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Suomen Yrittäjät ja Hookle yhteistyössä vauhdittamaan yrittäjien menestymistä somessa 
 
Suomen Yrittäjät ja Hookle aloittavat valtakunnallisen yhteistyön. Osapuolilla on selkeä tavoite – 
auttaa kiireisiä yrittäjiä helpommin menestymään somessa ja kasvattaa tietoisuutta suositusta some-
automaatiotyökalusta sen edistämiseksi. Hooklen mobiilisovellus auttaa yrittäjiä keskittämään sekä 
automatisoimaan koko some-markkinoinnin ja tavoittamaan nykyiset ja tulevat asiakkaat nopeasti ja 
kustannustehokkaasti. Osapuolet haluavatkin suomalaisten yrittäjien olevan pioneereja digimaailman 
haltuun ottamisessa vastauksena Covid-19:n tuomiin haasteisiin. 
 
Digitaalisuus on tuonut yrittäjyyteen uusia haasteita, ja moni yrittäjä kamppailee somen kanssa. 
Omatuntoa painaa, kun yrityksen digipresenssi on retuperällä, vaikka some-kanavien säännöllisen 
päivittämisen tärkeys tiedostetaan. Onhan suurin osa kuluttajista jo somessa, ja ehkä moni 
kilpailijakin. Digimaailmasta ja somesta pois jääminen voi tarkoittaa pian entistä yrittäjää. Voikin 
sanoa, että somesta on tullut osa ydin bisnestä. 
 
Hookle tuo avun tuskaileville yrittäjille. Moderni ja selkeä mobiilisovellus on helppokäyttöinen 
”sosiaalisen median assistentti” pienyrittäjille, kevytyrittäjille tai esimerkiksi freelancereille. 
Suomalainen Hookle on onnistunut rakentamaan yksinkertaisen ja nykyaikaisen mobiilisovelluksen 
yrittäjien arkeen ja vakuuttanut jo yli 5000 käyttäjää maailmanlaajuisesti. Sovelluksella yrittäjä voi 
monitoroida, julkaista ja ajastaa sisältöä keskitetysti useisiin digikanaviin yhtä aikaa, mukaan lukien 
Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin ja Google My Business.  
 
Hooklen hyödyt ovat selkeät ja kattavat; yrittäjä voi keskittää kaikki some-kanavat yhteen 
sovellukseen, pitää ne aktiivisina, tavoittaa enemmän asiakkaita ja nähdä yrityksen koko some-
vaikutus silmänräpäyksessä. Perusversio on ilmainen ja soveltuu pienimuotoiseen sosiaalisen median 
automatisointiin, ja Hookle Premium tarjoaa helppokäyttöiset työkalut tehokkaaseen some-
markkinointiin. Suomen Yrittäjien jäsen saa Hookle Premiumin etuhintaan. 
 
”Aikanaan yrittäjänä toimineena tiedän, että some-kenttä aiheuttaa päänsärkyä kiireisille yrittäjille. 
Tiedän myös, että nykyään some on tärkeä menestystekijä osana digimaailmaa. Hooklen suomalainen 
mobiilisovellus tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet some-hallinnan helpottamiseen sekä aloittaville 
että olemassa oleville yrittäjille. Suomen Yrittäjät haluaa olla mukana uusien digitaalisten 
menestystarinoiden rakentamisessa”, kertoo kumppanuuspäällikkö Karri Ruuskanen Suomen 
Yrittäjistä. 
 
Hooklen yrittäjä-toimitusjohtaja Tero Seppälä on innoissaan: ”Näinä aikoina somen merkitys yrittäjien 
elämässä on entistäkin tärkeämpää. Hooklen perustajilla on vahvaa yrittäjätaustaa, ja yhtiön missiona 
onkin auttaa yrittäjiä menestymään bisneksessään ja raivata näille helppokulkuinen polku 
digimaailman ja sosiaalisen median viidakossa”.  
 
Hooklen sovelluksen voi ladata kaupoista iPhone- ja Android-puhelimiin. 
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