LEMMIKLOOMAKULTUUR AUSSE, PÕHJAMAADE SUURIM
LEMMIKLOOMAKESKUS LOOMAOMANIKE SÜDAMEISSE!
Turunduskommunikatsiooni ja lansseerimiskampaania Põhjamaade suurima lemmikloomakeskuse Pet City avamiseks
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EESMÄRK
• Teavitada avalikkust ja lemmikloomade omanikke Põhjamaade
suurima lemmikloomakeskuse PetCity olemasolust ja kinnistada selle
kontseptsiooni ettevõtte jaoks oluliste sihtgruppide teadvuses
• Keskuse teenuseid ja tooteid tutvustav kommunikatsioon
• Rannamõisa PetCity keskuse avamist toetav kommunikatsioon

EELARVE 10 214 EUR
STRATEEGIA
• Kampaania eesmärkide saavutamiseks valisime integreeritud
turunduskommunikatsioonikampaania, mille elementideks olid
sisuturundus, meediasuhted, sotsiaalmeedia toetus ja
ekspertkommunikatsioon.
• Strateegia keskmes oli väga tugev ekspertkommunikatsioon Pet City
veterinaardoktori Heli Säre ümber
• Kaasati tuntud isikuid, et oma sõnum paremini õigete sihtrühmadeni
viia läbi erinevate meediakanalite ja elustiilimeedia. Tuntud inimesed
tulid ka keskuse avamispeole koos oma lemmikloomadega
• Strateegiliselt oli väga oluline roll ka ettevõtte CSR-sõnumi
edastamisel. Selle raames viidi läbi kaks sotsiaalselt vastutustundlikku
projekti ning kommunikeeriti seda nii sotsiaalmeedia kui ka
traditsioonilise meedia abil.

TEOSTUS
• Septembris viidi läbi esimene CSR-projekt, kui MTÜ Kasside Turvakodu kassidele paigutati ülemaailmse loomade päeva
puhul tasuta kiibid ja tehti põhjalik tervisekontroll.
• Oktoobris saadeti välja esimene pressiinfo keskuse avamisest, mida kajastasid Eesti suurimad portaalid, lisaks tehti algust
Facebook´i sisuloomega, mille puhul suunati fookus Põhjamaade suurima lemmikloomakeskuse avamisele ning
meelelahutuslikule sisule.
• Oktoobrist-detsembrini saavutati keskuse avamise eelselt 24 meediakajastust, mille keskmes oli ekspertkommunikatsioon,
mis keskendus dr Heli Särele, ning keskuse tulevaste unikaalsete teenuste kommunikatsioon, samuti loomaomanike teavitus
lemmikloomapidamisega kaasnevatest erinevatest teemadest. Kaetud olid Eesti suurimad portaalid ja elustiilimeedia, lisaks
ka trükipress. Teine suur fookus sel ajaperioodil oli sotsiaalmeedial, eelkõige keskuse ja kliiniku Facebooki lehtedel, kus
rääkisime samuti erinevatel lemmikloomapidamisega seotud olulistel teemadel, pakkusime ekspertarvamusi ja kaasasime
loomaomanikke läbi meelelahtusliku ja interaktiivse sisu (loomavideod, pildikonkursid jmt)
• Keskuse avamisele kutsuti ka tuntud lemmikloomaomanikud, tänu kellele muutus üritus atraktiivseks ka elustiilimeedia
jaoks.

TULEMUSED
• Pet City avati Rannamõisa teel 11. detsembril 2015 ja juba avanädalavahetusel külastas keskust üle 3100 inimese, mis ületas keskuse poolt
esialgselt prognoositu.
• Pet City sai väga laia kõlapinna, avamisüritus sai kajastatud 17 Eesti
meediakanalis, kattes nii trükimeedia, televisiooni, raadio kui ka online
meedia. Kolme kuuga sai Pet City ühtekokku 45 meediakajastust.
• Pet City Facebooki fännide arv tõusis 634lt 2478ni üksnes tänu
erinevatele kaasavatele mängudele, sponsoreeritud postituste eelarve
oli 0 eurot. Lisaks saime sotsiaalmeedias tunnustatud ka läbi avaüritust
külastanud kuulsuste Instagrami ja Facebooki postituste.
• Veterinaardoktor Heli Särel on väga tugev eksperdistaatus,
ajakirjanikud kontakteeruvad temaga nõuannete ja artiklite saamiseks
juba iseseisvalt.

HINNANG KULUEFEKTIIVUSUSELE
Projekt oli väga kuluefektiivne, sest optimaalsete kuludega sellise
ajaperioodi ja tähtsusega kampaaniaks saavutati lai kõlapind - kaeti ära
nii televisioon, Eesti suurimad uudisteportaalid, trükimeedia,
sotsiaalmeedia kui raadio - , kasvatati ettevõtte sotsiaalmeediakanalite
jälgitavus 4-kordseks ning kõige tähtsama ärilise komponendina, tagati
avanädalavahetuse ootusi ületav külastajate arv.

HINNANG LOOVUSELE
• Pet City avamise lansseerimisse kaasati mitmeid tuntud inimesi, kes läbi eelkommunikatsiooni ja hilisema meediategevuse
aitasid lemmikloomakultuuri tugevdamiseks vajalikku sõnumit ja Põhjamaade suurima lemmikloomakeskuse avamist
prioriteetsete sihtrühmadeni viia.
• Väga oluline roll oli ka tugeva kõneisikustrateegia loomisel, veterinaardoktor Heli Säre eksperdistaatus tõusis
märkimisväärselt ja põhilistes Eesti elustiilimeedia väljaannetes ilmusid temaga väga põhjalikud persoonilood
(Naisteleht, ajakiri Mari, Eesti Naine, Linnaleht jm).
• Sotsiaalmeedias kasutati loovaid ja atraktiivseid lahendusi, et viia sõnum lemmikloomakeskuse avamisest sihtrühmani,
seda kanalit kasutati väga edukalt ka keskuse erinevate teenuste kommunikeerimiseks ja propageerimiseks.

