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Jotta HR-markkinointi, ja tässä tapauksessa työnantajabrändin rakentamiseen satsatut markkinoinnin

resurssit ovat yritykselle varmasti kannattavia, on markkinoinnin tehoa ja vaikuttavuutta syytä mitata.

Ottamalla seurantaan nämä 8 tärkeää markkinoinnin mittaria, saatte paljon tärkeää dataa ad hocista

suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen työnantajabrändin rakentamiseen siirtymiseksi. Samoja mitta-

reita voidaan hyödyntää myös HR-markkinointikampanjoiden tehon seurannassa. Silloin seurataan

kampanjan kohteena olevan sivun, esimerkiksi työpaikkailmoitukseen johtavan markkinoinnin tehoa.

Google Analytics on tähän hyvä työkalu.

Opastamme moderneja kasvuyrityksiä Vaikuttavan Työnantajabrändin©  rakentamisessa.

1. TRAFIIKKI URASIVUILLE

VAIKUTTAVA TYÖNANTAJABRÄNDI©  

Trafiikilla tarkoitetaan urasivujen kävijämäärää. Urasivujen kävijämäärä
kertoo meille yleisömme koosta sekä työnantajabrändimme
tunnettuudesta. Säännöl- lisen HR-markkinoinnin tulee kasvattaa urasivujen
kävijämääriä. Piikkejä analysoimalla voidaan selvittää, mikä yleisöämme on
erityisesti kiinnostanut.

Liikenteen lähteet kertovat meille, mistä kanavista ja medioista
urasivujemme kävijät saapuvat urasivuillemme. Tämä on kiinnostavaa siksi,
että saamamme tiedon valossa voimme esimerkiksi ohjata
markkinointibudjettiamme sinne, mistä yleisö näyttää meidät parhaiten
löytävän. Voimme myös luopua sellaisista kanavista, jotka eivät näytä
liikuttavan yleisöä sivuillemme. 
 

2. LIIKENTEEN LÄHTEET URASIVUILLE

Konversiolla tarkoitetaan yleisesti sitä, kun yleisö tekee markkinointiviestissä
pyytämämme toimenpiteen, kuten: "jätä hakemus", "lataa opas", "varaa
paikka", "rekisteröi yhteystietosi", "luo profiili", osta nyt". Silloin henkilö
muuntuu tuntemattomasta Internetin käyttäjästä tunnistettavaksi yleisöksi.
 
Erityisesti inbound rekrytoinnista kiinnostuneiden kannattaa tiedostaa, että
konversio ei tarkoita pelkästään sitä, että henkilö jättää meille hakemuksensa
tai yhteystietonsa. Nykyään on myös mahdollista saada kävijä jättämään
itsestään digitaalinen jalanjälki tietokantaamme. Vaikka me emme tiedä
heidän henkilöllisyyttään, jollain bittitasolla heidän jättämiään jälkiä voidaan
seurata ja heille  kohdentaa uutta heitä kiinnostavaa sisältöä. Esimerkiksi
analytiikan trendeistä kertovan blogitekstin lukijalle voitaisiin markkinoida
kohdentaa juuri analytiikkaan liittyvä työpaikkailmoitus.
 

3. KONVERSIO
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Bounce ratella seurataan sitä, kuinka helppoa, kutsuvaa ja kiinnostavaa
sisältöä urasivuilla on. Bounce rate nimittäin mittaa kuinka suuri osa sivulle
saapuneista kävijöistä tutustu urasivuihinne tarkemmin, eli käy useammalla
sivullanne.
 
Miksi tämä on tärkeää? Yleisön saaminen yrityksen urasivuille on tänä
päivänä todella vaikeaa. Kävijämäärä on aina jonkinlaisen panostuksen
tulos. Matala bounce rate kertoo siitä, että urasivuillamme on kävijöille
mielekästä sisältöä ja he ovat kiinnostuneita siitä, mitä kerromme.
 
Huom! Bounce raten mittaaminen vaatii sivustolla Google Tag Managerin
käyttöä. Varmista sivustonne vastaavan kanssa, että urasivuilla on
oikeanlaiset tagitykset ja eventit. Muutoin bounce rate ei kerro totuutta.

4. BOUNCE RATE

Suosituimpien markkinoitujen sisältöjen seuraaminen on aktiivisille
Vaikuttavan Työnantajabrändin rakentajille erittäin tärkeää. Listaus kertoo
meille, mitkä teemat ja aiheet puhuttavat yleisöämme eniten. Tämä tukee
sisältösuunnitteluamme, koska meidän kannattaa tietysti ruokkia
yleisöämme myös jatkossa heitä kiinnostavilla teemoilla.
 
Mitä enemmän tarjoilemme yleisöämme kiinnostavaa sisältöä, sitä
todennäköisemmin he palaavat sisältömme äärelle yhä uudelleen ja
uudelleen. Sitä todennäköisemmin he myös edelleenjakavat sisältöämme
omille verkostoilleen. Tämä laajentaa yleisömme kokoa. Huomionarvoista
on myös se, että Google nostaa suosittuja sisältöjä orgaanisten
hakutulosten kärkeen. 

5. SUOSITUIMMAT MARKKINOINTISISÄLTÖMME

Kun Vaikuttavaa Työnantajabrändiä rakennetaan johdonmukaisesti
säännöllisellä sisältömarkkinoinnilla, voimme nähdä Google Analytiikasta,
miten verkkosivujemme kävijämäärät lähtevät kasvuun. Yleensä uusia
kävijöitä on verrattain suurempi määrä kuin palaavia kävijöitä. Kun
huomaamme palaavien kävijöiden määrän lähtevän kasvuun, voimme
todeta vaikuttavuuden päässeen vauhtiin. 
 
Vaikuttava Työnantrajabrändi kutsuu yritykselle ideaalit osaajayleisöt
hakijan polulle yrityksen kanssa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että
tavoittelemamme ideaali yleisö ei jää yhden kampanjan yleisöksi vaan
pysyväksi yleisöksi, jonka saamme inspiroitumaan ja innostumaan yhä
uudelleen ja uudelleen. Näin yksilö etenee hakijan polullaan huomion
voittamisesta kiinnostuksen heräämiseen, mieltymisen vaiheeseen ja
lopulta konversioksi, eli rekryliidiksi tai puolestapuhujaksemme. Usein
muuten myös asiakkaaksi, mikäli olemme palveluiden tarjoaja.

6. UUDET SIVUKÄVIJÄT VS. PALAAVAT
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Aloitussivu on sivu, johon sivustokävijä saapuu googlattuaan jotain tiettyä
aihetta tai teemaa. Aloitussivu kertoo meille, miten Google indexoi, eli
järjestelee verkkosivujemme sisällön, ja mitkä verkkosivujemme sivuista ovat
hakukoneiden mielestä parhaimpia.
 
Mitä hyötyä? Aloitussivujen seuraaminen kertoo meille, mitä teemoja meihin
yrityksenä liitetään. Tämä on tärkeä tieto rakentaessamme työnantajabrändiä
(tai yritysbrändiä). Aloitussivut saattavat myös paljastaa meille yleisömme
hakemia avainsanoja, joita emme ole hoksanneet yhdistää markkinointiimme. 
 
Työnantajabrändin rakentaminen on haluttujen, muista vastaavista toimijoista
erottuvien mielikuvien rakentamista ja vahvistamista, jotta yleisömme oppii
tuntemaan meidät, diggaamaan meitä, ja lopulta myös valitsemaan meidät.

7. SUOSITUIMMAT ALOITUSSIVUMME

Työnantajabrändiin investoimisen seurauksena yrityksen rekrytoinnin
kustannuksissa tulee ilmetä laskusuunta jollain aikavälillä. Aikaväli riippuu
yrityksen tavoitteista ja markkinointibudjetista. Työnantajabrändin
rakentamisella hankitaan liidejä rekrytointiin. Näin ollen rekryliidin hinta on
tärkeä markkinoinnin mittari. Hintaa ei valitettavasti saada Google
Analyticsista. Siihen on jokaisen yrityksen muodostettava omat rutiinit ja
työkalut. 
 
Rekryliidi voi olla avoin hakemus, inbound rekrytoinnissa generoitu liidi tai
henkilöstön tuottama rekrytoinnin liidi, tai yhdistelmä. Laske ensin paljonko on
tähän mennessä keskimäärin maksettu hakijoista (rekrytoinnin kustannukset).
Päätä sen jälkeen, mitä rekryliidi tarkoittaa teille, mitkä ovat rekryliidien lähteet
ja ala kerämään dataa eniten liidejä tuottavista markkinoinnin toimenpiteistä.
Sen jälkeen voidaan alkaa vertailemaan työnantajabrändimarkkinoinnin ja
perinteisen rekrytoinnin tuottamien rekryliidien hintaeroja. 

8. REKRYLIIDIN HINTA

Vaikuttava Työnantajabrändi©  -konsepti

 

Vaikuttava Työnantajabrändi©  -markkinoinnin metodi

 

Vaikuttava Työnantajabrändi©  -konsepti on kehitetty modernien kasvuyritysten osaajatarpeiden tarpeisiin. Konsepti

hyödyntää toimiviksi todistettuja  tekniikoita, kuten vaikuttavaa viestintää, suostuttelumarkkinointia ja tarinankerrontaa.

Konseptia päivitetään koko ajan huomioimaan digitalisoituvan maailman vaikutukset kuluttajakäyttäytymiseen ja

sosiaalisten medioiden kehittymiseen. 

 

Vaikuttava Työnantajabrändi©  -markkinoinnin metodi perustuu johdonmukaiseen, suunniteltuun ja

aikataulutettuun sisältömarkkinointiin, jonka tavoitteena on kuljettaa strategisesti ideaalit

kohdeyleisön edustajat heidän hakijan polullaan kohti yritykselle ideaaleja konversiopisteitä.

Metodissa hyödynnetään analytiikkaa markkinointityön suunnitteluun ja jalkauttamiseen. 

 

Opi lisää: 
https://emine.fi/podcast

Kysy: susanna@emine.fi 
 tai experience@emine.fi
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