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•  Tehdä Knorr Fond ”du Chef” -annosfondia 
tunnetuksi kuluttajille ja ruoanlaiton harrastajille 
sekä ruokabloggaajille.  

•  Vahvistaa Knorr Fond ”du Chef” -annosfondien 
brändimielikuvaa olemassa olevien käyttäjien 
keskuudessa.  

•  Saada uusia käyttäjiä ja lisämyyntiä 
annosfondeille.  

•  Luoda tuotteesta puheenaihe blogeissa, somessa 
sekä ruoanlaitosta kiinnostuneiden keskuudessa. 

•  Luoda ruoka- ja lifestyle-ilmiöitä tarinallisella 
kerrontatavalla.  

 

Case Knorr Fond ”du Chef”  
– asiakkaan tavoitteet kampanjalle 



•  Monikanavainen ja 
elämyksellinen 
natiivimainonnan 
kokonaisuus: Tavoitteena 
luoda tunneside Knorrin 
tuotteisiin julkaisemalla 
itselle läheinen, perheen tai 
suvun suosikkiresepti. 

Ratkaisuna teema: #Suvunparasresepti 



•  Suomen ruokabloggaajat haastettiin 
innovoimaan Knorr Fond du Chefistä uusia 
reseptejä Ruoka.fissä 

•  Kuluttajia aktivoitiin tutustumaan 
tuotteisiin kampanjasivustolla olleen 
kilpailun avulla: äänestä paras resepti! 

•  Knorrin Bistro -tapahtumaan kutsuttiin 
kaksi eniten ääniä saanutta bloggaajaa 
resepteineen kisaamaan voitosta 

•  Tapahtumasta tehtiin päivitystä 
kampanjasaitille (myös videomateriaalia) 

•  Kuluttajia aktivoitiin testaamaan tuotteita 
itse: 100 hlön testiryhmä 

•  Tarinaa jatkettiin aikakauslehdissä, jossa 
esiteltiin voittanut resepti sekä bloggaaja 
(advertoriaali Anna, Kotiliesi, Kaksplus) 

•  Samaan aikaan Knorr näkyi sponsorina 
Ruoka.fin ja Kotiliesi.fin kaikissa 
suolaisissa resepteissä 

Kampanjan kulku: #Suvunparasresepti 

19 

bloggaajaa, 

44 uutta 

reseptiä! 



Tapahtuma: Knorrin Bistro 
•  Kampanjasivustolla finaaliin 

äänestettiin Anna Ikonen ja Satu 
Wivolin 

•  Voittaja ratkaistiin Knorr Bistrossa, 
joka rakennettiin Otavamedian 
studiolle 

•  Tilaisuuden juonsi Teresa Välimäki, 
joka oli myös tuomariston 
puheenjohtaja 

•  Muita tuomareita olivat Sanna 
Huovilainen Ruokakeskolta sekä 
Sami Rekola Unileveriltä 

•  Bloggaajat valmistivat Bistron 
vieraille sekä tuomareille herkulliset 
annokset, joiden perusteella 
tuomaristo valitsi voittajat 



Knorrin #Suvunparasresepti –kampanja lähti 
elämään myös somessa    



Knorrin #Suvunparasresepti –kampanja lähti 
elämään myös somessa 



VAIHE	  1	  	  18.5.-‐10.8.	  
	  

Bloggajien	  haastekisan	  julkistus	  ja	  
kulu6ajia	  ak7voiva	  Knorr-‐kilpailu	  	  

	  
Näkyvyys:	  	  

Kampanjasai0	  +	  anna.fi	  
+ris4inlinkitykset	  	  
+	  uu4skirjeet	  

+	  some	  +	  prin0leh4	  +	  display	  	  

Knorr	  Fond	  ”du	  Chef”	  	  /	  BLOGIHAASTE	  &	  	  KULUTTAJAKILPAILUT 

Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 

VAIHE	  2	  	  
	  11.8.-‐31.8.	  

	  
Äänestä	  paras	  
Knorr-‐menu!	  

	  
Näkyvyys:	  

Kampanja-‐sai0	  
+	  anna.fi	  	  
+	  ris4in-‐
linkitykset	  	  
+	  uu4s-‐	  
kirjeet	  	  
+	  some	  

+	  prin0leh4	  
+	  display	  

	  

VAIHE	  3	  25.9.-‐18.10.	  
	  

"Knorr-‐kisan	  
voi6aja!”	  

	  
Näkyvyys:	  	  

Tapahtuma	  17.9.	  
+	  Kampanjasai0	  +	  

anna.fi	  +	  
ris4inlinkitykset	  	  

+	  some	  	  
+	  prin0	  +	  display	  

	  

VAIHE	  4	  	  25.9.-‐2.1.2016	  
	  

”Kokeile	  itse!	  ”	  
+	  Kampanjasai0	  +	  anna.fi	  +	  

ris4inlinkitykset	  	  
+	  some	  	  

+	  prin0	  +	  display	  
	  

Brändinäkyvyys	  
	  verkossa:	  yli	  	  
10	  miljoonaa	  
käy6äjää.	  

	  
Prin0	  tavoi0	  

noin	  2,5	  
miljoonaa	  lukijaa.	  

VERKKO	  
Suvunparasresep4.fi	  
Anna.fi	  
Ruoka.fi	  
Ko4liesi.fi	  

UUTISKIRJEET+	  SOME	  
	  
Anna.fi	  
Ruoka.fi	  
Ko4liesi.fi	  

PRINTTI	  
	  
Anna	  
Ko4liesi	  
Kaksplus	  

 Uu4skirjeet	  	  
tavoi0vat	  noin	  	  	  

100	  000	  ruuanlaitosta	  	  
KiinnostunuSa	  kuluSajaa.	  	  

DisplaynäySöjä	  
1,1	  miljoonaa.	  

Lisäksi	  ris4inlinkityksillä	  	  
1	  miljoonaa	  	  

bru6okontak7a.  

Knorrin	  
resep7sponsoroin7	  
1.8.-‐30.9.	  Ko4liesi.fi	  
ja	  Ruoka.fi	  



Kampanjasaitin tulokset 

•  Kampanjasaitti sai 103 155 sivun 
katselua 

•  Kävijät viihtyivät sivustolla: 
•  Keskimäärin 2,47 sivua/istunto 
•  Istunnon kesto on keskimääräinen 

ollut 1,46 minuuttia 
•  Yli 8 000 kuluttajaa äänesti Knorrin 

parasta reseptiä 
•  Knorrin sponsoroimien reseptien 

parissa vietettiin aikaa jopa yli 3 
minuuttia 

•  Kampanjasaitti jäi elämään puoleksi 
vuodeksi, joka lisäsi Knorrin 
annosfondien hakukonenäkyvyyttä 

Lähde: Google Analytics 



Tutkimustuloksia printistä 
Anna ja Kotiliesi (1/3) 

Lehti: Kotiliesi 21/2015 (14.10.2015) 
Mainostaja: Unilever Finland Oy, 
Knorr Fond du Chef  
Mainoskoko: Aukeama 

Lehti: Anna 41/2015 (8.10.2015) 
Mainostaja: Unilever Finland Oy, 
Knorr Fond du Chef  
Mainoskoko: Aukeama 

Lähde: Otavamedian Mainosmittaritietopankki, InterQuest Oy 



Printtimainonta: Hyvin huomattu, tietoa antava 
sekä myönteistä brändimielikuvaa vahvistava (2/3) 
•  Huomioarvo 
•  Anna 78% 
•  Kotiliesi 76% 
•  Ruokamainosten ka. 69% 

•  Myönteinen vaikutus mielikuvaan 
mainostajasta 
•  Anna 59% 
•  Kotiliesi 59% 
•  Ruokamainosten ka. 59% 

•  Ostokiinnostus 
•  Anna 80% 
•  Kotiliesi 74% 
•  Ruokamainosten ka. 76% 

•  Tietoa antava 
•  Anna 53% 
•  Kotiliesi 56% 
•  Ruokamainosten ka. 40% 

Lähde: Otavamedian Mainosmittaritietopankki, InterQuest Oy, huomioarvo kaikki vastaajat, muut luvut mainoksen huomanneista, tutkittuja ruokamainoksia 192 kpl 

KäySää	  tai	  on	  käySänyt	  
tuoteSa:	  

	  
Annan	  lukijoista	  76%	  

Ko7lieden	  lukijoista	  72%	  



Tutkimustuloksia verkosta (1/3) 
Display-mainonnalla ohjattiin kampanjasivustolle 

Sivustot: Anna, m.Anna, Naispaketti & Vainu 
 
Mainostaja: Unilever Finland Oy 
 
Mainosmuodot: Paraati + Panorama + Tripla 
Boxi & Mobiili paraati Näytöt: 450 000 (Vainu), 
500 000 (Naispaketti) & 250 408 (Mobile) 
 
Kampanja-aika: 11.8.2015 - 01.11.2015 
(Desktop) 11.8.2015 - 31.10.2015 (Mobiili) 



Display: Myönteistä brändimielikuvaa 
vahvistava ja ostokiinnostusta herättävä (2/3) 
•  Huomioarvo 
•  Desktop-kävijät 46% 
•  Mobiili-kävijät 51% 
•  Verkkomainosten ka. 52% 

•  Myönteinen vaikutus mielikuvaan 
mainostajasta 
•  Desktop-kävijät 58% 
•  Mobiili-kävijät 45% 
•  Verkkomainosten ka. 41% 

•  Ostokiinnostus 
•  Desktop-kävijät 74% 
•  Mobiili-kävijät 61% 
•  Verkkomainosten ka. 53% 

•  Mainostaja tulee selvästi esiin 
•  Desktop-kävijät 70% 
•  Mobiili-kävijät 57% 
•  Verkkomainosten ka. 40% 

Lähde: Otavamedian Mainosmittaritietopankki, InterQuest Oy, huomioarvo kaikki vastaajat, muut luvut mainoksen huomanneista, tutkittuja ruokamainoksia 97 kpl 

KäySää	  tai	  on	  
käySänyt	  
tuoteSa:	  

	  
Desktop-‐kävijät	  

79%	  
	  

Mobiili-‐kävijät	  
72%	  



Mainostajan kommentit 

 
”Suvun paras resepti”-kampanja on osoittautunut 
kustannustehokkaaksi ja toimivaksi konseptiksi ja avainmittarit 
saavutettiin - tavoitimme kampanjan avulla uusia kuluttajia 
joka myös näkyi myynnin kasvuna. 

Lisäksi saimme testiryhmän kautta arvokasta tietoa sittä miten 
kuluttajat kokevat tuotteet ja bloggaajien haastekisan kautta 
lukuisia uusia ideoita siitä miten käyttää Fond Du Chef –
annosfondeja.” 

Alexander Kråkström, Marketing Manager, Unilever Finland Oy 



Knorrin #Suvunparasresepti –voiton aineet 

Naudanlihapata: 
 
1 kg naudan sisäpaistia 
2 isoa sipulia 
1 Knorr Fond ”du Chef” Tumma naudanliha -annosfondi 
2 tl hunajaa 
5 dl vettä 
2,5 dl Flora Kuohua 
200 g CB mustapippurituorejuustoa 
4 cl konjakkia 
1 rkl kokonaisia rosepippureita 
suolaa 
mustapippuria myllystä 
öljyä tai voita  paistamiseen 
 
Valkosipuliperunat: 
1 kg yleisperunaa (keltainen pussi) 
2 yksikyntistä valkosipulia 
25 g Flora&Voi rasvaseosta 
öljyä 
1 Knorr Fond ”du Chef” Kasvisannosfondi 
3 dl vettä 
suolaa 
mustapippuria myllystä 
 
Ohje 



http://mediatiedot.otavamedia.fi 
 


