Lehdistötiedote 22.1.2014

Cision julkaisi Suomen suosituimpien
matkailublogien kärkikymmenikön
Cision julkaisi Suomen suosituimpien matkailublogien top
10 -listan. Ykkössijalle nousi matkakuvauksiin keskittyvä
Fiilistelijän pilvilinnoja -blogi.
Matkailu kiinnostaa suomalaisia ja aiheeseen liittyvää tietoa sekä vertaiskokemuksia haetaan yhä
useammin blogeista. Yleisön pyynnöstä myös Cision tarttui toistamiseen lyhyen ajan sisällä tähän
ajankohtaiseen aiheeseen ja listasi tammikuussa jälleen Suomen matkailuaiheisten blogien kymmenen
kärjen. Listauksen ykköseksi nousi Fiilistelijän pilvilinnoja -blogi, joka sisältää mm. kirjoittajansa kokemuksia
häämatkalta maailman ympäri.
Muut mitalisijat menivät tällä kertaa Rantapallo.fi-sivuston blogeille. Toiseksi sijoittui viimekertaisen
matkailublogilistauksen kärkinimi Kaukokaipuu matkablogi ja kolmospaikan vei nimiinsä Destination
Unknown -blogi.
Top 10 -matkailublogit Suomessa tammikuussa 2014 (Lähde: Cision Finland Oy)
1. Fiilistelijän pilvilinnoja

http://fiilistelijanpilvilinnoja.blogspot.fi/

2. Kaukokaipuu matkablogi
3. Destination Unknown

http://www.rantapallo.fi/kaukokaipuu
http://www.rantapallo.fi/destinationunknown/

4. Unagidon

http://www.rantapallo.fi/unagidon/

5. Laura Lets go

http://lauraletsgo.blogspot.fi/

6. Deep red blues

http://www.deepredblues.com/blog/

7. Pingviinimatkat

http://pingviinimatkat.pallontallaajat.net/

8. Archie gone Lebanon

http://archiegonelebanon.pallontallaajat.net/

9. Curious Feet
10. Suuntana maailma

http://www.curiousfeet.com/
http://www.suuntanamaailma.com/

Cisionin top-blogit listataan kerran kuukaudessa vaihtuvasta aihepiiristä. Aiempiin listauksiin voi
tutustua Cisionin verkkosivuilla.

Cision Finland Oy vastaa Cisionin palkitun CisionPoint-verkkosovelluksen sekä Plan & Connect -palvelujen
myynnistä, markkinoinnista ja asiakastuesta Suomessa. Yritys on osa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa sekä
Aasiassa toimivaa Cision Groupia, jonka yhteistyöverkosto ulottuu yli 125 maahan. Cision AB on noteerattu
Pohjoismaisessa pörssissä ja sen liikevaihto oli vuonna 2012 1,0 miljardia Ruotsin kruunua. Lisätietoa
verkkosivuiltamme www.fi.cision.com.
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Cisionin top-blogilistaus perustuu seuraaviin arviointikriteereihin:
– Onko kyseessä blogi? Cisionin määritelmän mukaan blogin tunnistaa kolmen ominaisuuden
perusteella: sen sisältö on käänteisessä kronologisessa järjestyksessä, sisältöä luovat yksilöt tai
tunnistettavien yksilöiden joukko ja sisältö on käyttäjien kommentoitavissa. Jätämme toimituksellisten
medioiden kuten uutissivustojen blogit listauksen ulkopuolelle, sillä valtamedian vaikutus blogiin on selkeän
suosiva.
– Minkä maalainen blogi on? Cision määrittelee blogin kotimaaksi sen, missä sen kirjoittajan voidaan
olettaa asuvan. Jotkut sivut käyttävät .fi-verkkotunnusta, toiset paikannetaan kielen perusteella.
– Onko kyseessä top-blogi? Blogin sijoitukseen listauksessa vaikuttavat lukijoiden määrä ja blogiin
tehtyjen viittausten todennäköisyys muualla verkossa (esimerkiksi hakukoneiden hakutuloksissa tai
Twitterissä).
Cisionin menetelmässä painotetaan erityisesti linkityksiä ja kommentteja. Lisäksi top 10 -blogien osalta
arvioidaan päivitystiheyttä, päivitysten lukumäärää sekä bloggaajan ja lukijoiden välistä vuorovaikutusta.
Vuorovaikutuksen laajuutta arvioimme paitsi blogin kommenteista myös blogin ulkopuolella, kuten
Twitterissä ja Facebookissa, käydystä keskustelusta. Kehitämme jatkuvasti sosiaalisen median
tutkimusmenetelmiämme sekä arvoimme uusia mittareita ja tietolähteitä. Pyrimme mittauksissa
mahdollisimman täsmälliseen lopputulokseen.
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