
LHV Noortepanga kirjeldus 

 

Emori uuringu järgi 2/3 inimestest isegi ei kaalu oma kodupanga vahetamist, mistõttu on pankadel 
uute klientide saamine keeruline. Seda eriti noorte sihtrühmas, kes on parasjagu harjunud olema selle 
panga kliendid, mille nende vanemad on neile valinud.   

Konkurents pankade vahel on Eestis tihe. Kõik suuremad pangad pakuvad noortele suunatud pakette 
ja pangakaarte. LHV-l puudus enne 2018 augusti lõppu eraldi noortele (kuni 25-aastased k.a) 
suunatud pakett. 2018. aastal saime aru, et LHV-l on pangana olemas kõik vajalikud pangateenused 
ning mugavad kanalid ka noortele oma rahaasjade ajamiseks ja otsustasime oma teenuseid 
turundama hakata ka neile. 

Turul on märgata trendi, et suuremad pangad on oma kommunikatsiooniga aina rohkem hakanud 
püüdma just noori – noored on kasvava generatsioonina pankadele oluline sihtrühm.  

Swedbank ja SEB pank pakuvad noortele ISIC pangakaarti, mis toimib nii pangakaardi, ühiskaardi kui 
ka õpilaspiletina. Selle kõrval pakutakse ka enda deebetkaarte. Erinevaid soodustusi pakkuval ISIC 
kaardil turul otsest konkurenti pole. Selleks, et LHV Noortekaart saaks ISIC-le konkurentsi pakkuda, 
lisasime oma kaardile mitmed atraktiivsed sooduspakkumised ja võiduvõimalused. 

LHV noortele suunatud kampaania eesmärk oli noori teavitada, et oleme nende jaoks olemas. Oleme 
Eesti pank, julged, loovad, edumeelsed, vabaduse ja kaasatuse poolt. Just nagu Tommy Cash ja Eesti 
noored. 

Uued kliendid kampaania perioodil 

Kampaania ajal (27.08-30.09) tuli uusi kliente 50% rohkem kui sellele eelnenud kuul. Kampaaniale 
järgnenud kuul tuli 93% rohkem kliente kui kampaania ajal. See näitab, et ka peale aktiivset 
kampaania perioodi oli LHV noortekampaania inimestel meeles. Kuna panka ei vahetata emotsiooni 
ajel, võttis kliendiks tulemise otsus aega ning seda tehti peale aktiivset turunduskampaaniat. 

Otsene mõju enne vs peale kampaaniat oli uute klientide arvu kasv 189,73%. 

Uued kliendid võrdluses eelmise aasta sama perioodiga 

Uusi kliente vanuses kuni 25 (k.a) tuli: 

- augustis 93,81% rohkem kui 2017. aasta samal perioodil 
- septembris 238,40% rohkem kui 2017. aasta samal perioodil 
- 1. oktoober 2018- 28. jaanuar 2019 95.84% rohkem kui 2017-2018 samal perioodil  

Kampaanialehe külastatavus 

Kogu sihtrühma suurus vanuses 18-25 on Eestis 110 000 inimest. 

Kampaania perioodil 27.08-30.09 oli kodulehe unikaalseid külastusi 25 109.  

Kuna videoreklaamid olid sihtrühmale vanuseliselt sihitud, siis sellest järeldub, et ligikaudu 23% kogu 
sihtrühmast käis kampaania perioodil Noortepanga lehel infot kogumas. 

Keskmine kampaanialehel oldud aeg on 2 minutit ehk siis piisav aeg, et saada ülevaade Noortepanga 
pakutavatest teenustest. 
 


