
Cision julkaisi maamme suosituimpien vegaanisten ruokablogien
top 10 -listan
Listauksen ykköseksi nousi suomalaisen ruokablogosfäärin kestosuosikkeihin lukeutuva Chocochili-blogi. 

Elokuun top-blogilistaukseen koottiin ensimmäistä kertaa Suomen suosituimmat vegaaniset ruokablogit.Cision on aiemmin julkaissut listaukset myös
Saksan suosituimmista vegaanisista ruokablogeista marraskuussa 2013 ja USA:n vegaanisten ruokablogien kärkikymmeniköstä Pinterestissä kesäkuussa
2014, joten aihe selvästi kiinnostaa sekä bloggaajia että lukijakuntaa ympäri maailmaa. 

Listauksen kärkipaikan vei odotetusti nimiinsä maamme suosituimpiin ruokablogeihin lukeutuva Chocochili -blogi, jossa kokkaillaan bloggaaja Elinan sanoin
”herkullista kasvisuokaa rennolla otteella”. Chocochilin reseptejä löytyy myös vuonna 2011 julkaistusta keittokirjasta, jolle on tulossa jatkoa alkavan syksyn
aikana. Hopeasijan nappasi vegaanisia reseptejä ja kokonaisvaltaista hyvää oloa postauksissaan käsittelevä Pidempi korsi -blogi ja kärkikolmikon täydensi
erityisesti vegaanisen leipomisen pariin houkutteleva Kamomillan konditoria -blogi.  

Vegaanisten ruokablogien top 10 -lista Suomessa elokuussa 2014 (Lähde: Cision Finland Oy) 

1. Chocohili
2. Pidempi korsi
3. Kamomillan konditoria
4. Veikeä Verso
5. Kissoja & Kasvisruokaa
6. Hellaton kokki
7. Gastropapu
8. Reissausta ja Ruokaa
9. Life Tastes Good
10. Maikin Mokomin

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

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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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.
Lisätietoa verkkosivuiltamme www.fi.cision.com .


