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Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla. Muilta osin kaikki oikeudet pidätetään.
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Tausta

• Suomalaisen elintarvikeyhtiön tehojuomatuote.

• Halutaan muodostaa kuva tuotteen myynnin 
perustasosta, jotta markkinointitoimenpiteiden vaikutus 
voidaan mitata.

• Tehojuoma on hedelmistä ja vihanneksista tehty juoma, 
joka sisältää maitohappobakteeria.

• Tehojuoman kysyntä on kausittaista (influenssakausi).



Tavoitteet

• Etsiä paras ennustemalli kuvaamaan myynnin 
perustasoa.

• Mallin identifiointi, estimointi ja validointi suoritetaan 
Box-Jenkins menetelmällä.

• Mallin vaikutus markkinoinnin suunnittelussa?



SARIMAX-malli [1]

• Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average 
with eXternal inputs.

• Aikasarjamalli, joka käyttää historiallista myynti- sekä 
satunnaisshokki dataa.

• Stokastiset trendit ja kausivaihtelu voidaan ottaa myös 
huomioon.

• Malliin voidaan lisätä myös ulkoisia selittäjiä (tässä 
tapauksessa markkinointidataa).



Aineisto

• Myynti- ja 
markkinointitoimenpidedataa 
(tuotteen ja kilpailevien tuotteiden 
mainonta eri medioissa, hintadata, 
kampanjadata) viikoilta 
2/2009-16/2011.

• Myyntidata on elintarvikeyhtiön 
myymä määrä jälleenmyyjille.

• Dataa liian lyhyeltä aikaväliltä 
kausivaihtelun mallintamiseksi.

• Hintapromootiodata ainoa ulkoinen 
muuttuja joka korreloi myyntitulojen 
kanssa.



Box-Jenkins: Mallin identifiointi [1]

• Hintapromootiodata 
ainoa ulkoinen 
muuttuja

• Mallinnuksessa 
käytetyn myynti- ja 
satunnaisshokin 
historian pituus 
valitaan 
korrelaatiofunktioista

• ARIMAX(0,1,1)



Box-Jenkins: Mallin estimointi [1]

• Estimointi suoritetaan SU-menetelmällä

• Ts. Mallin parametrit valitaan, niin että 
data todennäköisemmin vedetty ko. 
jakaumasta

• Vertailtiin vielä muiden ARIMAX-mallien 
suoritumista identifioituun malliin



Box-Jenkins: Mallin validointi 1/2 [1]



Box-Jenkins: Mallin validointi 2/2



Johtopäätökset

• Ennustemallin huonous voidaan selittää ennusteviikoilla 
tapahtuvalla kampanjalla.

• Satunnaishokki ajanhetkellä t-1 aiheuttaa laskevan 
stokastisen trendin => tuotteen elinkaari tai kilpailevien 
tuotteiden markkinoille tulo syö myyntituloja.

• Hintapromootio ajanhetkellä t-1 aiheuttaa kasvavan 
stokastisen trendin => hintaproomotiot lisäävät myyntiä 
luomalla bränditietoisuutta?

• SARIMAX-mallia parempi olisi ollut VAR-malli, mutta 
sen R-pakettia ei saatu toimimaan. [2]
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