
Rebrändingu kommunikatsioon: kuidas 
5000 euroga jõuda 1,3 miljoni inimeseni?

28 tasuta kajastust
914 500 inimeseni jõudmine traditsioonilises meedias
1.3M inimeseni jõudmine sotsiaalmeedias
63,1% brändi jälgijatest on uus demograafia
7500 inimese võrra sotsiaalmeedia jälgijate arvu kasvatamine



KOKKUVÕTE
Ikooniline Eesti rõivabränd Ivo Nikkolo janunes uuenduskuuri järele. Uus bränd ei tähendanud ainult muutust riiete disainis ja logos, vaid üleüldist imagoloogilist 
ja ka sihtgrupi muutust. Kuidas jõuda noorema sihtgrupini brändiga, mis seni on valdavalt kõnetanud vanemaid, keskmisest kõrgema sissetulekuga naisi? Kuidas 

teha rebränding nii, et see päriselt töötaks? Nii, et „nooruslikkus“ ei oleks pelgalt omadussõna vaid kumaks läbi kogu brändi kommunikatsioonis?

Me ei rääkinud riietest. Vaid naistest, kes neid riideid kannavad.

Kaasasime neli täiesti erineva profiiliga naist, kes kõnetasid eri segmente ja kes rääkisid oma eluloo ning jagasid oma elu õppetunde. Nad polnud lihtsalt 
infuencerid, vaid naised, kes kandsid kõige paremini Ivo Nikkolo brändi sõnumit.

Tulemusena jõudsime sotsiaalmeedias enam kui 1.3 miljoni inimeseni ja traditsioonilises meedias 914 500 inimeseni, kellest 63,1% olid naised vanusegrupis 
21-34 ja 35-44.



EESMÄRGID
• Jõuda uuenenud Ivo Nikkolo brändiga noorema sihtgrupini ehk naisteni vanuses 

21-45.

• Anda edasi sõnum, et Ivo Nikkolo pole pelgalt rõivabränd, vaid bränd, mis ei huvitu 
üksnes ilusatest riietest, vaid nende naiste edulugudest, kes neid riideid kannavad. 

• Anda edasi sõnum: edukad naised kannavad Ivo Nikkolot.

• Rääkida uuenenud brändist, kasutades samal ajal Ivo Nikkolo ajalugu ühe 
tugevusena. 
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STRATEEGIA

• PEAMINE ÜLESANNE: Kommunikeerida uuenenud Ivo Nikkolo brändi nooremale 
sihtgrupile, hoides samal ajal brändile omast rafineeritud suhtluskeelt.

• KPI: Noorema sihtgrupini jõudmine ja nende kõnetamine.

• Sihtgrupp:
- Naised vanuses 21-45;
- Ambitsioonikas karjäärinaine, kes töötab turunduses, HR-juhina või mõnes 
tehnoloogiafirmas;
- Naine, kes tahab näha hoolitsetud välja, kuid mitte liiga pingutatud.

• LOOVLAHENDUS: Kaasasime neli noort naist, kes on teinud edukat karjääri peamiselt 
start-up valdkonnas. Korraldasime nendega pildistasime ja video filmimise, kus nad 
rääkisid oma karjääriloo ja elus kogetud õppetundidest. Pilte ja videoid kasutasime Ivo 
Nikkolo sotsiaalmeedia kanalites, blogis ja klientidele saadetavates uudiskirjades. Kõik 
neli naist andsid ka intervjuud erinevates peavoolumeedia väljaannetes. Nende 
lugude juures kasutati Ivo Nikkolo poolt pildistatud pilte ja viidati Ivo Nikkolo
kampaanias osalemisele.

• SÕNUM: Ivo Nikkolo on naiste moebränd, mis loob moodsaid ja kvaliteetseid rõivaid 
ja aksessuaare, võimestades samal ajal neid riideid kandvaid naisi läbi moe.
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TAKTIKALINE PLAAN
• Korraldasime flash-mob stiilis moeshow Anne&Stiili karjäärikonverentsil.

• Organiseerisime eksklusiivintervjuu Eesti kõige loetumas päevalehes Eesti Päevaleht. 
Intervjuu andis Ivo Nikkolo kõige pikaajalisem töötaja, kes rääkis lugusid ajaloost ja 
uuenenud brändi elementidest ja rõivakollektsioonist. Lisaks oli intervjuu juures pikk 
ajajoon brändi ajaloost uuenemiseni välja. Intervjuu avaldati nii online portaalis kui ka 
trüki väljaandes.

• Kaasasime kampaaniasse neli oma valdkonna edukat noort naist. Pildistasime nad uutes 
Ivo Nikkolo riietes üles ja filmisime nendega ka video, kus nad jutustasid oma eduloo.

• Igal nädalal avaldasime sotsiaalmeedias, Ivo Nikkolo veebi blogis ja  uudiskirjas ühe 
kampaaniasse kaasatud eduka naise elulooPeam. Neljal nädalal avaldasid erinevad 
peavoolumeedia väljaanded intervjuu ühe naisega. ised väljaanded olid äri-, turundus- ja 
moemeedia.

• Uurisime Eesti kõige tuntumate stilistide ausat arvamust uuenenud brändi ja riiete kohta 
ning Postimees avaldas need lehes ja veebis koos Ivo Nikkolo disainerite 
kommentaaridega.

• Ivo Nikkolo disainerid andsid intervjuusid populaarseimatele moe ja elustiili väljaannetele 
ja ka kohalikule venekeelsele telele. 

• Brändi turundusjuht rääkis rebrändingust Eesti kõige populaarseimas turundus 
väljaandes. 

• Baltika grupi juht Flavio Perini rääkis Ivo Nikkolo brändi olulisematest edasiliikumistest 
peavoolu ärimeedia väljaannetes.
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TULEMUSED

• 7500 inimese võrra kasvatasime sotsiaalmeedia jälgijate arvu.

• 1.3 miljonit inimest märkas kampaaniat sotsiaalmeedias.

• 28 tasuta kajastusega jõudsime 914 500 inimeseni.

• Üle 70 000 blogipostituse ja uudiskirja lugemise.

Sotsiaalmeedia analüütika põhjal olid 63,1% naistest, kelleni me jõudsime vanuses 
21-44.
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