
Kliendi nimi, töö kategooria: Premia, Jätsiauto veebimäng (www.premia.ee/jatsiauto)  

Teostanud agentuur: ADM Interactive 

Kampaania eesmärgid:  

1. Ploomimaitselise „Eriti Rammusa“ koonusjäätise lansseerimine Eesti turule läbi kasutajaid 

kaasava mängu. 

Kampaania idee ja sisu, eripärad 
Premia Jätsiauto veebimäng oli osa suuremast meediakampaaniast ‘”Me armastame Eesti jäätist”.  
 
Kampaania toimis veebi ja raadioreklaami (Sky+, Sky Radio ja Star FM) koostöös. Kampaaniaperioodil 
anti tööpäeviti mõne tunni vältel kuulajatele pidevalt infot kampaania toimumise kohta. Samaaegselt 
käis mäng nii raadioeetris, linnatänavatel kui ka veebis. Jätsiauto liikumist oli võimalik jooksvalt 
jälgida läbi kampaanialehele loodud spetsiaalse veebirakenduse. 
 
Klient kuulis raadiost reklaami. Seejärel pidi ta minema Jätsiauto kampaanialehele, kus oli kirjeldatud 
kampaania sisu ning lisatud kaart. Veebikaardil sai jälgida reaalajas Jätsiauto liikumist linnas. Klient, 
kes jõudis auto peatada ning ütles märksõna „Tahan jäätist“, sai tasuta kastitäie Premia Eriti 
Rammusat ploomimaitselist koorejäätist. Samuti tegi auto peatusi ning ootas, millal inimesed ta 
leiavad. 
 
Kampaania tehniline teostus 

1. Jätsiauto lihtsamaks tabamiseks oli juhile kaasa antud spetsiaalselt selle mängu jaoks loodud 
rakendusega Android-nutitelefon. See kogus reaalajas infot auto asukohast GPS-
koordinaatide abil. Juhul kui nutitelefon ei saanud mingil põhjusel GPS-satelliidiga ühendust, 
kasutati auto asukoha tuvastamiseks lähimaid WiFi-hotspot’e ja mobiilside maste. 

2. Hetkel, kui auto koordinaadid muutusid, saadeti need koheselt veebiserverisse. 
Veebiserveriga suhtlemisel kasutati 3G- ning selle puudumisel EDGE-võrku.  

3. Kui auto läks jäätist „tankima“,  sai nutitelefonis ühe nupuvajutusega koordinaatide saatmise 
peatada. Asukoha saatmise peatamisel lõpetas rakendus koordinaatide veebiserverile 
edastamise. Külastaja nägi veebilehel infot „tankimas“. 

4. Veebiserverisse oli Google Maps API abil lisatud kaart, kuhu joonistati autost tulnud 
koordinaatide abil mõnesekundilise intervalliga auto asukoht. See tegi kliendile võimalikuks 
Jätsiauto „jahtimise“ ka mobiilse seadmega ise liikumises olles.  

 
Tulemused 

 Jätsiauto mängu maandumislehte külastas 3-nädalase perioodi jooksul 3536 unikaalset 

kasutajat kokku 15197 korda. 

 Kampaania perioodil jagati välja 350 kasti jäätist ehk 10% veebilehe unikaalsetest 

külastajatest reaalselt aktiveerus ja otsis Jätsiauto üles. 

 Mängus osalejad veetsid veebilehel Jätsiautot jälgides aega keskmiselt 1 minut 30 sekundit. 

 

http://www.premia.ee/jatsiauto

