
30
Seuraavat sivut tarjoavat todisteita hyvistä uutisista. Tästä
oppaasta löydät 30 markkinointi-ideaa, kategorioittain,
aina näytteille asettumisesta suoramarkkinointiin,
avustamaan sinua oman klubisi markkinoinnissa ja
jäsenten hankinnassa. Rohkaisemme klubiasi
valitsemaan kategorian kullekin yhdelle kuukaudelle ja
toteuttamaan yhden aktiviteeteista jotka on lueteltu tuon
kuukauden alla, ja tarkkaile sitten jäsenkasvun mahdollisia
tuloksia. Uskomme, että tulet huomaamaan näiden
kuukausittaisten aktiviteettien maksavan itsensä takaisin
niin jäsenyydessä kuin yleisön tietoisuudessa klubinne
toiminnasta.

Riippu oman klubinne tahdosta saada itsenä esille
paikkakunnalla. Riippuu itsestänne haluatteko
jakaa lionien ylpeydenaiheet.

MARKKINOINTI-IDEAA
Pitääkö sinun klubisi palvelutoimintansa salaisena?



Markkinointi näyttelyjen kautta
1. Pystytä näyttelykoju erityistapahtumaan. Kuvittele vaikutus

joka klubillanne voi olla paikkakunnan seuraavilla terveys- tai
vaikkapa rakennusmessuilla tai festivaaleilla!! Näytteille aset-
tuminen tapahtuman aikana tulee yhdistämään klubinne ta-
pahtumaan, sen aihepiiriin ja ihmisiin jotka osallistuvat. Esillä
voi olla valokuvia klubiprojekteista ja tietoja jäsenyydestä ohi-
kulkijoiden luettavaksi, vieden sanaa eteen päin klubistanne.

2. Näytteille asettuminen julkisessa paikassa. Haluatko klu-
binne olevan näkyvillä säännöllisesti samassa paikassa? Va-
litse paikka vaikkapa ostoskeskuksesta tai suositun liikkeen
edestä: käytä mielikuvistustasi etsiessäsi sopivaa paikkaa klu-
binne mainokselle. Anna tietoa seuraavasta projektistanne ja
kutsu ihmisiä osallistumaan.

3. Pystytä informaatiotiski seuraavalle projektipaikalle.
Osallistuessaan palveluprojektiin ihmiset näkevät heti mitä
klubinne tekee ja samaan aikaan voivat tiedustella jäsenyy-
destä, lukea lioneista ja heidän palvelutoiminnastaan.

4. Käytä mahdollisilta jäseniltä saamiasi tietoja. Keräsitkö
näyttelykävijöiltä yhteystietoja? Käytä saamiasi tietoja ja ota
yhteyttä heihin jotka osoittivat kiinnostusta lionismiin. Jär-
jestä arvonta heidän kesken jotka pysähtyivät näyttelykojulla
ja antoivat tietonsa. Lisää heidät klubinne postituslistalle. Tie-
dota kiinnostuneille tavoista joilla tulla mukaan toimintaan.

Mainonta ja kansalaispalvelutiedotteet
5. Laita ilmoitus paikalliseen sanomalehteen. Laita paikal-

lisen samonalehden mainososastolle ilmoitus, jossa kuulutat
klubinne etsivän jäseniä. Sanomalehden mainosmyyjä osaa
kertoa sinulle kuinka paljon mainos tulisi maksamaan ja mikä
olisi hyvä sijainti, ja tarvittaessa voi myös auttaa sinua mai-
noksen suunnittelussa.

6. Laita mainos opiskelijalehteen tai muuhun yhteisöjul-
kaisuun. Esimerkiksi koulun opiskelijalehti saattaisi mielel-
lään ottaa avstaan mainoksenne—varsinkin jos klubinne tekee
muutenkin yhteistyötä koulun kanssa. Tällaisen mainoksen
julkaiseminen tulee yleisön silmissä yhdistämään koulujärjes-
telmän klubiinne.

7. Hyödynnä kauppojen ostopisteet. Tiedustele paikallisilta
vähittäismyyntiliikkeiltä sallisivatko he klubinne asettaa esit-
teitä liikkeen kassatiskin läheisyyteen. Muista: Asettamalla
esitteitä myymälään, klubinne tullaan yhdistämään kyseiseen
liikkeeseen ja sen asiakkaisiin.

8. Suoralähetys radiossa Kutsu paikallinen radioasema teke-
mään suoraa lähetystä seuraavasta tapahtumastanne tai pro-
jektipaikalta. Tai pyydä radioasemaa lähettämään kanavallaan
Kansainvälisen Järjestön kansalaispalvelutiedoitus, joita on
saatavilla PR- ja tuotanto-osastolta päämajassa. Pääset kansa-
laispalvelutiedotteisiin menemällä LCI:n verkkosivuille
(www.lionsclubs.org) ja kirjoittamalla hakukenttään “Radio
PSAs”.

9. Tienvarsi-/liikkuvat mainokset. Tienvarsi- ja liikkuvat
mainokset ovat näkyvä tapa muistuttaa ihmisiä klubinne ole-
massaolosta. Pääset näihin mainostyyppeihin menemällä
LCI:n verkkosivuille (www.lionsclubs.org) ja kirjoittamalla
hakukenttään “Billboard Artwork”.

10. Hyödynnä Keltaisia Sivuja ja hakemistoja. Ilmoita klubisi
puhelinnumero paikkakunnan keltaisilla sivuilla tai muussa
vastaavassa hakemistossa josta se on helposti löydettävissä.
(Jos ette halua julkaista klubin jäsenen puhelinnumeroa, voitte
harkita ylimääräisen puhelinlinjan avaamista joka menee suo-
raan puhelinvastaajaan.)

11. Kansalaispalveluilmoitukset televisiossa Aloita paikallis-
esta televisiokanavasta Ota yhteyttä televisioaseman tiedoitus-
toiminnan tai yhteisöpalvelun osastoon ja kysy onko heillä
lähetysajassa tilaa. Saat valmiita kansalaispalveluilmoituksia
päämajan PR- ja tuotantojaostolta. Pääset TV kansalaispalve-
lutiedotteisiin menemällä LCI:n verkkosivuille (www.lionsc-
lubs.org) ja kirjoittamalla hakukenttään “Television PSAs”.

12. Hyödynnä LION -lehteä. Saatko ylimääräisen kopion
LION -lehdestä kuukausittain? Oletko jo lukenut oman ko-
piosi? Harkitse ylimääräisen tai oman kopiosi lahjoittamista
paikalliseen kirjastoon, terveysaseman odotusaulaan, ham-
maslääkärin vastaanotolle tai muuhun toimistorakennukseen.

13. Verkkosivujen kehittäminen. Mainostakaa klubianne inter-
netissä. Ilmoittakaa verkkosivuilla klubin projekteista ja liittä-
kää klubin yhteystiedot sekä ohjeet miten mahdollinen jäsen
voi liittyä lioneihin. Aloita verkkosivujen luominen jo tänään,
menemällä Lionnettiin (www.lionnet.com).

14. Liitä klubisi tiedoite paikkakuntasi tervetuliasipakettei-
hin joita tavallisesti kauppakamarit jakavat paikkakun-
nan uusille asukkaille. Usein paikkakunnalle muuttaneet
uudet asukkaat etsivät tapoja joilla tutustua muihin.

Mediasuhteet
15. Laadi uutistiedoite. Ilmoita paikkakuntalaisille tulevista ta-

pahtumista, palkinnoista ja ohjelmista uutistiedotteessa. LCI
on laatinut useita valmiita uutistiedoitepohjia joihin tarvitsee
vain täyttää paikkakunta- ja klubikohtaiset tiedot. Pääset näi-
hin tiedotteisiin menemällä LCI:n verkkosivuille (www.lionsc-
lubs.org) ja kirjoittamalla hakukenttään “Uutistiedotteet”.

16. Anna artikkleivihje toimittajalle. Onko klubissasi jäsen
joka on saavuttanut jotakin suurta lionina? Onko jokin pal-
veluprojektinne saanut aikaan suuren parannuksen tai muu-
toksen paikkakunnallanne? Jos näin on, on aika vihjata
paikallista toimittajaa kirjoittamaan erityisartikkeli tästä hen-
kilöstä tai projektista.

Voit kirjoittaa aiheesta esittelykirjeen ja lähettää sen reportte-
rille sähköpostitse. Esittelykirjeen ei tule kertoa itse tarinaa,
vaan pyrkiä saamaan toimittaja kiinnostumaan aiheesta.

Saat lisätietoa näsitä aiheista päämajan PR- ja tuotantojaos-
tolta numerossa +1 630 571-5466, alanumero 327 tai lähettä-
mällä kysymyksesi osoitteeseen pr@lionsclubs.org.



Ryhmäesitelmät
17. Laadi ja näytä audiovisuaalinen esitelmä. Näytä mitä lio-

nit tekevät paikkakunnillaan. Valitse esitelmä joka on sopiva
klubillenne. Näytä se esimerkiksi paikallisen koulun vanhem-
painillassa, kansalaisjärjestön tilaisuudessa, tai muussa tapah-
tumassa jonka yleisö voisi olla kiinnostunut jäsenyydestä. Voit
tilata audiovisuaalisia esitelmiä LCIÖn verkkosivujen kautta
(www.lionsclubs.org) kirjoittamalla “AV esitelmät” Etsi -kent-
tään.

Henkilökohtainen yhteys
18. Pidä henkilökohtaisia esitelmiä. Tarjoudu puhumaan klu-

bistasi paikkakunnan tapahtumissa tai muissa tilaisuuksissa
joihin kutsutaan paikkakunnan johtajia ja aktiivisia kansalai-
sia Kerro kuinka lionit ovat auttaneet paikkakuntaa ja kerro
projekteista jotka ovat tällä hetkellä meneillään.

19. Henkilökohtaista jäsenhankintaa. Tapaa mahdollinen tu-
leva jäsen henkilökohtaisesti kertoaksesi hänelle klubistanne.
Kutsu heidät osallistumaan seuraavaan kokoukseen tai klu-
biprojektiin. Ota yhteyttä jokaiseen potentiaaliseen jäseneen
joista saat tietoa Lions Clubs Internationalilta.

Suoramarkkinointi
20. Tee puhelinsoittoja. Hanki lista ihmisistä jotka hyötyvät tie-

tystä ohjelmasta (esim. lista ihmisistä jotka asuvat puiston lä-
hellä jonka klubinne on päättänyt kunnostaa tai puron tai
rannan lähellä jonka klubinne tulee puhdistamaan jätteistä) ja
soita heille kertoaksesi mitä klubinne on aikeissa tehdä heidän
asuinalueensa läheisyydessä. Kutsu heidät mukaan osallistu-
maan projektiin.

21. Kirjoita kirjeitä. Laadi postituslista henkilöistä jotka ovat ai-
kaisemmin osallistuneet projekteihin sekä muista henkilöistä
joiden haluaisit liittyvän jäseniksi. Lähetä heille kirje jossa ker-
rot mitä klubinne tällä hetkellä tekee ja pyydä heitä ottamaan
yhteyttä sinuun jos ovat kiinnostuneita osallistumaan klubiko-
koukseen.

22. Klubin uutiskirjeet. Postita erityispainos klubisi uutiskir-
jeestä potentiaalisille jäsenille Listaa klubisi saavutukset sekä
tulevaisuuden suunnitelmat.

23. Postita ilmoitukset projekteista. Lähetä ilmoituksia erityi-
saktiviteeteista ihmisille jotka hyötyisivät ohjelmista. Kutsu
heidät osallistumaan projektiin ja tutustumaan klubiin.

Jäsenhankinta kampanja
24. Osallistu Lions Clubs Internationalin palkinto-ohjel-

miin. Ota hyöty irti Lions Clubs Internationalin kehittämistä
palkinto-ohjelmista järjestämällä erityistapahtuma ja motivoi-
malla ihmisiä osallistumaan. Palkinto-ohjelmia ovat: Ympäri-
vuotisen kasvun ohjelma, Presidentin jäsenten
säilyttämiskampanja ja Jäsenyyden Key -palkinto-ohjelma.

25. Järjestä klubikilpailuja. Kilpailu aiheesta “Kuka kutsuu eni-
ten uusia jäseniä?” on suosittu ja usein tuloksellinen lionsklu-
bin aktiviteetti. Voisiko oma klubisi järjestää tällaisen
kilpailun?

Nopea markkinatutkimus
26. Suorita paikkakunnan tarveanalyysi. Useimmiten paras

tapa hankkia ja säilyttää jäseniä on sitoa klubi paikkakunta-
laisten elämään. Paikkakunnan tarveanalyysi (MK-9) voi aut-
taa sinua uusien projektien kehittämisessä, sellaisten joilla on
erityinen merkitys ja joille on todellinen tarve paikkakunnalla.
MK-9 on saatavilla Uusien klubien ja markkinoinnin osas-
tolta. Pääset Paikkakunnan tarveanalyysiin ja muihin materi-
aaleihin LCI:n verkkosivuilta (www.lionsclubs.org)
kirjoittamalla hakukenttään “Uusien klubien julkaisut”.

27. Säilytä entiset jäsenet postituslistalla. Lähetä uutiskirjeet
ja muut ilmoitukset myös entisille jäsenille, pitääksesi heidät
ajan tasalla klubin aktiviteeteista. Kutsu heitä klubin tapahtu-
miin ja ota heidät mukaan vapaaehtoistoimintaan.

28. Tarkkaile jäsenaktiivisuutta. Oletko huomannut onko klu-
bissanne jäsentä joka on jättänyt väliin useamman kokouksen
tai palveluprojektin? Puhu heidän kanssaan. Kerro jäsenelle,
että hän on tärkeä klubille ja että haluat hänen vihtyvän klu-
bin jäsenenä.

29. Järjestä uuden tai mahdollisen jäsenen tarpeiden arvi-
ointi.

Uuden jäsenen tarvearviointi: Määrittele asiat jotka moti-
voivat uutta jäsentä liittymään ja auta heitä pääsemään tavoit-
teisiinsa. Rohkaise heitä käyttämään taitojaan projekteissa
joita he voisivat pitää mielenkiintoisina.

Potentiaalisen uuden jäsenen tarvearviointi: Tiedätkö
mitä ihmiset paikkakunnallasi pitävät tärkeänä kun he harkit-
sevat kansalaisjärjestöön liittymistä? Harkitse kyselylomak-
keen kehittämistä ei-jäsenille täytettäväksi. Kyselyt saattavat
paljastaa hyvinkin mielenkiintoista tietoa siitä miten klubisi
voisi saada uusia jäseniä.

30. Järjestä kysely. Entisen jäsenen tyytyväisyyskysely sisältää
kyselylomakkeen jonka yksi klubin jäsenistä täyttää yhdessä
eroavan jäsenen kanssa. Kyselyyn liittyy myös ohjelista kysei-
sen haastattelun toteuttamiseen. Pyri luomaan ilmapiiri joka
vähentää lionien todennäköisyyttä erota klubista. Pääset Enti-
sen jäsenen tyytyväisyyskyselyyn LCI:n verkkosivuilta
(www.lionsclubs.org) kirjoittamalla “Entisen jäsenen tyytyväi-
syyskysely” hakukenttään.



Kehitä jäsenyyden markkinointikamppanja
Vaihe 1: Määrittele kohdemarkkinat
Kohdemarkkinat ovat se ryhmä ihmisiä jotka haluat tavoittaa.
Harkitse seuraavia ryhmiä:

Vaihe 2: Käy läpi ja analysoi aikaisemmat ohjelmat
Kerää tietoa aikaisemmista jäsenkasvu- ja jäsentensäilytysohjel-
mista. Tutki tarkasti kunkin ohjelman tehokkuus ja pohdi tapoja
joilla ohjelmia voisi parantaa. Varmista, että käytät kaikkein te-
hokkaimpia ohjelmia suunnitelmassasi.

Vaihe 3: Taulukoi strategiasi
Valitse kohdemarkkinaryhmä ja laadi sitten suunnitelma siitä
miten klubisi voisi lähestyä kutakin ryhmää. Tämä voidaan suorit-
taa monella eri tavalla. Yleensä yhdistelmä eri lähestymistapoja on
kaikkein tehokkain. Varmista, että sisällytät metodeja joita maini-
taan tässä esitteessä. Voit lähestyä jokaista kohderyhmää käyttä-
mällä useampia erilaisia tekniikoita.

Vaihe 4: Tee budjettijako
Tarkasta kirjallinen suunnitelmasi ja määrittele millä toimilla on
vaikutus budjettiin. Hahmottele kulut ja arvoi kulujen kokonais-
määrä jokaista projektia kohden ja hanki sitten hyväksyntä jokai-
selle kululle. Liitä kirjallinen budjetti suunnitelmaasi.

Vaihe 5: Delegoi
Nimitä vastuuhenkilö suunnitelman kullekin vaiheelle. Kerro heille
mitkä heidän tehtävänsä ja vastuunsa ovat ja missä ajassa tuloksia
odotetaan. Varmista, että jokainen jäsen tietää yksityiskohtaisesti
tehtävänsä ja neuvo heitä mikäli tarpeellista.

Vaihe 6: Seuranta
Pyydä jokaisessa kokouksessa tilanneraportit pystyäksesi seuraa-
maan ohjelman edistymistä. Keskustele toimikunnan jäsenten
kanssa yksityisesti mikäli epäilet ongelmien esiintyvän. Ratkaise
ongelmat ja tarjoa tukea ohjelman käynnistymisen alusta lähtien.
Tarkkaile tuloksia ja kirjaa ylös mahdolliset muutokset joita tulisi
harkita tulevaisuuden ohjelmasuunnittelussa.

Jäsentoimintaosasto,
Lions Clubs International
300 W 22nd St.
Oak Brook, IL 60523-8842 USA
www.lionsclubs.org
Sähköposti: memberops@lionsclubs.org
Puhelin: +1.630.571.5466

MK97 FI 3/09

Yleisö Liikekumppanit

Jäsenyysviitteet Perhe

Ystävät Vapaaehtoiset ei-jäsenet

Eläkeläiset Opettajat

Yhteisöjohtajat Ohjelmien hyväntekijät

Markkinat
Yleisö
Ei-lion
Vapaaehtoiset

Strategia
Radio
Suora
Posti

Toimintasuunnitel
ma
Suoralähetys
Erityistilaisuus
Lähetä erityinen
uutiskirjejulkaisu

Milloin?
Tammikuu
Helmikuu

Jaa menestyksesi!
Haluamme kuulla SINUSTA!


