinsin orgaanisen haun kautta tuleva liikenne on heikolla tasolla, mutta kuitenkin 
muihin paitsi best-in-the-class – toimijaan verrattuna järkevähköllä tasolla. Sivuston rooli ei voi olla erityisen 
merkittävä myynnin kasvattamisessa.

HOPKINS



HOPKINS

Hopkins on pysynyt melko stabiililla 
tasolla viimeisten vuosien ajan. Sivuston 
kehittämisessä on tuskin käytetty 
parhaita resursseja. 

Todennäköisesti myöskään selkeää 
toimituksellista kalenteria ei ole, eikä 
siten myöskään selkeää 
toimenpidesuunnitelmaa, jotka ovat 
oleellisia sivustoa kehitettäessä ja liidejä
generoitaessa.



Hakusanojen määrä ja orgaanisten TOP3 – rankkausten määrä on melko tasainen. Tämä vahvistaa entisestään 
käsitystä ettei varsinaisesti sivustolle ole tehty mitään suurta remonttia sisällöllisesti tai konseptillisesti. Google 
arvostaa usein päivittyvää sisältöä.

HOPKINS



Googlen ensimmäisellä hakutulossivulla 
esiintyy kaikkiaan 58 termiä, jotka keräävät n. 
18 000 hakua. Sivuston teemoitus vaikuttaa 
suhteellisen selkeälle.

Muilla Googlen hakutulossivuilla esiintyy yli 
350 termiä, jotka keräävät noin 150 000 hakua 
kuukaudessa. On melko selkeää, että jos 
Hopkins keskittyisi tekemään sisällöistään 
aavistuksen luettavampia he saisivat 
hakutuloksissa enemmän aikaiseksi

TEEMAT



HUOMIOT JA OPIT

TEEMOITUS ON TÄRKEÄÄ
Kuten aiemman toimijan kohdalla todettiin on 
teemoitus tärkeä osa sisällön kehittämistä. 

Yllättävää on se, että Hopkins ei saa Analytiikan 
ympärillä olevien termien osalta enemmän 
liikennettä tai ettei analytiikka ole heillä 
viestinnällisesti ns. kärkituote, koska aidosti 
ovat analytiikasa ehkä markkinoiden paras 
toimija.



KUBO
Kilpailijaraportti



TAUSTAA

Kubo edustaa kilpailijakentässämme enemmän 
strategisen viestinnän osaajaa. Liikevaihto on hyvin 
tyypillinen mukavuusalueellaan toimivalle pienehkölle 
toimistolle, joka on fokusoitunut käytännössä viestintään, 
sisältöihin ja sisältömarkkinointiin. 



Auktoriteetti on kohtalaisen heikolla tasolla ja siten jossakin määrin haittaa rankkaamista korkeammalla 
hakukoneissa.  Orgaanisen liikenteen määrä kertoo ainakin tässä tapauksessa siitä, että mitenkään hirvittävän 
loisteliaasti ei hakukoneoptimointi ole Kubolla hallussa.

KUBO



KUBO

Sivuston trendikäyrä on melko stabiili, 
joitakin poikkeuksia lukuunottamatta –
ilmeisesti jotkin sisällöistä ovat keränneet 
linkityksiä ja sitä kautta ovat saaneet 
Googlelta huomiota myös. 

Hakusanojen määrä kahden vuoden 
seuranta-ajalla on myös melko 
samankaltainen alkupisteen kanssa. 



Toprankkausten määrä on melko vähäinen ja keskittyy lähinnä heidän brandinimeensä. Sisältöä sivustolla on 
kuitenkin runsaasti, joten aihioita olisi.

KUBO



Kärkituloksia on vain noin 30 ja ne keräävät 
yllättävän vähän hakuja vain noin 5400. 
Sivusto kuitenkin kertoo hyvin sen mitä yritys 
tekee. Sen sijaan, että tekisi kaikkea kaikille, 
he ovat hyvin selkeästi profiloituneet 
viestintään ja sisältömarkkinointiin.

Nousevia teemoja olisi tarjolla noin 400 
termin ja parinsadantuhannen haun verran, 
jos yritys keskittyisi rakentamaan omaa 
viestiään hiukan hakukoneoptimoidummaksi.

TEEMAT



HUOMIOT JA OPIT

TUNTEMALLA KILPAILIJASI
Sisältöstrategia, sisällön optimointi, 
kanavavalinnat ja myös sosiaalinen media ovat
teemoina sellaisia, joita Kubon sivuilta voisi
opiskella ainakin jossain määrin. 

Lähtökohtaisesti sisältöjen aihiot ovat ihan
kelvollisia ja niitä hiukan jalostamalla olisi Kubo 
syrjäytettävissä harvoilta kärkisijoiltaan.



ODDY DIGITAL
Kilpailijaraportti



TAUSTAA

Oddy on kahden erilaisen yhtiön yhteenliittymä (sama 
omistajatausta), joista nyt tutkittu Oddy Digital on 
digitaalisen markkinoinnin toimisto, joka keskittyy, aika 
moneen asiaan. 



Auktoriteetti, joka vaikuttaa Googlen indeksointitahtiin ja siihen kuinka laadukas sivusto on Googlen silmissä, 
on heikolla tasolla (18/100) ja antaa siten suuntaviivoja siihen miten erilaiset sisällöt rankkaavat googlessa. 
Googlen kautta tuleva liikenne on silti vertailluista yrityksistä ihan järkevällä tasolla ja siitä varmasti jokunen 
liidikin kuukaudessa tulee.

ODDY DIGITAL



ODDY DIGITAL

Oddy Digital on ottanut ison 
harppauksen vuoden 2021 
puolessavälissä ja Google on kokeillut 
heitä vastaukseksi joihinkin hakuihin, 
joka on tuonut heille merkittävästi 
liikennettä (toistakymmentätuhatta) 2-3 
kuukauden ajan. Sen jälkeen Google on 
algoritmissaan todennut, että tämä ei 
ollut se vastaus mitä käyttäjät hakivat ja 
on palauttanut rankkaukset alemmalle 
tasolle, joka on johtanut siihen, että 
liikennemäärä on vain n. 20% parhaista 
hetkistä. 

Joskus tämänkaltaisen nopean nousun ja 
nopean pudotuksen taustalla voi olla 
myös tekninen syy, tässä tapauksessa voi 
tulla kyseeseen esimerkiksi 
evästekäytännön muuttaminen, 
asiakaspalvelurobotin käyttöönotto tai 
jonkin sivuston lisäosan 
performanssiongelmat.  



Mitään hirvittävän radikaalia muutosta rankkauksissa ei näy, joten liikennemäärän pudotus on 
todennäköisesti kiinni joko teknisestä ongelmasta tai todennäköisimmin jostakin ajankohtaisesta artikkelista, 
joka on osunut ihmisten tekemiin hakuihin (seasonality – efekti).

ODDY DIGITAL



Ensimmäisen hakutulossivun 35 termiä 
tuottaa 250 000 hakua kuukaudessa. 
Useimmin toistuva termi on 
hakusanamainonta (ja Google), jotka 
luonnollisesti ovat melko haettuja.

Muilla hakutulossivuilla on noin 90 termiä, 
jotka keräävät noin 90 000 hakua. Mitään 
jättisuuria yllätyksiä täältä ei ole löydettävissä, 
markkinointi, mainostus, mainonta ovat 
toistuvat termit.

TEEMAT



HUOMIOT JA OPIT

MARKKINOINTI
Oddy on rehellisesti myös sisältöjen osalta juuri
sellainen kuin ovat. Eli tuovat esille
markkinoinnillisesti ja sisällöllisesti ne asiat
esille mitä pyrkivät myymään. 

Sivuston ulkoasusta voi todeta, että näyttää
markkinointitoimistolle ja analyysia tekevän
kyynisen analyytikon mielestä sivusto on 
korkeintaan ärsyttävä – toki yrityksenkin nimi
on Oddy. Parinkin muun tutkitun sivuston
osalta yksittäisenä teemoitettavana nostona
nousee esille podcastit markkinoinnin
välineenä.



TULOS HELSINKI
Kilpailijaraportti



TAUSTAA

Tulos on tosiasiallisesti yhdessä Hopkinsin kanssa 
markkinajohtaja, jos Fonectaa ja heidän tekemiään 
hankintoja ei oteta huomioon.



Tuloksen auktoriteetti on yhdessä Suomen Digimarkkinoinnin kanssa vertailluista korkein. Orgaanisen 
liikenteen määrä heidän osaamistasollaan olevan yrityksen osalta heikohko. Silmiinpistävää on se, että 
maksettua mainontaa palveluna tekevät yritykset eivät tee maksettua mainontaa käytännössä ollenkaan.

TULOS HELSINKI



TULOS HELSINKI

Tulos Helsingin suhteen on todettava 
samankaltaista kuin muutaman muun 
yrityksen kohdalta. Loppuvuodesta 2021 
on ollut erikoinen piikki, jonka on pakko 
johtua jostakin ulkoisesta tekijästä, kuten 
kausiluontoisuudesta.

Tulos on tietojemme mukaan uudistanut 
sivustonsa keväällä 2021, jolloin on 
tapahtunut notkahdus rankkaavien 
hakutermien määrässä. Suoraan tämä ei 
vaikuta kävijämääriin, mutta potentiaalia 
se karsii.



Jo edellisellä sivulla mainittu notkahdus näkyy myös tässä trendikäyrässä. On viitteitä siitä, että tämä johtuu 
sivustouudistuksesta.

TULOS HELSINKI



Tuloksen 62 hakutermin osalta, jotka 
rankkaavat hakutuloksissa ensimmäisellä 
sivulla on huomattavaa, että valtaosa 
näytöistä (n.40%) tulee Finnish Design Shop –
hakutermistä ja yhdistelmistä. Kaikkiaan 
saavat noin 100 000 näyttöä Goolen
ensimmäisestä tulossivusta.

Muiden hakutulossivujen osalta noin 560 
hakutermillä keräävät noin puoli miljoonaa 
hakutulosta. On huomattava se, että valtaosa 
hakutuloksista liittyy muihin asioihin kuin 
yrityksen tekemiseen.

TEEMAT



HUOMIOT JA OPIT

ASIAKASTARINAT
Todella iso määrä Tuloksen sivuston
hakuvoluumista tulee asiakastarinoista. Tämä
on asia, joka pitää huomioida tulevaisuudessa
myös Tribetailin omien sivujen suhteen.

Asiakastarinoiden “no index – no follow” –voisi
tulla kyseeseen asiakastarinoiden osalta, koska
kukaan, joka hakee esimerkiksi Finnish Design 
Shop – ei oleta päätyvänsä digitaalisen
markkinoinnin asiantuntijayrityksen sivustolle.



STRATEGIA

KIINNOSTUITKO? PALVELUMALLIMME

• eCommerce-strategiat
• Digitaalisen markkinoinnin

strategiat
• Alustastrategiat (Amazon, 

Google, Social Media, Owned 
media)

• Teknologiakonsultointi
• Markkinoilletulostrategiat
• Markkinoinnin automaation

strategiat
• SEO- ja sisältöstrategiat

TOTEUTUS & TUKI

• Taktisen mainonnan
ulkoistuts

• Hakukoneoptimointi
• SoMe-mainonta ja -

markkinointi
• Sisällöntuotanto
• Integraatiot ja tekninen

käyttöönotto
• Liidigenerointi
• Konversio-optimointi

KOULUTUS

• Tiimien ja asiantuntijoiden 
kouluttaminen

• Organisaatiorakenteen
suunnittelu ja kehittäminen

• Sisäisten tiimien
rakentaminen

• Head-hunting
• Markkinoinnin automaation

koulutukset




