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Mikä on Facebook-pikseli?



Mitä tietoja Facebook-pikseli kerää oletusarvoisesti?

● Http Headers
○ Tekninen tieto kuten IP osoite ja selainversio jne

● Pixel-specific Data
○ Pikselin ID ja Facebook eväste

● Button Click Data
○ Henkilön käyttäytyminen sivustolla (nappien painaminen jne)

● Optional Values
○ Lisätieto mitä lähetetään Facebook:lle kuten konversion arvo, advanced 

matching-kentät jne

● Form Field Names
○ Lomaketiedot kuten kenttien nimet jne



Facebook-pikseli ja GDPR



GDPR:n “consent” (suostumus) käsite
● Granular

○ Henkilön tulisi pystyä valita mihin antaa suostumuksen ja mihin ei

● Explicit
○ “Käyttämällä sivustoa hyväksyt seuraavat ehdot” käytäntö ei ole enää laillista

● Ability to withdraw consent
○ Sivuston vierailija pystyy muuttamaan mieltä milloin vaan

● Individuals can refuse to consent without detriment
○ Vierailijaa ei saa “rangaista” siitä, Ettei hän antanut suostumusta esim. kieltämällä 

pääsyn sisältöön



Facebook-pikseliin on aina pyydettävä lupa



Mitä Facebook vaatii sivustoltasi?
● Olet pyytänyt suostumuksen Facebook-pikseliä varten

● Annat mahdollisuuden vierailijalle muuttaa mieltä milloin vaan

● Sinun tietosuojaselosteessa on mainittu Facebook-pikseli ja 

kerrottu mitä tietoa se kerää



Pikselin luominen



Facebook-pikselin luominen Business tilillä



Pikseli-koodin integraatio sivustoon



Google Tag Manager



Pikseli-koodin integraatio sivustoon



Mikä on Advanced Matching?
● Sen avulla voit lähettää lisätietoja vierailijoista Facebook:iin

○ Puhelinnumero, etunimi, sukunimi, sähköposti (tärkein ehkä), postinumero jne

● Facebook käyttää näitä tietoja etsimään vastaavuuksia 
sivustossasi vieraileville ihmisille Facebookissa olevista ihmisistä

● Näin saat isomman yleisön uudelleenmarkkinointia varten
● Tiedot lähetetään Facebookille salattuna
● Advanced Matching käyttöönotto vaatii Facebook-pikselin 

syvällisempää teknistä integraatiota sivustoon



Facebook-pikselin jakaminen muille



Pikselin jakaminen muille



Konversioseuranta Facebook-pikselin 
avulla



Tärkeimmät eventit eli tapahtumat

● ViewContent
● Search
● AddToCart
● AddToWishlist
● InitiateCheckout

● AddPaymentInfo
● Purchase
● Lead
● CompleteRegistration



Esimerkkikoodi “Purchase” konversiota varten
fbq('track', 'Purchase', {'value':'9.99','currency':'EUR'});

<img height="1" width="1" alt="" style="display:none"

src="https://www.facebook.com/tr?id=<FB_PIXEL_ID>&amp;ev=Purchase&amp;cd[value]=9.99&amp;cd[cur

rency]=EUR"/> />



Mukautetut konversiot ja 
miten niitä käytetään



Mukautetun konversion luominen



Facebook analytics



Mistä pääsen Facebook analytics:iin?



Tarkastele oikean sivuston tilastoja



Aputyökalut



Facebook Pixel Helper 



Yleisön luominen käyttäen 
pikselin kerryttämää dataa



Luo uusi kohderyhmä



Kriteerit - vierailu tietyllä sivulla ja vierailun pituus



Kriteerit - ostostapahtuma



Kriteerit - sivuston hakukenttä



Lookalike yleisön luominen



Lookalike yleisön luominen



Facebook-pikselin hyödyntäminen 
mainonnassa



Konversioon tähtäävät mainoskampanjat



Valitse konversiomittari 
mainoskampanjaa varten



Konversiomittarin parametrit



A/B testaus



Facebook pikselin kerryttämän tiedon 
hyödyntäminen raportoinnissa



Pikselin tuoma data



Dynaamiset mainokset



Kysymyksiä ja vastauksia



Hyödyllisiä linkkejä
● Facebook Advanced matching

● GDPR consent

● Facebook ja GDPR

● Konversioseuranta Facebook-pikselin avulla

● Facebook Pixel Helper

https://www.facebook.com/marketingdevelopers/videos/1002816166499449/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/lawful-basis-for-processing/consent/
https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/events-advanced-use-cases/v3.0
https://developers.facebook.com/docs/ads-for-websites/pixel-events/v3.0
https://chrome.google.com/webstore/detail/facebook-pixel-helper/fdgfkebogiimcoedlicjlajpkdmockpc
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