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PARAS REISSU YHDISTÄÄ MATKAN, PAIKALLISEN RUOAN SEKÄ HYVÄN VIININ: 

 
Pöndekengissä -matkablogin kirjoittaja Mira on maalta kaupunkiin muuttanut matkailualan restonomi, jonka sydänpalanen jäi 
Sloveniaan Erasmus-vaihdon jälkeen.  Nykyisin tämän pönden flikka asustelee pääkaupunkiseudulla, minne muutti Parkanon 
peltojen keskeltä monien kultaisten kenkäpariensa kanssa. Blogin genre on pääasiassa matkailu, jota on tavanomaisten 
kohdejuttujen lisäksi höystetty hyvillä ravintolavinkeillä ja arjella, sillä elämä on paljon muutakin kuin itse matka paikasta A 
paikkaan B. Blogi löytyy Suomen suurimman matkailumedian Rantapallon blogiportaalista, 
 
Paras reissu koostuu itse matkasta, hyvästä ruoasta ja makoisista viineistä. Reissulta etsitään luksusta arkeen ja autenttisia 
kokemuksia kotiinvietäväksi. Hotelli on parhaimmillaan, kun sillä on tarina kerrottavana. Sydän sykkii erityisesti 
reissukohteille Itä-Euroopassa, Balkanilla ja Aasiassa. Matkalle lähdetään pääasiassa lentäen, mutta viime aikoina 
junamatkailu on alkanut kiinnostamaan entistä enemmän. Risteilyreiteistä kiinnostavat erityisesti rakas Helsinki-Pietari -reitti 
sekä Välimeri. 
 
Nykyisin matkassa mukana kulkee myös pieni pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira Sava, joka otetaan mukaan reissuun aina kun 
se on mahdollista. Savan kanssa tehnyt yhteistyöt kulkevat blogissan tunnistella: Sava testaa. Sava löytyy myös Instagramista 
nimellä @savathedacsh. Ja kyllä, tuo pieni kääpiömäyräkoira on saanut nimensä sen slovenialaisen joen mukaan. 

 
BLOGIN LUVUT JA LUKIJAT RAAKANA DATANA: 
 

Pöndekengissä -matkabolgissa vierailee uniikkeja lukijoita keskimäärin 6500 kpl kuukaudessa (otanta heinäkuu– joulukuu 
2018). Blogin suurin lukijaryhmä on naiset (n. 80 %) ja suurimmat lukijaikäryhmät ovat 25-34-vuotiaat sekä 35-44- vuotiaat. 
Blogin sivuilla vieraillaan keskimäärin 1 min ajan. 

 
SOSIAALISEN MEDIAN LUVUT JA TAVOITTAVUUS DATANA SEKÄ OMIN SANOIN: 

 
Seuraajani sosiaalisessa mediassa ovat hyvin sitoutuneita ja aktiivisia kommentoijia. On ollut ilo huomata, kuinka omalla 
suosittelulla voi vaikuttaa ihmisten kulutustottumuksiin. 
 
Instagram-tililläni @miraorvokki on 3 060 seuraajaa. Yhden Instagram-kuvani potentiaalinen tavoittavuus keskimäärin n. 1 200 
henkilöä julkaisua kohden ja 24 tuntia näyvissä olevilla Instagram-tarinoillani on keskimäärin 532 katselua tarinaa kohden. 
Tarinani tavoittavat uniikkeja katselukertoja n. 470 / tarina. Instagramini kuvasisältöihini taas sitoudutaan keskimäärin  250 
tykkääjän sekä 7 kommentoijan voimin. Eniten sitoutumista aiheuttavat matkakuvat sekä kuvat, joissa on ihminen tai koirani 
Sava. 
 
Instagram-seuraajistani 68 % on naisia ja suurin seuraajaikäryhmäni on 25-35 -vuotiaat. Suurin osa seuraajistani on 
Suomesta, mutta mukaan mahtuu myös seuraajia Yhdysvalloista, Sloveniasta sekä Turkista, jossa olen ollut usean kerran 
yhteistyö- sekä työmatkoilla. Suomen osalta seuraajakuntani on pääosin pääkaupunkiseudulta ja n. 91 % seuraajistani asuukin 
Helsingissä, Vantaalla tai Espoossa. 
 
Blogini Facebook-sivulla @pöndekengissä on  532 tykkääjää. 77 % blogini seuraajista Facebookissa ovat Suomesta, mutta 
mukaan mahtuu jälleen seuraajia mm. Yhdysvalloista, Sloveniasta ja Iso-Britanniasta. Seuraajien demokrafia selittyy muun 
muassa muualla asuvien suomalaisten tuttujeni kautta.  
Seuraajieni kiinnostuksen kohteita ovat seuraavat avainsanat: markkinointi, media, matkailu, sosiaalinen media. 
Luvut ja tarkemmat tiedot on kerätty Meltwaterin Social Influencers -palvelusta ajalta 1.7.-30.12.2018. 

 
YHTEYDEN MINUUN SAAT SEURAAVASTI JA REFERENSSINI LÖYDÄT TÄÄLTÄ: 
 

Nopeimmin tavoitat minut sähköpostitse: miraorvokki@gmail.com. Koska olen tehnyt yhteistyötä monien eri toimijoiden 
kanssa, suosittelisinkin kurkistamaan mediakortti & yhteistyö -sivulleni, joka löytyy täältä. 

https://www.rantapallo.fi/pondekengissa
https://www.instagram.com/savathedachs/
https://www.instagram.com/miraorvokki/?hl=en
https://web.facebook.com/pondekengissa/?_rdc=1&_rdr
mailto:miraorvokki@gmail.com
https://www.rantapallo.fi/pondekengissa/yhteistyo/

