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Miksi?
Asiakaskyselyn perusteella huomattiin tarve 
markkinointisuunnitelmaan.

Kaupat ja kirjasto ovat auki 24/7 verkossa. 
Jos verkkokaupat löytävät asiakkaita, miksi ei 
verkkokirjasto? 

Blankalla on hyvä e-kirjasto, jonka käyttö ei 
niin aktiivista kuin voisi olla

Koko henkilökunta mukaan e-kirjaston 
markkinointiin



E-kirjastopalvelu 
henkilökunnan silmin
Muodostuu useasta eri tekijästä:

Aineisto

Palveluntarjoajat, sopimukset (esim. Ellibs)

Verkkosivut (esim. Blanka.fi)

Laitteet ja ohjelmistot

Tilat (esim. wifi, sähköpistokkeet, tuolit)

Henkilökunnan koulutus

Asiakkaan yksilöllinen kokemus

Tuki asiakkaalle ja henkilökunnalle

Saavutettavuus ja löydettävyys



E-kirjastopalvelu 
asiakkaalle
Ulospäin palvelu esitetään yhtenä, helposti 
hahmotettavana palveluna, jonka 
käyttämisessä opastaa ammattitaitoinen 
kirjastohenkilökunta.

Piiloon jäävät esim. sopimukset, 
henkilökunnan koulutus ja henkilökohtaiset 
mielipiteet.

Näkyviä elementtejä mm. verkkosivut 
ohjeineen, asiakaspalvelu, graafiset 
tuotokset.

E-aineiston sijaan puhutaan e-kirjastosta



E-kirjaston etuja
Kirjaston tulee kertoa asiakkaalle e-kirjaston 
hyödyistä ja seistä 100% palvelunsa takana:

Valikoima laajenee

Voi käyttää milloin vain, lähes missä vain

Kulkee mukana

Tekstin koko säädettävissä

Valo integroituna laitteessa

Monta teosta yhdessä paketissa

Mitä muita etuja?



E-symboli
Blanka otti käyttöön Kirjastot.fi:n
valtakunnallisen e-aineiston symbolin ja 
noudattaa ohjeistusta sen käyttöön.

Poikkeuksena symbolin väri, joka löytyy 
Blankan graafisesta ohjeistuksesta.



Kuvamarkkinointi
Käytetään laadukkaita värikuvia.

Teoksia esitteleviä kuvia:
Lehtien, kirjojen ja äänikirjojen kansikuvia 
screen shottina suoraan palveluntarjoajan 
sivulta. Eivät yleensä sovellu painotuotteisiin.

Käyttöä esitteleviä kuvia:
Ihmisiä käyttötilanteessa luonnollisessa 
käyttöympäristössä. Kuvien välittämä 
tunnelma on tärkeä. Asiakkaan on helpompi 
samaistua kuviin jos niissä on paikallisia, eri-
ikäisiä ihmisiä ja tunnistettavia paikkoja.

Videot:
Lyhyt video käytöstä verkkosivuille ja 
someen.



Hyllystandyt
Akryylitelineeseen tai esim. lehtihyllyn 
lehtitaskuun sijoitettavat pikkujulisteet 
sijoitetaan hyllyille tai pöydälle kyseisen 
aineiston läheisyyteen.



Liitutaulut
Liitutaulustandy:
Joka kuukausi valitaan yksi e-lehti Zinion tai 
PressDisplayn valikoimasta ja esitellään se 
standyssa. Teksti kirjoitetaan käsin 
liitutaulutussilla, toteutustapa vapaa.

Pienet liitutaulut:
Esim. Liitutaulumuovilla päällystetyt kirjat e-
symbolin kanssa esille hyllyyn sopivalla
tekstillä.

Liitutaulut hyllyjen päätyihin:
Markkinoidaan kyseiseen aihepiiriin liittyvää 
e-aineistoa.



E-kirjasto somessa
Somessa tulisi viikoittain esitellä e-
kirjastopalveluja. Mukaan liitetään kuva 
aineistosta tai käytöstä. Tietylle
kohderyhmälle sopivaa markkinointia 
voidaan jakaa myös sopivan someryhmän
seinälle.

Kuukauden e-lehti
E-kirjaston uutuudet
Tutustu top 10 e-kirjoihin / e-äänikirjoihin
Löydä Lonely Planet –matkaoppaat verkosta
Kerro oma e-kirjasuosikkisi
Dekkarit löydät myös e-kirjastosta
Kunnanjohtajan suosittelema e-lehti
Minkä e-kirjan/e-lehden haluaisit 
kokoelmaamme?



”Seikkailu”-kirjanmerkki
Väritettävää kirjanmerkkiä jaetaan kirjastossa 
ja erilaisissa tapahtumissa. 

Samalla vinkataan e-kirjastosta ja kysytään, 
onko asiakkaalla jo pin-koodi.

”Kirjanmerkki symboloi sitä, miten kirjojen 
avulla voi hypätä seikkailuun. Tarina tuo 
meidänkin saaristoon tiikereitä, hylkyjä, 
valtavia meduusoita ja eksoottisia kasveja. 
Toisaalta kirjoista voi löytää faktatietoa 
vaikkapa purjeveneistä tai Bengtskärin
majakasta”. – Sanni Koffert, suunnittelija



Suullinen informaatio
Asiakkaat kaipaavat usein henkilökohtaista 
opastusta. Aina kun kerrotaan kirjaston 
palveluista suullisesti, tulisi myös kertoa e-
kirjastosta. 

Esittelyssä voi käyttää apuna tablet-laitetta.

Tapahtumissa
Kirjastopyörällä
Kun ryhmät käyvät kirjastossa,
kirjastokortti tehdään,
annetaan pin-koodi,
päivitetään yhteystiedot,
asiakkaalle etsitään aineistoa.



Vaikutuksia
2016 vrt. 2015

E-kirjojen käyttökerrat +19,95%

E-musiikin käyttökerrat +140,86%

E-lehtien käyttökerrat +36,96%

Mutta: e-lehdissä kasvu PressDisplayssa, Zinion
käyttö edelleen pientä. Päätös lakkauttaa Zinio-
palvelu toistaiseksi.

Kirjoista etenkin e-äänikirjojen lainaus kasvanut 
huomattavasti.

Lukuihin vaikuttaa myös yleisesti alan kasvu sekä 
”Koko kansa lukee”-kampanja joka on ollut 
onnistunut.

Tyytyväistä palautetta asiakkailta.
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