
Markkinointiviestinnän johtajan opas
Valmistaudu tehtävääsi
Markkinointiviestinnän johtajana sinulla on tärkeä rooli klubissasi. Tässä jännittävässä tehtävässä tulet 
inspiroimaan ja motivoimaan uusia ja nykyisiä jäseniä, kasvattamaan klubisi näkyvyyttä paikkakunnalla ja 
vahvistamaan projektien ja jäsenyysaloitteiden vaikutusta. 

Valmistaudu tapaamaan uusia ihmisiä ja käyttämään luovuutta pitääksesi paikalliset asukkaat tietoisina työstänne 
ja halukkaina osallistumaan kaikkeen mitä klubinne tekee.   
 

Kolme vaihetta menestykseen
Kukaan ei tunne klubiasi paremmin kuin sinä. Tässä on kolme tapaa mainostaa klubinne tärkeimpiä aktiviteetteja. 

 1 

Näyttäkää kaikille miten 
palvelette

Lionit haluavat palvella. Varmista, 
että paikkakunnalla tunnetaan 
teidän palveluprojektinne, 
varainkeruunne ja paikalliset 
tapahtumat. Tämä auttaa ihmisiä 
ymmärtämään ketä te olette, mitä 
te teette ja miksi heidän pitäisi tulla 
mukaan. 

 2 

Kerro teidän tarinanne

Lioneilla on maailman upeimmat 
tarinat. Tarinoiden kertominen on 
vaikuttava tapa auttaa ihmisiä 
ymmärtämään klubianne ja mitä 
kaikkea te teette muiden ihmisten 
auttamiseksi. Aidot kokemukset 
auttavat ihmisiä löytämään 
yhteisen sävelen tunteiden 
tasolla ja sitä kautta inspiroidaan 
muutosta.

 3 

Mainostakaa 
jäsenyystapahtumia

Klubinne voi tehdä entistä 
enemmän kun jäseniä on 
useampia. Jäsenyystapahtumien 
mainostaminen paikkakunnalla 
on hieno tapa varmistaa, että 
palveluun valmiit miehet ja naiset 
osallistuvat tapahtumiinne.

 

u�Kun suunnittelet tapahtumaa, 
mieti miten mainostat sitä 
ennen tapahtumaa, sen 
aikana ja sen jälkeen.
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u�Hyvät valokuvat saavat 
huomiota, joten ota paljon 
kuvia lioneista iloisina 
palvelemassa. Ota kuvia 
läheltä jotta saat parhaat 
mahdolliset kuvat.

PIKAVINKKI u�Älä unohda että kaikki 
palveluprojektit ja 
klubien tapahtumat ovat 
mahdollisuus löytää uusia 
jäseniä. 
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Ottakaa paikkakuntalaiset mukaan 
Facebookissa
On monia sosiaalisen median sivustoja, jotka voivat auttaa teitä 
mainostamaan klubia, mutta Facebook on suurin. Jos klubillanne ei ole 
vielä Facebook-sivua, nyt on hyvä aika perustaa sellainen! Se on hyvä 
tapa mainostaa projekteja ja tapahtumia sekä jakaa kuvia ja pitää yhteyttä 
jäseniin, potentiaalisiin jäseniin ja yhteistyökumppaneihin.   
 

Luo Facebook-sivulle ”Tapahtumat” projekteille
Facebook -sivulla pystyt luomaan erityiset ”Tapahtumat” -sivut, 
jotka auttavat sinua tiedottamaan projekteista, kutsumaan ystäviä ja 
perheenjäseniä mukaan sekä antamaan tietoja ihmisille, jotka ovat 
osallistumassa.

u�Liitä mukaan avainsanoja Tapahtuman otsikkoon 
ja kuvaus, jotta Facebookin käyttäjät löytävät sen 
helposti kun he etsivät tapahtumia alueella.
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Päivitä valokuvia ja tarinoita
Älä vain kerro ihmisille mitä teette - näytä heille. Päivitä kuvia 
tapahtumista, palveluprojekteista ja jäsenistä, jotta ihmiset näkevät miten 
palvelu toimii.

u�Palveluprojektin kautta apua saaneiden kommentit 
ovat erinomainen tapa näyttää miten vaikutatte 
ihmisten elämään konkreettisilla tavoilla.
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Kasvattakaa yhteisöä
Käytä Facebookia verkostoitumiseen paikkakuntalaisten kanssa. Laajenna 
vaikutusta ottamalla mukaan yhteistyöjärjestöt ja paikalliset yritykset. 
Kutsu jäseniä pitämään sivustanne ja kannusta heitä jakamaan päivityksiä 
heidän omilla sivuillaan. Käytä viestejä ja kommentteja viestintään 
potentiaalisten jäsenten kanssa. Rakentakaa klubin brändi sellaiseksi, että 
se nähdään muutoksen aikaansaajana paikkakunnalla. 

u�Tehkää sosiaalisesta mediasta tiimityötä! Anna 
useammalle käyttäjälle admin-oikeudet, jotta 
myös muut pystyvät päivittämään sivuja. 
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Lisätkää klubinne näkyvyyttä 
PR-toiminnan kautta
PR-toimintaan liittyy monia asioita, sekä suuria että 
pieniä. Suuri osa PR-toimintaa on toimia perinteisten 
mediayritysten kanssa mutta sen lisäksi siihen kuuluu 
klubin tekemän työn julkistaminen sekä keskustelut, 
joita käytte paikkakuntalaisten kanssa.

Tässä on muutamia yksinkertaisia PR-strategioita, 
jotka voivat auttaa sinua kasvattamaan näkyvyyttänne 
paikkakunnalla ja näyttää ihmisille, että klubinne ei ole 
vain elinvoimainen, se on klubi johon kannattaa liittyä 
mukaan.

Käyttäkää paikallisia tiedotusvälineitä 
Sanomalehdet, TV, radio ja bloggaajat ovat 
aina etsimässä hyviä uutisia. Etsi paikkakunnan 
tärkeimmät tiedotusvälineet ja pyri löytämään 
bloggaajat ja toimittajat, jotka hoitavat paikallisia 
uutisia. Kerro heille kun olette järjestämässä projektia 
tai tapahtumaa siltä varalta että he haluavat kertoa 
siitä ja lähetä heille valokuvia, saavutuksia ja tarinoita 
tapahtuman jälkeen, jotta he voivat kirjoittaa siitä.  

Tapaa paikallisia viranomaisia 
Paikkakunnan vaikuttajat voivat helposti auttaa sinua 
levittämään tietoa klubistanne, joten tutustu paikallisiin 
viranomaisiin kuten kaupunginjohtajaan, muihin 
viranhaltijoihin ja kauppakamarin jäseniin. Kerro heille 
mitä klubinne tekee paikkakunnalla ja pyydä heidän 
apuaan klubin toiminnan mainostamisessa. Pidä 
heidät ajan tasalla klubin aktiviteettien suhteen ja yritä 
osallistua joihinkin heidän kokouksistaan.

Ota yhteyttä paikallisiin yrityksiin
Usein muiden ihmisten kanssa keskustelu on paras 
tapa saada tietoa eteenpäin. Joten keskustele 
paikallisten yrittäjien ja johtajien kanssa ja kerro 
heille miten klubinne auttaa paikkakuntalaisia. He 
voivat ehkä sponsoroida klubin tapahtumaa tai voitte 
mahdollisesti jättää esitteitä yrityksen tiloihin. 

u�Monet mediayritykset käyttävät sosiaalista mediaa 
löytääkseen hyviä juttuja, joten ole aktiivinen 
sosiaalisessa mediassa, jotta saatte median 
huomion.
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Käytä hyväksesi Lions-brändiä
Lions-brändi on yksi maailman parhaiten tunnetuista 
brändeistä. Se auttaa määrittelemään ketä me olemme. 
Alla on muutamia tapoja, joilla voitte käyttää hyväksenne 
Lions-brändiä.

Käytä markkinointimateriaaleja 
saadaksesi yhteisön huomion  
Esitteet ja mainokset auttavat saamaan ihmisiä 
osallistumaan projekteihin ja jäsenyystapahtumiin. Muista 
lisätä omat yhteystiedot ja Lions-logon materiaaleihin. 
Vie esitteitä ja julisteita julkisille paikoille ja paikallisiin 
yrityksiin ja varmista, että teillä on valmiita materiaaleja 
annettavaksi potentiaalisille lioneille, jotka osallistuvat 
tilaisuuksiinne. Näin voitte saada uusia jäseniä.  

Lions-asusteet näyttävät että olette 
ylpeitä jäsenyydestä 
Kannusta kaikkia jäseniä käyttämään Lions-asusteita 
kun he palvelevat paikkakunnalla. Tämä on yksi 
tehokkaimmista tavoista mainostaa Lions-brändiä.

Edusta brändiä - kaikkialla
Markkinointiviestinnän johtajana sinä olet klubin brändin 
edustaja. Mutta on tärkeää muistuttaa jäsenille, että myös 
heistä jokainen edustaa klubinne brändiä. Joten varmista, 
että jäsenet jakavat lionina olemisen vaikutuksen, 
ylpeyden ja ilon tunteen muiden ihmisten kanssa.

Lionsclubs.org on paikka, josta löydät 
markkinointiin liittyviä resursseja
Löydät logoja, brändiin liittyvät ohjeet, videoita, 
sosiaalisen median oppaita ja kaikkea muuta täältä: 
lionsclubs.org/marketing! 

u Mainosta kaikkia klubin suurempia 
tapahtumia. Tämä tarkoittaa niiden 
mainostamista ennen tapahtumaa, sen aikana 
(sosiaalisessa mediassa) ja sen jälkeen.  
 
Suunnittelu auttaa pitkälle. Mieti mitä haluat 
saavuttaa, ketä haluat tavoittaa ja mikä on 
paras tapa suorittaa nämä kaksi asiaa. Aseta 
realistisia tavoitteita.  
 
Tee yhteistyötä klubin jäsenten kanssa. 
Tee läheistä yhteistyötä jäsenjohtajan 
ja palvelujohtajan kanssa projektien, 
tapahtumien ja menestystarinoiden 
mainostamiseksi. 
 
Kerro klubille miten edistyt. Raportoi 
tekemästäsi työstä klubikokouksissa ja 
kerro miten klubi hyötyy hyvästä PR:stä ja 
markkinoinnista. 
 
Ja ennen kaikkea, nauti tästä tehtävästä! 
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