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Kategooria: Produktsioon  

Eesmärgid: 
• Logistiline probleem - ühendada logistiliselt vastuoluline - tuua inimesed üle maailma kokku ühte 

kohta, kus oleks kaasaegne keskkond, samas ei valguks laiali ja ei lahustuks suures linnas, ei oleks 
pikkasid bussisõite. 

• Teha midagi suurt ja tähelepanuväärset kõik koos - teha kõikide inimestega koos üks suur stunt, mida 
oleks hea välismeedias müüa. 

• Personaalsuse väljakutse - Ettevõttes töötab üle 30 rahvuse, neil on 8 kontorit üle maailma ja nad kõik 
kannavad endas väga erinevaid väärtusi, kultuure, ootusi ja vajadusi. 

• Paralleelsus ja maht - Kui inimesed juba ühte kokku lennutada oli lähteülesandeks teha kogu kogemus 
võimalikult sisutihedaks ja mahukaks. 

• Kõige selle juures oli nr 1 task tervikliku (WOW) sõnumi, eesmärgi ja kommunikatsiooni 
hoidmine.  

Elluviimise kirjeldus: 
• Logistilise väljakutse lahenduseks oli selge, et me peame kvaliteedi ja 550 inimese olmetingimuste 

tagamiseks tegema suvise ürituse linnakeskkonnas, samas Tallinnas oli killustumise oht liiga suur. Kuna 
bussiga sõitmine ei tulnud kõne alla, siis pärast pikki läbirääkimisi õnnestus kokku panna ka tehniliselt 
piisavalt suur erirong. See andis meile võimaluse sõita Tartusse, kus oli olemas “kõik ühes lahendus”. 
Piisavalt hotellitube, Dorpati, Ahaa ja ERMi näol olemas vajalikud ruumid + väikesed vahemaad, 
korralik kvaliteet, looduslikud tingimused aktiivseteks seiklusteks ja polnud lahustumise hirmu.  

• Ühise märgilise tegevuse jaoks otstasime viia läbi Guinessi rekordi, kus kõik Transferwiserid saavad 
 pandud maailma suurima täispuhutava palli peale, ehk “largest inflatable in the world”. Selle jaoks 
õmmeldi maailma suurim pall eraldi selle stundi jaoks kokku ja rekord.  

• Personaalsus ja toitlustus - 4 ööpäva, 2 linna, 12 lokatsiooni, kokku umbes 4000 toidukorda 
personaalselt sobivate menüüde, talumatuste ja erisoovidega. +100in korraldusmeeskonda 72h 
jooksul üle Eesti. 

• Et tagada inimestele huvidest lähtuva kogemuse, tuli teha sisuliselt 3 üritust ühe suure sees, ehk 
päevased tegevused (sotsiaaltöö, loovad workshopid ja aktiivne tegevus) toimusid paralleelselt 
üle linna samal ajal. Lisaks kõikide õhtute erinevad peokohad nagu ERMi väliala ja Ahhaa. Samal ajal 
toimus näiteks aktivne seiklusmäng täies mahus avalikus linnaruumis (väljakud, platsid, jõgi, park 
jne.), mis vajas ka tihedat koostööd Tartu linnavõimudega.  

• Kogu projekti kõik elemendid alates transpordist, toimumiskohtades, kuni linnaruumi piiravate 
vahendite, korraldajate ja väikseimate detailideni välja brändisime selgelt ühte wow brändingusse. 

Tulemused: 
•  Logistiline lahendus oli ürituse kõige keerukam ja ka kõige edukam osa, mis lahendas eos ära suure 

osa produktsiooni läheteülesandeid samas eeldas palju täielikult uusi väljatöötatud lahendusi (nagu 
550inimese peorongi tehniline osa, maailma suurim õhupall, seiklussport linnakeskkonnas jms.). 

• Guinessi rekord sai ERMi hoovis ellu viidud ja ametlikult registreeritud, selle sisu jõudis laialdase 
(sotsiaal)meedia kajastuseni TW koduturgudel.  

• Personaalsuse sõnumi keskmes hoidmisega ületasime iseenda ootusi, arvestades külaliste tagasisidet 
jõudis WOW põhisõnum läbi erinevate kanalite väga hästi kohale ja ka toidlustuse osas suudeti kõik 
erisoovid lõpuks täide viia. 


