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Hei 
Olen iloinen ja kiitollinen, että olet kiinnostunut tekemään kaupallista

yhteistyötä kanssani. 

Tulevilla sivuilla näet tarkempia tietoa minusta, yrityksestäni sekä työstäni.

Olen lisännyt mukaan muutamia linkkejä yhteistöihin, joita olen aikaisemmin

tehnyt. Niiden avulla näet, millaista sisältöä tuotan yhteistyön aikana. 

Mikäli yhteistyö kiinnostaa, rakennetaan yhdessä sinulle

markkinointikampanja, joka palvelee sinua parhaalla mahdollisella tavalla.



Tiia Konttinen on suomalainen ammattibloggaaja ja sisällöntuottaja.

Tiian blogissa vierailee vuosittain yli 300 000 kävijää ja sivulatauksia

on yli miljoona. Kaikkiaan Tiian sisältöä lukee yli 25 000 ihmistä

kuukausittain. Tiia on tuottanut sisältöä hyvin monipuolisesti

markkinoinnista kauneuteen, kengistä myyntiin ja sisällöntuottamiseen.

Tiian vahvuutena on tuottaa sisältöä, joka sitouttaa lukijan lukemaan

tekstin alusta loppuun ja toimimaan julkaisun lopussa olevan

toimintakehoitteen mukaisesti. Tiian brändi tavoittaa kuukausittain yli

65 000 silmäparia useassa eri kanavassa.

Tietoa



@tiia_konttinen
3300+ / seuraajaa

TiiaKonttinen2
4100+ / seuraajaa

tiiakonttinen
900+ / tilaajaa

tiiakonttinen.fi
15 000+ / uniikkia 
kävijää kk

2300+ /
uutiskirjeen
tilaajaa

Naiset    66,3 %
Miehet   33,7 %

35-44       28,78 %
25-34       21,64 %
45-55       18,34 %

Sukupuoli

Ikä



"Pakko kyllä sanoa, että sun
tekemisen taso on erittäin
korkeatasoista. Vaivannäkö on
havaittavissa kautta linjan. Harva
pystyy samaan tässä maassa." -Timo

"Aloitin lukemaan blogiasi eilen ja
jäin heti koukkuun." -Elisa

”Katselin tässä, että tämän kuun sisällöt
ovat tuoneet keskimäärin 1500 euroa
myyntiä. Yllättävintä on ollut se, ettei siellä
oikeastaan edes myydä. Itse olen saanut
myyntiä vain, kun olen kirjoittanut
myyntikirjeitä. Mutta teidän sisällöt tuovat
myyntiä, vaikka ne eivät kuulosta
myynniltä.” 
– Tyytyväinen asiakas

"Hyviä sisäänajokirjeitä sä kirjoitat
Tiia!" -Eero

"Kiitos! Tykkään kun teet tätä työtäsi
niin suuuuuuurella sydämellä!!
Varmaan siksi muutenkin sulla on
laatu ihan eri luokkaa kuin muilla." 
-Anna



Puoli miljoonaa
euroa digitaalisilla
tuotteilla
(Salkunrakentajan
blogi)

Esimerkkejä sisällöistä
Huijarisyndrooma
20 vinkkiä miten
päästä siitä eroon

Tee töitä
kotona - 16
työtä, joista
voit tienata
jopa 20 000
€
kuukaudessa

Yllä on esitelty muutamia esimerkkejä blogiteksteistä, joita
luetaan edelleen, usea vuosi julkaisun jälkeen. Laadukas
sisältö tuo potentiaalisia asiakkaita sinulle vuodesta toiseen.



Liikenne
Googlesta
2706 / kk

Tee töitä kotona - 16 työtä, joista voit
tienata jopa 20 000 € kuukaudessa

Luettu
112 619 kertaa

Julkaistu
24.9.2018

Lukukertoja
vuodessa
32 867

Jaettu somessa
520 kertaa



Aikaisempi yhteistyö (1.)
Yritys ja tavoite

Millaista sisältöä tuotettiin?

Tulokset
Yritys:         Verkkokurssiyrittäjä

Tavoite:     Tuoda lisää  
                      asiakkaita.
                      Asemoida yritys 
                      myös nuorille   
                      aikuisille.

Case Study blogiteksti
1690 sanaa
SEO optimointi
Oikoluku

Blogiteksti tuottaa automaatiolla 500
€ - 800 € verkkokurssimyyntiä
kuukaudessa
Asiakkaat tulevat suoraan Googlesta
Kun asiakas buustaa blogitekstiä
sosiaalisessa mediassa (ilman
mainosrahaa), postaus tuottaa 1500
€ - 2000 € kurssimyyntiä.



Aikaisempi yhteistyö (2.)
Yritys ja tavoite

Millaista sisältöä tuotettiin?

Tulokset
Yritys:         SaaS yritys

Tavoite:     Tuoda lisää  
                      liidejä                     

Case Study blogiteksti
1470 sanaa
SEO optimointi
Oikoluku

10 liidiä kuukaudessa yhdellä blogitekstillä
ilmaiseksi suoraan Googlesta



Paketit - Blogi
VIP  

Yksi blogiteksti
Sanamäärä 800 - 1000
Yksi kommenttikierros
Oikoluku 
SEO optimointi

5 blogitekstiä
Jokaisen blogitekstin
sanamäärä 1201+
Kaksi kommenttikierrosta
Oikoluku
SEO optimointi

3 blogitekstiä
Jokaisen blogitekstin
sanamäärä 1001 - 1200
Kaksi kommenttikierrosta
Oikoluku
SEO optimointi

GOLD PLATINUM 

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet siirtyvät kaikkiin teksteihin sinulle. Blogitekstit julkaistaan sinun blogissasi
parhaan SEOn varmistamiseksi.
GOLD ja PLATINUM-paketeihin sisältyy myös 2 jakokertaa Tiian Facebook-sivulle ja 2 nostoa Tiian IG stooreihin.
Kaikki sisällöt ovat aina uniikkia sisältöä. Hintoihin lisätään voimassaoleva alv.



Paketit - Instagram
IG VIP 

2 IG julkaisua (kuva)
2 Stoori-nostoa

5 IG julkaisua
5 Stoori-nostoa
2 Reelsiä *

3 IG julkaisua (kuva)
3 Stoori-nostoa
1 Reels *

IG GOLD  IG PLATINUM 

Reels * hinnoitellaan ja laskutetaan erikseen, aloitusmaksu 100 € + 10 € / 1000 näyttökertaa.
Näyttökerrat laskutetaan vain kerran, 30 päivän kuluttua Reelsin julkaisusta.
Hintoihin lisätään voimassaoleva alv.



Paketit - Uutiskirje
VIP  

Kuva/logo
Lyhyt kuvaus (100
merkkiä)
Linkki kotisivuilla
Sijainti uutiskirjeen
lopussa / footerissa

Kuva/logo uutiskirjeen ylä- ja
alaosaan
Koko uutiskirje (300 sanaa)
3 linkkiä kotisivuille

Kuva/logo
Lyhyt kuvaus (200 sanaa)
2 linkkiä kotisivuilla
Sijainti uutiskirjeen lopussa
/ footerissa

GOLD PLATINUM 

Hintoihin lisätään voimassaoleva alv.



Lämmin kiitos ajastasi!
En malta odottaa, että
pääsemme tekemään

yhteistyötä!
asiakaspalvelu@tiiakonttinen.fi

044-231 4679


