
Capital Mill - Magic Garden Case Study 


Eesmärk


Capital Mill tuli meie juurde murega, et kinnisvara arendajate maine on Eestis pigem külm ja 
emotsioonitu. Eesmärgiks oli seda müüti murda ning näidata ürituse kommunikatsiooniga et neil 
on tugev inimlik külg. Selleks plaaniti korraldada 10nda juubeli auks üks kliendiüritus, et vajalike 
sõnumeid korraga kõigile kommunikeerida. Kuna sihtgrupi näol on tegemist väga kogenud 
üritustel osalejatega, siis oli vaja mõelda välja midagi väga omanäolist, et eristuda. 


Elluviimise kirjeldus


Valisime nende loo rääkimiseks inimliku paralleeli, mis illustreeriks olulisi põhimõtteid ja paneks 
päriselt kuulama. Otsustasime üritust läbivalt jutustada ühe inspireeriva loo nullist tippu 
jõudmisest, inimlikust pingutusest ja pühendumisest. 


Selle idee esindajaks sai maailmameistri Heiki Nabi lugu, kelle mõjusate sõnade läbi ehitasime 
ülesse loovlahenduse. Heiki rääkis, kuidas alati tuleb kõndida see extra miil, leida see maagiline 
faktor ja siis on kõik võimalik.


Sealt inspireeritult lõime ürituse kontseptsiooni Magic Garden, mis sümboliseerib edasi pürgimist 
ja paika kus kõik on lõpuks võimalik. 

Maagilise aia innovaatiline illusioon saatis külalisi alustades ürituse kutsest kuni iga viimase sisu- 
ja disainidetailini üritusel ning ka ürituse järelkommunikatsioonis. 

Korraldasime õhtu, kus kõik lavastused algasid Heiki mõtetega, kuidas tema oma raskel teel tippu 
jõudis ja ka Capital Milli esindajate sõnumid järgisid sama mõtet. Lõime suurejoonelisi 
vaheshowsid mille muusika ja sõnum rääkisid oma saatuse kujundamisest. Selle juures esitlesime 
ka ettevõtte juhtivaid inimesi läbi nende hobide ja vaba aja, kus nad võtavad pidevalt ette selle 
ekstra miiili. 


Tulemused


Tulemuseks oli maagiline õhtu mille sõnumiks oli inimlik pingutus ja selle läbi Capital Milli juhtide 
inimliku poole avamine maagilises aias, mis oli külalistele üllatav, ootamatu ja selge sõnumiga. 
Suurejooneliste lavastuste sidumine inimliku soojuse ja ärile olulise sõnumiga saavutasime 
erakordselt kõrge tagaside just ürituse põhisõnumi mõistmise osas. 


Tulemuseks oli siiras, inimlik ja hingestatud õhtu, mille abil Capital Mill avas ennast läbi Heiki 
mõtete ja tunnete hoopis uuele ning inimlikule poolele, mis on tulevikus selles karmis äris selge 
eelis. 



