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Vuosikello 
 
Joka kuun alussa tulee mainos mitä olisi tarjolla sille kuukaudelle (1-4 päivien välissä) 

 
Tammikuu 

Lumikenkäily, retkimetsään (mainos että sellaista on tarjolla) 2.1 (Lumikenkäretki.png) 

Loppiainen (28.12 tulisi jo julkaisu loppiaisen retkeen/lumikenkäilyyn)  

 

Yrityksen esittely ja tiimi 11.1  

Kiitä edellisvuodesta asiakkaita (6.1) (Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden 

kiittäminen.png) 

Lahjoita tai palkitse (lahjoita muutama tuote yhdelle tai useammalle ihmiselle) 18.1  

 

Helmikuu 

Lumikenkäily, retket (mitä on tarjolla) 

Laskiaissunnuntai 

Ystävänpäivä 14.2 (ystävänpäivä.png) 

 

Hauska esimerkki (miten tuote sopii eri käyttötarkoitukseen) 24.2 

Tarina miten kaikki alkoi 10.2 

 

Maaliskuu 

Hiihto, hiihtolomalle retkeä, perheille makkaran paistoa järvenjäällä 

Hiihtoloma 

Naistenpäivä 8.3 (naistenpäivä.png) 

 

Sisäpiirin vinkki 15.3 (vinkki ruokien kuivatukseen.png) 

Jaa alennuskoodi 29.3 

 

Huhtikuu 

Pääsiäisteemainen eräkokkisota ja pääsiäistoivotus 4.4 (pääsiäinen mainos.png) 

Pääsiäinen 

 

Jaa hyvä sivusto tai hyödyllinen työkalu 12.4 

Kehu asiakasta tai yhteistyökumppania julkaistaan eräkokkisodan jälkeen (KEHU.png) 

 

Toukokuu 

Keväinen retki metsään 

Äitienpäivä 9.5 (äitienpäivä takamaakari.png) 

Vappu 1.5 

 

Kysy mielipidettä (esim. minkälaisia vinkkejä haluisi nähdä? 24.5) (kysymys seuraajille.png) 

Järjestä kilpailu (voittaja saa retkipaketin) 31.5 (KILPAILU.png) 
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Kesäkuu 

Kesälomalle kesäistä eräkokkisotaa, retkiä, vinkkejä kesän vaellukseen (kesäinen 

eräkokkisota.png) 

Juhannus (4.6 kesälomalle tapahtuma ideoita) 

 

Julkaisu miten juhlin juhannusta (21.6) 

Arkikuva (14.6) (julkaise kuva arjestasi) 

Suosituin tuotteeni (28.6) 

 

Heinäkuu 

Kesälomalle kesäistä eräkokkisotaa, retkiä 

(5.7 heinäkuulle eri tapahtumia) 

 

Lisää kuva asiakkaan kanssa (fanikuva)  

Suosittele seuraajille jotain tiettyä vaellus paikkaa (20.7) (vaelluspaikka muotkatunturi.png) 

Jaa käyttäjien/käyttäjän oma sisältö liittyen yritykseesi (12.7) 

 

Elokuu 

Lukuvuoden alkuun retkiä (mainos mitä on tarjolla) 

Suomen luonnonpäivä 28.8 (luonnonpäivä.png) 

 

Arvonta (16.8) 

Täydennä lause.. (keksi hyvä lause mihin kommentoijat pitää keksiä loppu sanat 30.8) 

Visio (kerro mikä sinua inspiroi 9.8) 

 

Syyskuu 

Syksyistä eräkokkisotaa, vaellusta (julkaisu mitä on tarjolla) 

Yrittäjän päivä 5.9 (yrittäjänpäivä toivotukset.png) 

 

Jaa hauska kuva liittyen yritykseen (22.9) 

Syksy visailu (13.9) (Luontokysymykset #1-5) (myös Syksy visailu.png voi laittaa) 

 

Lokakuu 

Syksyistä retkeilyä, syyslomalle (mitä on tarjolla) (Syysloma mainos Takamaakari oy.png) 

 

Anna seuraajien vaikuttaa A vai B 18.10 

Jaa hyödyllinen tutoriaali nuotion sytytyksestä (26.10) 
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Marraskuu 

Pikkujoulu tapahtumia, isänpäivä retki (Pikkujoulut mainos.png) 

Isänpäivä (mitä on tarjolla) 

 

Supertarjous Black Friday (julkaisu 19.11) 

Kerro hauska fakta talveen liittyen (9.11) 

Jaa uutinen mikä liittyy yritykseen (26.11) 

 

Joulukuu 

Jouluihin retkimetsään, jouluinen eräkokkisota 

Joulu 24.12 (joulu takamaakari.gif) 

 

24.12 joulutoivotukset ja videovinkki 

6.12 itsenäisyys päivänä maanantain motivaatio (miten löydän motivaatiota) 

31.12 Uuden vuoden toivotukset ja vinkki (Uusi vuosi takamaakari.png) 

 

 

Asiakkaan kommentti (silloin kun saa jonkun todella hyvän kommentin, niin kiittää siitä) 

Kun on ollut joku tapahtuma, niin voisi seuraavana päivänä yrittää laittaa jo julkaisu siitä 
 


