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LUGU ALGAB

Lennujuhi ametikohta peetakse ülemaailmselt üheks 
vaimselt kõige väljakutset pakkuvamaks ja stressirikka-
maks, kus edukas toimetulek sõltub väga mitmetest 
eriilmelistest teguritest (varustus, seadmed, ilmastik, 
liiklussagedus, inimfaktorid jne), vastutades samaaegselt 
lennureisijate elude eest. Teatud mõttes on tegemist 
„nähtamatu mehega“, keda me lennureisijatena ei märka, 
kuid kes ometi mängib olulist rolli meie turvalisuse eest 
hoolitsemisel.

EESMÄRK

•  Kommunikatsioonikampaania eesmärgiks oli saada 
lennujuhtide ametikohale 300 sooviavaldust sobivatelt 
kandidaatidelt, kasutades selleks turunduskommuni-
katsiooni meetmeid traditsiooniliste värbamisvõtete 
asemel. Soovitud CVde number oli ambitsioonikas ning 
kandidaate ootasid ranged valikukriteeriumid, samal ajal 
kui teadlikkus ametikohast ja selle atraktiivsusest oli madal. 
Kampaania perioodiks olid ranged kolm nädalat.
•  Teiseks eesmärgiks oli turundada lennujuhi ametikohta 
ning Lennujuhtimiskeskust kui tööandjat potentsiaalsetele 
sihtgruppidele, tõsta ametikoha profiili ning kujundada 
noorte eelistusi Lennuakadeemiasse sisseastumisel 
õppekavade valikul.

STRATEEGIA

•  Kampaania eesmärkide saavutamiseks valisime integreeritud turunduskommunikatsioonikampaania kliendi poolt rangelt 
määratletud 3 nädala jooksul, mille elementideks olid sisuturundus, meediasuhted, sotsiaalmeedia toetus ning värbamis-
kampaania sihtgrupi jaoks olulistes kogunemiskohtades ja ülikoolides.
•  Strateegia keskmes oli lugude rääkimine olemasolevate lennujuhtide poolt, mis andsid edasi ameti põnevat poolt, aga ka 
tutvustasid erinevaid huvitavaid isiksusi, kellega koos hakkab tööle tulevane lennujuht, endisest jalgpallitreenerist ajakir-
janiku ja koreograafini.

EELARVE: 6500 EUR 



TEOSTUS

•  INTEGREERITUD MEEDIA JA PR-KAMPAANIA, mis 
hõlmas kõiki peamisi Eesti uudis- ja elustiilimeedia 
kanaleid, alates veebi-ja trükimeediast kuni telede ja 
raadioteni, üleriigiliselt ja kohalikul tasandil, kasutades 
kombineeritult kõiki põhilisi meediasuhtluse tööriistu: 
pressiteated, teemade pakkumised, intervjuud, videoin-
tervjuud jne.
•  Kampaaniat võimendas SISUTURUNDUSLIK 
KOOSTÖÖ Delfiga, kust sai lugeda inspireerivaid lugusid 
lennujuhtidelt koos aktiivse lingiga otse värbamisportaali, 
integreerimaks narratiivi ja otsest call-to-actionit.
•  MEEDIAÜRITUS lennujuhtimiskeskuses olulisematele 
meediakanalitele, mille käigus TV3 sai proovida lennu-
juhiks olemise eksperimenti ning viia see ka vaatajateni.
•  SOTSIAALMEEDIA toetus: kampaania tutvustus ja 
lugude jagamised Lennujuhtimiskeskuse ning Lennuaka-
deemia Facebooki lehtedel ning mitmete meediakanalite 
sotsiaalmeediakanalites. Lugusid jagasid ka olemasol-
evad lennujuhid ise.
•  VÄRBAMISKAMPAANIA sihtgrupi populaarsetes 
kogunemiskohtades (kinod, meelelahutusettevõtted, 
kohvikud jne.) ning ülikoolides. 

TULEMUSED

•  400 head kandidaati eesmärgiks seatud 300 asemel.
•  Värbamiskampaania postrid rohkem kui 70 populaarses 
kogunemiskohas ja ülikoolides.
•  Kõrge nähtavusega meediakampaania 16 Eesti meediaka-
nalis, hõlmates kõiki erinevaid meediatüüpe.
•  Eesti Lennuakadeemias ületas esmakordselt konkurss 
lennujuhi õppekavale pilootide oma, tõustes kõige populaarse-
maks erialaks.

HINNANG KULUEFEKTIIVSUSELE

Hindame kliendiga kampaaniat kuluefektiivseks, võttes arvesse 
saavutatud tulemusi ning kampaania kontsentreeritud perioodi.

HINNANG LOOVUSELE

Kampaania loovaks ideeks oli kahtlemata turunduskommuni-
katsiooni vahenditega lähenemine traditsioonilisele värbamis-
kampaaniale, integreerides sisuturunduse, traditsioonilised 
meediasuhted, sotsiaalmeedia, üritusturunduse ja infokam-
paania sihtrühma populaarsetes kogunemiskohtades.

„ Sellest tööpakkumisest kuulmine oli minu jaoks kui lotovõit...“
- Endine Eesti ajakirjanik, praegune lennujuht


