
OPAS

Myyvä mainos



Hyvä lukija!
Tervetuloa lukemaan Anakomin opasta myyvän 

mainosbannerin luomisesta. Hyvä mainos ei aina ole 
mainostoimiston ammattilaisten käsialaa, vaan hyvän mainoksen 
voit luoda yksinkertaisia mainonnankikkoja noudattamalla aivan 
itsekin! Taitavasti toteutettu mainosbanneri tuo elävyyttä, 
näkyvyyttä, esittelee tuoteryhmiä, kannustaa heräteostoksiin ja 
tilaamaan juuri nyt. Mainosbanneri voi olla omilla kotisivuillasi, 
sosiaalisessa mediassa, muualla internetissä tai vaikka painettuna 
lehdessä. Se houkuttelee uusia asiakkaita sekä herättelee 
kanta-asiakkaiden mielenkiintoa tilaamaan uudelleen.

Anakom on  liki 30-vuotias perheyritys. 
Koulutamme ja valmennamme yrityksiä ja yksityisiä 
henkilöitä koulutuksissa, työnohjauksessa, 
coachingissa ja terapiassa kirkastamaan ja 
saavuttamaan omia tavoitteitaan. Työskentelemme 
kaikkialla Suomessa tukikohtinamme koulutustilat 
Varkaudessa, Kuopiossa, Jyväskylässä, Mikkelissä, 
Iisalmessa, Joensuussa ja Järvenpäässä.

Antoisia lukuhetkiä oppaamme parissa ja 
menestyksekkäitä mainoksia!



Millainen on hyvä mainos

Hyvä mainos jakaa tietoa ja vetoaa tunteisiin. Se luo tietynlaisen imagon 
yritykselle. Garfiikoiltaan ja kuvamateriaaliltaan mainos on laadukas ja 
väreiltään yhtenäinen esimerkiksi yrityksesi logon väriin sopivia tai 
tarkoitusta palvelevia värisävyjä käyttäen. Esimerkiksi keltainen tai oranssi 
väri viestii edullista hintaa ja vakuutusyhtiöiden suosima sininen luottamusta. 
Hahmot, ihmiset ja katse ovat myös toimivia graafisia keinoja.  Mainoksissa 
kannatta suosia lyhyitä tekstejä, josta haluttu asia välittyy lyhyelläkin 
vilkaisulla. Ajankohtaiset asiat ja arvot sekä sanaleikit ovat hyvä tapa tuottaa 
tekstillistä sisältöä. Hyvällä maulla toteutettu huumori, liioittelu, myyttien ja 
tarinoiden käyttö toimii myös.

Näemme päivittäin kymmeniä ja taas kymmeniä mainoksia, osan ohitamme ja 
osaa jäämme katsoman. kannattaakin tutustua johtavien brändien mainontaan 
sekä tutkia vastaan tulevia mainoksia kriittisesti. Tämä ei ollut hyvä mainos 
minun mielestäni, miksi ei? Tämä oli mielestäni hieno mainos, miksi? 



Mitä mainos kertoo

   AIDA –sääntö 
A – ATTENTION - Näyttävyys

I – INTEREST – Selkeä etu (esim. nyt 
edullisemmin)
D – DESIRE – Selkeät hyödyt (Säästät 150e 
vuodessa)

A – ACTION – Syy tilata (tarjous vain 3 
päivää)

Positiivinen vai negatiivinen
Uudelle asiakkaalle negatiivinen (muokkaa 

mielipiteitä) ja vanhalle asiakkaalle 
positiivinen (vahvistaa olemassa olevia 
mielipiteitä).l

Esim. Köyhän ei kannata ostaa halpaa vs 
Laatu kestää

Tässä oppaassa keskitymme pääasiassa 
visuaalisiin vaikuttamisen keinoihin, mutta 
myös mainoksen sanomalla on iso 
merkitys. Miten ja millä sanoin esimerkiksi 
vakuutetaan asiakas. Visuaalisuus 
houkuttelee asiakkaan katsomaan ja 
tutkimaan mainosta tarkemmin ja 
mahdollisesti myös klikkaamaan



Tyhjän tilan käyttö

Tyhjää tilaa ei pidä 
pelätä, se on oikeastaan 
toimiva visuaalinen 
keino. Tyhjä tilaa antaa 
tilaa tärkeille kohteille, 
jolloin katse osuu niihin 
helpommin. Älä siis 
tunge mainosbanneria 
täyteen vaan jätä tilaa 
oikeanlaisella asettelulla. 

Tekstin tyylittely

 Tavallinen →

Koko →

Värisävy →

Kirkkaus /
Kontrasti /

Värikylläisyys →

Otsikointi Hinnan esittämistapa

Hinta voidan esittää kahdella 
tapaa riippuen siitä mitä halutaan 
saavuttaa. Isolla kirjoitettu hinta 
korostaa sitä kuinka halpa tuote 
onkaan kun taas hyvin pienellä 
esitetystä hinnasta tulee mieleen 
yleellinen ja laadukas tuote hienolta 
brändiltä. Kumpaa tavoittelet?

Pienillä asioilla iso vaikutus

Mainos

Mainos

Mainos

Mainos

▪ Huomiota herättävä
▪ Karsi ylimääräisiä sanoja = tiivistä. 

Lyhyestä ja ytimekkäästä välittyy 
haluttu viesti tarpeeksi nopeasti.
▪ Korosta etua ja hyöty 

Syysale
Jopa -30%

Syysale

Jopa -30%

Mainosbanneri koostuu useasta elementistä ja näitä tyylittelemällä saadaan aikaan 
erilaisia ratkaisuja. Sillä miten tyhjä tila on käytetty tai kuinka isolla kirjainkoolla 
mikäkin osio on kirjoitettu on yllättävän iso merkitys mainosbannerin viestin suhteen.



Muita huomioarvoa lisääviä elementtejä

✓ Katse ja katseen suunnat sekä ihmiset ja hahmot 
ylipäätänsä.

✓ Taustaväri ja värien käyttö ylipäätänsä. Esimerkiksi sininen 
kertoo luottamuksesta, viininpunainen luxuksesta, vihreä 
ekologisuudesta ja raikkaudesta.

✓ Kehykset ja muut taustaelementit vievät katsetta näihin 
rajattuihin kohtiin. 

Kehyksiä ja muita taustaelementtejä 
korostamassa tekstejä



Anakom

Mainoksen tekninen toteutus
Mainosbannerin voit valmistaa monella eri ohjelmalla. Osa näistä on 

maksullisia ammattikäyttöönkin soveltuvia, mutta myös ilmaiseohjelmilla voi 
saada hyvän lopputuloksen. Suositeltu ohjelma on Adobe Photoshop tai sen 
edullisempi versio Photoshop elements. Täysin ilmainen vastaava ohjelma on 
GIMP. Myös erityisesti mainoksen tekoon eikä kuvankäsittelyyn tarkoitettuja 
maksullisia valmiita pohjia ja kuvia sisältäviä palveluita esimerkiksi 
Bannerwise tai Designbold löytyy myös netistä. 

Tärkeää mitä tahansa ohjelmaa käyttäessä on tallentaa kuvat oikeassa 
tiedostomuodossa, jotta saadaan paras mahdollinen lopputulos laadullisesti 
JPEG on hyvä muoto valokuvamaisille, PNG läpinäkyville ja GIF alle 200 
värisävyä sisältäville tai animaatioille. Tärkeää on tallentaa aina oikeassa 
pikselikoossa. Usein näitä pikselikokoja tulee tehtyä useita erilaisia. 
Digitaaliset näytöt koostuvat neliön muotoisista pisteistä, joita kutsutaan 
pikseleiksi. Eri näytöissä on eri resoluutio eli eri määrä pisteitä vaaka- ja 
korkeussuunnassa. Alla esitettynä yleisimmät mainoskoot, joista 320x100 on 
erityisesti mobiilimainonnassa käytetty. Omilla sivuilla mainoskoot voivat 
toki olla mitä tahansa, mutta ulkopuolisille sivuilla mainospaikkoja ostaessa 
yleensä suositaan näitä yleisiä standardeja.



Kiitos kiinnostuksesta!

Lisää lukemista? 
Lisää ilmaisia oppaita 

löydät osoitteesta 
www.anakom.com/oppaat

Anakom on 30-vuotias perheyritys. 
Koulutamme ja valmennamme yrityksiä 
ja yksityisiä henkilöitä koulutuksissa, 
työnohjauksessa, coachingissa ja 
terapiassa kirkastamaan ja saavuttamaan 
omia tavoitteitaan. Työskentelemme 
kaikkialla Suomessa tukikohtinamme 
koulutustilat Varkaudessa, Kuopiossa, 
Jyväskylässä, Mikkelissä, Iisalmessa, 
Joensuussa ja Järvenpäässä.

Ota rohkeasti yhteyttä!
Ja tutustu uusimpiin markkinoinnin 

kusseihimme osoitteessa:

www.anakom.com
info@anakom.com
Puh. 029 007 4111

mailto:info@anakom.com
mailto:info@anakom.com

