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Webinaari on varmasti monelle tuttu sana – sehän on niin kuin
seminaari, tapahtuma, paneelikeskustelu tai keskustelutilaisuus, mutta
verkossa. Siinä missä seminaariin tai verkostoitumistilaisuuteen
osallistuessa aikaa menee paikasta toiseen liikkumiseen, verkossa
järjestettyyn tapahtumaan osallistuminen on helpompaa. Kalenteriin
on helpompi tehdä oikeasti tunnin kokoinen kolo, kuin raivata aikaa
myös paikan päälle siirtymiseen.

Webinaareissa yrityksille on tärkeää etenkin uusien liidien saaminen
webinaari-ilmoittautumisten kautta, sekä olemassa olevien asiakkaiden
sitouttaminen. Webinaareille voi olla monia erilaisia käyttötarkoituksia,
mutta ehdoton vahvuus webinaarissa on sen luonne mediana.
Webinaarissa sekä puhuja että kuulijat ovat läsnä tilanteessa. Sen
avulla pystyy osallistamaan kuulijoita tehokkaasti esimerkiksi
kysymysten avulla, ja asiantuntija pystyy vastaamaan kysymyksiin
hetkessä. Tällaiseen dynamiikkaan ei pysty samalla tavalla muissa
medioissa.

Koostimme tämän oppaan, sillä haluamme tarjota sinulle työkaluja 
 webinaarien aloittamiseen, suunnitteluun ja niiden tehokkuuden
mittaamiseen. Toivottavasti opas innostaa sinua kokeilemaan
webinaarien mahdollisuuksia. Kuten kaikessa sisällöntuotannossa,
tekemällä oppii, ja tärkeintä on vain päästä alkuun! 

Henna Lahtinen
Asiakkuuspäällikkö 
Bonfire Agency

Jani Utriainen
Tuotantopäällikkö 
Bonfire Agency
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Webinaari on paikallaan silloin, kun keskeistä on asiantuntijoiden
keskustelu. Tällöin yleisön ajatellaan olevan pääasiassa kuuntelijan roolissa.
Webinaariin voidaan kuitenkin suunnitella yleisöä aktivoivia äänestyksiä ja
kysymyksiä, ja yleisöllä voi olla vaikutusvaltaa ohjelman kulkuun. Teknisellä
ammattitaidolla ja huolellisella suunnittelulla webinaarista rakennetaan 
 aidosti sosiaalinen.

Miten aamukahveilla saadaan aikaiseksi kaikkia osallistava keskustelu, tai
miten kirjajulkkareissa lukija pääsee kysymään kirjailijalta juuri niitä
kysymyksiä, jotka hänen mielessään pyörivät? Teknologia taipuu tähän
kyllä, enää täytyy vain suunnitella tapahtuma osallistumisen ja
keskustelun sallivaksi.

Livestriimatut virtuaalitapahtumat voivat olla samalla tavalla innostavia,
ajatuksia herättäviä ja ihmisiä yhdistäviä tilaisuuksia siinä missä
aamukahvihetket, kirjajulkkarit ja keskustelutilaisuudet samaan tilaan
kerääntyenkin. Ja on niissä sellaisiakin hyviä puolia, joita kasvokkain
tavaten ei voi edes saavuttaa, kuten se, että verkossa tapahtumaan on
helppo osallistua mistä päin maailmaa tahansa, ja tilaisuudesta saa
tallenteen myöhempää hyödyntämistä varten.

Miksi järjestää webinaari?1
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Webinaariin
osallistumiseen on

korkeampi kynnys kuin
esimerkiksi oppaan

lataamiseen. Näin ollen
webinaariosallistuja on
usein laadukas liidi ja

potentiaalinen asiakas,
joka on jo ostohousut

jalassa.
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Webinaari kannattaa konseptoida hyvin etukäteen, jotta sisältö on
osallistujalle kiinnostavaa ja hän jaksaa viettää aikaa sen parissa. Monologi
ja kalvosulkeiset harvoin jaksavat innostaa kovin pitkään. Usein
webinaareissa hostin roolia hoitaa järjestävän osapuolen asiantuntija ja
vieraaksi voidaan kutsua ulkopuolinen vaikuttaja tai asiantuntija valitun
teeman ympäriltä. Näin webinaarista saadaan keskusteleva ja voidaan
tuoda useampia näkökulmia esiin.

Miten konseptoidaan timanttinen
webinaari?

Konseptoinnissa tärkeää on myös tavoitteiden määrittely. Tavoitteiden
kannattaa olla selkeitä ja mahdollisesti myös mitattavia. Kaikkia tavoitteita
ei voi mitata, mutta osan tavoitteista olisi hyvä olla helposti mitattavia.
Tavoitteena voi olla esimerkiksi tietty ilmoittautumismäärä tai webinaarin
kautta tehty myynti.

Ensimmäisenä kannattaa lähteä liikkeelle kohderyhmän määrittelystä ja
tavoitteiden asettamisesta. Miksi webinaaria tehdään? Mitä sillä
halutaan saada aikaan? Kenties liidejä myynnille tietyn kohderyhmän ja
palvelun puitteissa? Vai onko kyseessä kenties uuden tuotteen
lanseeraus ja esittely, tai vaikkapa tutkimustulosten julkistaminen?

2
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Moni asiakkamme on onnistunut saamaan webinaariinsa useita satoja
osallistujia ja näitä ilmoittautumistietoja on pystytty hyödyntämään
liidilistoina myynnille. Jo muutaman viikon jälkeen pystytään näkemään,
kuinka monta uutta myyntitapaamista saatiin webinaari-ilmoittautumisten
pohjalta, ja ehkäpä jo muutaman kuukauden päästä pystytään mittaamaan
webinaarista poikineet uudet kaupat.



Tärkeää on inspiroiva aloitus webinaarille, jotta varmistetaan osallistujien
pysyminen linjoilla. Intron aikana esitellään puhujat, host käy läpi
webinaarin agendan ja käytännön asiat (kuten, että tallenne on tulossa
mailiin jälkikäteen, kysymyksiä voi laittaa chattiin ja niihin vastaillaan
webinaarin lopussa). 

Keskeinen vaihe webinaarin suunnittelussa on sisällön suunnittelu
ja puhujien valinta. Mistä halutaan puhua ja miksi halutaan puhua?
Mistä näkökulmasta puhutaan?

Striimauksessa puhujien tulee muistaa
katsoa kameraan ainakin välillä, eikä vain

tuijottaa PowerPoint-esitystä omalta
tietokoneeltaan.

3 Webinaarin sisällön suunnittelu ja
puhujien sparraus

Hostin valinnassa kannattaa punnita kuka olisi riittävän karismaattinen ja
asiantunteva webinaarihost valitulle teemalle. Usein host tulee yrityksen
sisältä, mutta webinaareissa on mahdollista käyttää myös ulkoisia hosteja,
kuten vaikuttajia. 
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Webinaarin alustaa miettiessä on hyvä kokeilla useita eri alustoja. Ensin
kannattaa listata omat tarpeet webinaarin suhteen ja sitten tehdä
merkintöjä siitä, mikä jossain alustassa toimii ja mikä ei. Näin saadaan
selville, mikä alusta palvelee parhaiten omia tarpeita. Meillä Bonfirella on
webinaarialustoina käytetty muun muassa Zoomia ja Vimeota.

Webinaarin tekninen toteutus

Ensisijaisen tärkeää on rauhoittaa tila, jossa webinaari pidetään, sillä
taustamelu tekee äänestä raskaan kuunnella. Tärkeää on myös hyvä
mikrofoni ja kuulokkeet. Kannattaa huomioida verkon kattavuus, sillä
pätkivä ääni vaikuttaa negatiivisesti kuuntelukokemukseen. Vaikka videon
laatu on tärkeä tekijä, on äänenlaatu vielä tärkeämpi, sillä huonoa ääntä ei
jaksa kuunnella, mutta hyvä ääni pelastaa usein huonolaatuisen videon.

Webinaarin teknisessä toteutuksessa on monia erilaisia vaihtoehtoja.
Toiset luottavat "puhuva pää" -esityksiin, mutta webinaarin voi myös
tehdä yhdenmukaiseksi yrityksen brändin kanssa, ja tähän luotetaankin
yhä enemmän. 

4

Jos järjestetään etäwebinaari, eli puhujat osallistuvat omilta
tietokoneiltaan, tulee etukäteen testata webinaarityökalun, mikrofonien ja
videon toimivuus, ja että valaistus on riittävän hyvä. Näin vältytään
yllätyksiltä tapahtuman aikana.

7 | 5+1 askelta timanttiseen webinaariin 



Ennakkomarkkinointi tavoittaa halutun kohderyhmän

Webinaaria kannattaa markkinoida kaikissa yrityksen omissa kanavissa,
kuten uutiskirjeissä ja sosiaalisessa mediassa. Jos tavoitellaan uusia
yleisöjä webinaariin, kannattaa markkinoinnissa hyödyntää myös
maksettua somemainontaa. Erilaisia markkinointitapoja ja -kanavia on
paljon, ja webinaaria kannattaakin markkinoida mahdollisimman laajasti. 

Webinaarin markkinointi

Kun lähdetään pohtimaan webinaarin markkinointia, on hyvä palauttaa
aluksi mieleen webinaarille asetetut tavoitteet ja määrittää sen pohjalta,
kuinka paljon webinaaria halutaan markkinoida. On myös tärkeää miettiä,
tehdäänkö webinaaria jo olemassa oleville asiakkaille ja muille
sidosryhmille, vai tavoitellaanko webinaarilla myös uusia yleisöjä.

Markkinoinnissa kannattaa hyödyntää yrityksen omien kanavien lisäksi
myös webinaarin puhujien sosiaalisen median kanavia. Hostin kannattaa
markkinoida webinaaria omissa kanavissaan, ja myös vieraita on hyvä
kannustaa kertomaan webinaarista omille verkostoilleen. Näin voidaan
tavoittaa sellaisia kiinnostavia yleisöjä, joita yrityksen omat kanavat eivät
tavoita. 

5
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Koska webinaarilla on usein myynnillisiä tavoitteita, osallistujalista on hyvä
käydä webinaarin jälkeen läpi. Osallistujien joukosta kannattaa poimia
potentiaalisia liidejä, joihin myyjät ovat webinaarin jälkeen yhteydessä.
Webinaarin osallistujille voidaan myös tarjota mahdollisuutta varata
keskusteluhetki myyjän kanssa.

Webinaarin päättymisen jälkeen aloitetaan jälkimarkkinointi. Osallistujille
kannattaa lähettää tallenne webinaarista, jotta he voivat palata sen pariin
myöhemminkin. Samalla osallistujille voi lähettää palautelomakkeen, jonka
avulla voit saada arvokasta palautetta tulevia webinaareja varten. 

Webinaarin osallistujat voi lisätä yrityksen uutiskirjeen tilaajiksi, jolloin
heille voidaan tulevaisuudessa markkinoida tulevia webinaareja ja muita
tapahtumia.

Jälkimarkkinointi sitouttaa osallistujat yritykseen 
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Postaukset yrityksen somekanaviin

Postaukset hostin ja vieraiden somekanaviin

Alan tapahtumakalenterit (esim. liitot)

Checklistit webinaarin
markkinointiin+1

Ennakkomarkkinointi

Kohdennettua somemainontaa yrityksen kanavissa

Kutsu webinaariin uutiskirjeessä

Postaus webinaarista relevanteissa Facebook-ryhmissä

Blogikirjoitus webinaarin aiheesta yrityksen verkkosivuille ja
kirjoituksen jako somekanavissa 

Postaus webinaarista relevanteissa Facebook-ryhmissä
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Tallenteen lähettäminen ilmoittautuneille

Palautelomakkeen lähettäminen osallistujille

Jälkimarkkinointi

Uutiskirje, jossa markkinoidaan tulevia webinaareja tai
tapahtumia, tai kerrotaan aiheisiin liittyvistä oppaista

Tarjotaan osallistujille mahdollisuutta varata
keskusteluhetki myyjän kanssa

Myyjä ottaa yhteyttä puhelimitse
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