
Nõo Lihvürst 25. juubel 
NÕO JÄRVEROCK 
 
ÜRITUSE BRIIF, OOTUSED JA EESMÄRGID 
 
Ettevõtte poolne esmane briif oli soov pidada 25. sünnipäeva koos klientide ja 
koostööpartneritega. 
 
Kaardistades ära aga Nõo Lihavürsti tegelikud vajadused, siis selgus, et: 
 

● Soovivad paista silma, kui regiooni parim tööandja. 
● Neil on vaja uusi töötajaid. 
● Soovivad edendada kohalikku külaelu. 
● Soovivad kinkida midagi Nõo valla elanikele. 

 
Sellest lähtuvalt seadsime koos kliendiga eesmärgiks luua hoopis sündmus, kus ühest ja samast             
üritusest võiks osa saada 3-5 erinevat Nõo Lihavürstile olulist sihtrühma. 
Otsustasime, et peame Nõo Lihavürsti 25. sünnipäeva ning korraldame samaaegselt Nõo           
Järverocki, millest saaksid osa nii kogukonna inimesed, kui ka sünnipäevalised. 
Ehk ülesandeks oli korraldada sündmus, kus peaaegu ühe ja sama investeeringuga saab kaetud 
5 olulist sihtrühma: 
 
1. Koostööpartnerid 
2. Kliendid 
3. Töötajad 
4. Potentsiaalsed uued töötajad samast regioonist 
5. Avalikkus, läbi meediatähelepanu 
 
Kuna tegemist oli maikuus toimuva väliüritusega lootsime ja ootasime umbes 500-800 külalist. 
 
ELLUVIIMISE KIRJELDUS 
 
Otsustasime, et üritus ei toimu Nõo Lihatööstuse aladel vaid viime ürituse Nõo Veskijärve             
kaldale. 
Selleks, et meelitada kohale võimalikult palju inimesi, oli kindel otsus, et maailma esimesel Nõo              
Järverockil peab esinema vabaõhu ürituste armastatuim bänd - Tanel Padar & The Sun. 
Selleks, et püüda kohalike inimeste tähelepanu paigaldasime plakateid Tartust-Elvani. See jäi           
ka ainukeseks turundamise meetodiks, sest ühel hetkel saime aru, et kohalike huvi on väga suur               
ning otsustasime rohkem üritust mitte reklaamida. 



Päev enne üritust muutus Nõo Järverock tõeliseks nö festivalialaks - suur lava täies ulatuses Nõo               
Lihavürsti brändinguga, 450m2 telk vastuvõtuks, cateringi alad, välikäimlad, põllu peale          
rajasime koostöös Nõo vallaga suure parkla. 
Kuna soovisime Nõo Lihavürsti töötajatele, klientidele ja koostööpartneritele eraldi tähelepanu          
pöörata, siis otsustasime külalised kutsuda juubelipidustustele paar tundi enne ametlikku Nõo           
Järverocki algust. Vastuvõtul pakuti Nõo Lihatööstuse parimaid ja uuemaid grilltooteid ning           
spetsiaalset showd koos tule ja maagiga! Lisaks tunnustati üritusel pikaajalisemaid töötajaid. 
Sellel ajal, kui telgis toimus pidulik vastuvõtt kogunes Veskijärve ümber tohutu rahvamass. 
Päikeseloojangu saatel, ning Nõo Lihavürsti asutaja ja vallavanemaga avati maailma esimene           
Nõo Järverock! Koos nautis pidu nii Nõo Lihavürst, koostööpartnerid, kliendid ja peaaegu kogu             
Lõuna-Eesti. 
 
TULEMUS: KAS JA MIS MAHUS SAID PÜSTITATUD EESMÄRGID 
 
Tavalisest vastuvõtu stiilis sünnipäeva peost tekkis mitmedimensiooniline sünnipäevapidustus. 
Nõo Järverocki külastas ligikaudu 2000 inimest. 
 
Nõo Lihavürsti 25. juubeli külalised kinkisid kingituste asemel hoopis 6000€ Nõo           
Muusikakoolile uute vahendite ostimiseks. 
Otseselt tänu ettevõtet promovale üritusele, sai Nõo Lihavürst 30 päeva jooksul 7 uut töötajat. 
Klient hindas projekti 5 punkti skaalal 5+! 
Tänu Nõo Järverockile sai Nõo vald koguda allkirju selle vastu, et vald ei liituks teiste               
valdadega. Tänu sellele üritusele oli allkirjade hulk nii suur, et Nõo vallal õnnestus iseseisvus              
säilitada ja liitmist ei toimunud. 
Nõo Lihavürst panustas kohaliku kogukonda ning näitas end kui väärika ja kogukonda toetava             
ettevõtena. Nõo Järverockist räägivad siiani ülivõrdes koostööparnterid, töötajad, Nõo valla          
elanikud ja Nõo Vallavalitus. 


