
Oman työn 
markkinointi 

Luento 



Oman työn markkinointi 

• Kun olet päässyt alkuun mallin taidoissasi – 
osaat jo stailata itsesi eri tavoilla, poseerata 
kameralle, tuoda esiin parhaita puoliasi – on 
aika alkaa markkinoimaan omaa osaamistasi 
muille. 

• Markkinointi on tärkeää, jotta saat itsellesi ja 
työllesi näkyvyyttä. 

 



Mitä markkinoit? 

• Oman työn markkinoinnissa on tärkeää tietää 
se, mitä markkinoit. Se on kaiken lähtökohta.  

• Määrittele siis oma mallipersoonasi. Sinun ei 
tarvitse olla kaikkea kaikille, vaan ole oma 
ainutlaatuinen itsesi. Kuka olet, mikä on 
tyylisi, mitä edustat? 

• Tämä on se, jota tuot esiin kaikessa 
markkinoinnissasi. 



Tavoite 

• Kun markkinoit itseäsi ja työtäsi, sinulla on 
oltava myös tavoite. Mitä haluat 
markkinoinnillasi saada aikaan? 
– Tietyn määrän tykkääjiä/seuraajia? 
– Palkallista työtä? 
– Kiinnostavia kuvaustarjouksia? 
– Esiintymismahdollisuuksia? 
– Sanomaasi esiin? 



Kenelle markkinoit? 

• Seuraavaksi mieti se, kenelle itseäsi markkinoit: 
– Valokuvaajat 
– Yleisö 
– Yritykset 
– Tapahtumajärjestäjät 
– Muut 

• Mieti, mistä kohderyhmäsi ovat kiinnostuneita ja 
millaiset postaukset heitä kiinnostavat? Mitä 
sinulla on heille tarjota ja antaa? 

• Miten tavoitat kohderyhmäsi? Missä he ovat? 
 



Miten markkinoit? 

• Kun tiedät kuka olet, mikä on viestisi ja kenelle 
haluat sen lähettää, tulee sinun määritellä se, 
miten markkinoit itseäsi. 

• Mitä markkinointikanavia käytät, mikä on 
viestintätyylisi? 



Markkinointikanavia 

• Malleille hyviä markkinointikanavia ovat 
Facebook-sivut, Instagram-tilit, YouTube-
kanava ja muut sosiaalisen median 
applikaatiot. 

• Kannattaa perustaa oma nettisivu. Se voi olla 
myös blogipohjalla. Huolehdi, että nettisivu 
pysyy ajan tasalla ja että tuotat sinne uutta 
materiaalia tasaisin väliajoin. 



Sosiaalisessa mediassa markkinointi 

• Sosiaalisessa mediassa voit markkinoida rahalla ja 
ilmaiseksi. 

• Esim. Facebookissa ja Instagramissa on sivuja, 
jotka jakavat mallien kuvia ympäri maailmaa. Saat 
näkyvyyttä ilmaiseksi postaamalla kuviasi näille 
sivuille. Tämä on hyvin edullista ja tehokasta 
näkyvyydeltään. Huomioi, että postaat samalla 
myös linkin omalle sivullesi (tägäät sivusi kuvaan) 

• Maksullinen markkinointi toimii niin, että maksat 
siitä, että joku postauksesi näkyy määrittämällesi 
kohderyhmälle. 



Tehokkaat viestit 

• Tehokkaat viestit ovat sellaisia, jotka puhuttelevat 
kohderyhmää tunteiden tasolla.  

• Tunteiden tasolla voit puhutella ihmisiä 
vaikuttamalla heidän aisteihinsa ja ajatuksiinsa. 

• Mediassa voit puhutella erityisen hyvin juuri 
audiovisuaalista puolta eli näkö- ja kuuloaistia 
sekä tunteita. 

• Postaa kauniita kuvia jotka herättävät myös 
ajatuksia. 
 



Toiston tärkeys 

• Viestinnässä ja markkinoinnissa toisto on tärkeää 
näkyvyyden saamiseksi ja viestin perille 
viemiseksi. 

• Kun postaat jotain vaikka Facebookissa, se ei näy 
kaikille seuraajillesi.  

• Älä siis arastele siinä kuinka paljon postaat, vaan 
ole aktiivinen jotta tavoitat mahdollisimman 
suuren yleisön. 

• Toista samaa viestiä eri viestintäkanavissasi. 



Tehtävä 

• Suunnittele kuvaus, jonka haluaisit toteuttaa. 
Suunnittele sen teema, rekvisiitta, stailaus 
(meikki, kampaus ja asustus) ja kuvauspaikka. 
Jos paikka on studiossa, kuvaile rekvisiittaa ja 
taustakankaan väri. Voit suunnitella kuvauksen 
myös miljööseen, kuvaile tässä tapauksessa 
valitsemaasi miljöötä. Kerro myös, miten 
virität itsesi kuvausten tunnelmaan 
kuvauspäivänä? 
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