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Koos kiire tehnoloogia arenguga areneb järjepidevalt kogu maailmas ka                  
e-kaubandus kui ettevõtlusvorm. Noored veedavad täna suurema osa oma ajast                
sotsiaalmeedias ning ettevõtted liiguvad samuti just sinna, kus noored reaalselt oma 
aega veedavad. Mujal maailmas on juba täna laialt levinud pettuskeemid                         
e-kaubanduse valdkonnas ning Eesti pole erandiks. Noored on täna usinad internetist 
tellijad. Kuna ostusummad ei ole suured, siis reeglina ei vaevuta kontrollima müüja 
tausta ning ei süveneta müügitingimustesse (kauba tellimine, tagastamine ning 
maksmine). Selline käitumine süveneb ajapikku ning täiskasvanud eas käitutakse 
sarnaselt

BRIIF

  (Võltsitud) kaupade ebaseaduslik 
müük Facebookis (eraisikute poolt)
  Fiktiivsed e-kauplused (mille abil        
võetakse vastu tellimusi, neid kunagi                
täitmata)
 Sotsiaalmeedias ja blogides                           
levitatavad ebaõiged ja eksitavad            
arvustused ja ülevaated (konkreetsete 
e-kaupluste või e-teenuste kvaliteedi 
kohta)

        Saamata kaup
        Tagastamata raha
        Taganemisõiguse puudumine

Ohud Põhikaebused



#ostatargalt kampaania

Kampaania soovitud tulemus
Noored kujundavad kaupade ja teenuste tulevikuturgu. Seetõttu on ka kampaania 
põhiline soovitud tulemus see, et noored oskaksid teha teadlikke ostuvalikuid – 
analüüsides ja “targalt”, hoolimata ostusummast. Soovime, et noored teaksid oma 
õigusi ja kohustusi ega laseks end petta.

Kampaania sihtgrupp
Noored, 14-20 aastased, kes ostlevad internetis või tunnevad selle vastu huvi.

Kampaania põhisõnum
Ära lase end petta! Ole teadlik ja kaitse end.
#ostatargalt

Kampaania põhielemendid
Tarbijakaitseameti logo, värvid, #ostatargalt, @tarbijakaitseamet. Kuna kevad on just 
nurga taga ja väljas on rohkem valgust, tulevad mängu ka heledad toonid. Läbi kam-
paania on kasutatud erksaid, pastelseid toone, mis annavad edasi sõbralikku ja 
nooruslikku tooni. Reklaamides ja sisuturunduses kasutatakse läbivalt huumorisoont. 
Teemaks on absurd - võtta mõni avatav ese (banaan, võlts ja rikutud Gucci kott, jalg-
pall) ja muuta see koos sõnumiga naljakalt meeldejäävaks. Kampaania viiakse läbi 
internetis (peamistes sotsiaalmeediakanalites nagu Facebook ja Youtube, aga ka 
Instagram) ja välises keskkonnas (reklaamid paigutatakse kohtadesse, kus noored 
veedavad aega)

ÜLEVAADE

       Facebook - muuta cover kampaania 
teemaliseks, teha Carousel postitused   
(3 pildiga) / Carousel Ads   (3 pildiga), 
kasutada läbivalt #ostatargalt.                    
Postituste CTA (call to action) suunab 
www.ostatargalt.ee veebilehele.
   Youtube - muuta cover kampaania-
teemaliseks, 10 sekundi teavitusrek-
laam, mis on sarnaselt trükireklaamile 
absurdne.
  Instagram - Carousel postitus (3 
pildiga), 10 sekundi Instagram Story 
teavitusreklaam, mis on sarnaselt 
trükireklaamile absurdne.

      Kool
      Huviringid
       Bussipeatused (noored ootavad tihti-
peale peale kooli, trenni, huviringi  või 
sõprade poolt tulekut bussi)
      Kino
      Piljardi- ja keeglisaal

Internet

Välireklaam

Noortepärane
Lihtne

Avatud
Hooliv









Välireklaamid

Reklaami positsioneerimise põhjused
Noored veedavad enamuse ajast lisaks koolile ka huviringides ja sõpradega väljas 
olles. Seetõttu on valitud reklaamide asukohtadeks kool, huviringid, kino, piljardi- ja 
keeglisaal, bussipeatused ja linna keskkond.

ÜLEVAADE 1





Sotsiaalmeedia reklaamid
ÜLEVAADE: Facebook
Reklaami positsioneerimise põhjused
Sotsiaalmeedia mängib noorte seas suurt rolli. Nad kasutavad seda sõpradega               
suhtlemiseks, uudiste jagamiseks, aga ka e-kauplemiseks. Peamised sotsiaalmeedia 
kanalid, mida noored kasutavad (kasutatavuse järjekorras) on Facebook, Youtube, 
Instagram. Seetõttu on kanalid ka valitud - olla seal, kus noored tegutsevad.

Facebook Carousel
Lisaks tavapostitustele lähevad üles ka Carousel  
postitused 3 pildiga. Põhipilt, mis on tehtud justkui 
pooleks (esimene pilt tekitab uudishimu, mis on 
kogu loo pilt). Kolmas/viimane pilt, võtab sõnumi 
kokku: osta targalt, et sarnast olukorda sinuga ei 
juhtuks.



Instagram Carousel
Sarnaselt Facebook’ile tulevad ka Instagramis kasu-
tusele Carousel postitused, mis annavad hõlpsasti 
edasi sõnumi lugu. 

Sotsiaalmeedia reklaamid
ÜLEVAADE: Instagram



Lisa / märkmed
ÜLEVAADE: Facebook
Ideid!
Kontseptsioon on universaalne - ideid annab rak-
endada ka mujal ja ka teistele sihtgruppidele. Lisa 
ideid samas kontseptsioonis (sihtgrupp: noored) - 
Kõrvaklapid/sõõrikud; nutitelefon/puit; kell/kom-
mikell; peokleit/kartulikott. Peamine mõte on 
kasutada midagi noortepärast, mida on võimalik 
avada ning ühendada see millegi absurdsega 
(antud kontseptsioonis banaan/kurk ja jalg-
pall/õhupoall) või realistlik toode, mis pöörata võlt-
siks/rikutud/täiesti kasutuks (”Gucci/Mucci” portfell; 
kõrvaklapid/sõõrikud)

Logo (vähene) kasutus Instagramis / Facebookis
Tarbijakaitseameti (TKA) logo vähene kasutus Facebook’i/Instagrami postitustes/cov-
erites on teadlik valik, kuna see asub juba algselt profiilipildina postituse päises ja 
jaluses (kommentaarides). Logo lisamine tundus olevat justkui müra lisamine.           
Kujundustes on keskendutud hashtag’ile #ostatargalt ja kasutada seda TKA värvides 
vastavalt postituse toonidele. Nii on sõnumi selgem ja lugeja saab selle kiiremini 
kätte.

10 sekundi klipp
Just nagu kampaania kujun-
dusedki, on ka videoklipid 
humoorikalt absurdsed. Sõnum 
tuleb klippides alati alla 10 sekun-
diga öelda/väljendada. Näiteks 
Saatchi & Saatchi “Délifrance” 
laadne klipp, kus klipi peategel-
ane (Kalevipoeg) tellis sussid, aga 
ei saanud aru, et tegemist on söö-
dava saiaga. Siil seejuures uurib 
klipi vaatajatelt, mida antud olu-
korras teha. Võimalus kasutada 

seda ka kui loosimängu.

Aitäh!


