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Tr!nsferWise on glob!!lne ettevõte, mille kontorid !suv!d 13 riigis üle m!!ilm!. Selleks, et kõik 
inimesed tunneksid end ühtse suure peren!, korr!ld!b Tr!nsferWise korr! !!st!s ürituse, kuhu 
lennut!t!kse kokku kõik inimesed erinev!test kontoritest üle m!!ilm!.

Selleks, et nii suur "riline investeering end "r! t!suks, on Tr!nsferWise’i suvep"ev!del kindl!d 
eesm"rgid - kokkus!!mine, he!olu j! t"hist!mine. Agentuuri üles!nne oli t"it! need eesm"rgid 
nii, et kõik, 1200 os!lej!t, tunneks end ühtse peren! ning et kõigil oleks võrdne võim!lus n!utid! 
er!kordset üritust. 

Üles!nne.



For people.



Selleks, et üritus oleks kõikidele 1200 os!lej!le ühtselt mõistet!v ning 
!rus!!d!v, võtsime !luseks Tr!nsferWise’i end! v"liskommunik!tsiooni 
k!mp!!ni!, mille n!d olid just koos om! uue m!ksek!!rdig!. See on 
sõn!m"ng, mis !lg!b sõn!deg! „For ...“ j! lõppeb sõn!g! „...People“. 
Lünk on v!b! t"itmiseks.

Nii s!igi ürituse nimeks For flying the f!st fl!g people, mis sümboli-
seerib kõiki Tr!nsferWise’i tööt!j!id, sest on Tr!nsferWise’i sümboliks.

Mõtlesime v"lj! 6 erinev!t tegevust, mis p!kkusid p"ev!st meelel!-
hutust kõikidele 1200 inimesele. Nendeks olid - Mystery, Be!ch, Com-
munity, Music, Engineering j! Active.

Kõik spetsi!!lselt selle ürituse j!oks v"lj! mõeldud j! kokku p!nndud 
tegevused, mis !it!sid meeskonn!töö v"rskel j! loov!l moel j"rgmisele 
t!semele vii!. Kun! Tr!nsferWisele on v"g! oluliseks k! keskkond meie 
ümber, siis korr!ld!sime kogu ürituse võim!likult roheliselt.

Me ei k!sut!nud b"nnereid, pl!k!teid, fl!iereid, pl!stiknõusid, kõrsi eg! 
veepudeleid. Püüdsime tekit!d! võim!likult v"he prügi ning tegelesime 
!ktiivselt selle sorteerimise j! t!!sk!sutuseg!. 

Elluviimine.



Kokkus!!mise, he!olu j! t"hist!mise eesm"rkide siduv!ks t"itmiseks ning esiletõstmiseks võtsime k!sutusele 
Tr!nsferWise’i end! v!liskommunik"tsiooni kontseptsiooni “For … people” ning k!sut!sime sed! eduk!lt k! 
sisekommunik!tsioonis.

Tõstsime kogu ürituse v"ltel esile Tr!nsferWise’i end! v""rtusi ning lõime ühtekuuluvustunnet keskendudes 
Tr!nsferWise’i end! inimestele ning neile olulistele sõnumitele. Tr!nsferWise’i end! kommunik!tsioonisõnu-
mite !big! korr!ld!sime ürituse, mis oli Tr"nsferWise l!bi j" lõhki, nii seest kui v!lj"st. 

Tulemus.

Best Event Awards Global 2019 - 
 II koht “Best Teambuilding Event” kategoorias.


