
Joel Ostrati Maestro 
burger McDonald’s 
restoranides

Ajaloo edukaim Maestro 
burger Baltikumi 
McDonald’s restoranides
Kuidas paari päevaga McDonald’s burgeri 
koostisosadest tühjaks müüa?

• 120+ tasuta kajastust
• 60+ restorani külastaja poolt 

loodud sotsiaalmeedia sisu
• Delfi loetavuselt TOP1 uudis
• Paari päeva pärast olid 

restoranidest koostisosad otsa 
saamas.



KOKKUVÕTE

McDonald’s otsis Maestro burgerile Eesti meisterkokka, kelle 

retseptide järgi tehtud burgerid inimesi šokeeriksid. Otsiti burgerit, 

mis teeks ajalugu. Eestis on selleks võimeline ainult Joel Ostrat. 

Retseptid jõudsid ka piiri taha ning vallutasid Baltikumi McDonald’s 

restoranid.

Joel suhtles inimestega otse McDonald’s Eesti Instagramis, lasi 

televisioonis ja raadios saatejuhtidel burgereid maitsta, enne 

lansseerimist andis Delfile eksklusiivintervjuu, mis oli loetavuselt Delfi 

TOP1 uudis. See ei olnud ainult hype. See oli suurepäraselt läbi viidud 

meediasuhtlus.

Aga meie strateegia ei töötanud üksnes üldmeedias. 

Nädal pärast lansseerimist olid müügieesmärgid kahekordselt 

ületatud. Saime sotsiaalmeedias üle 60 McDonald’s restoranide 

külastajate poolt loodud sisu. Tekitasime McDrive aladele 40 

minutilised järjekorrad, millest tekkisid ummikud kõrvalolevatesse

Circkle K tanklatesse ja kaubanduskeskuste parklatesse. Mõned 

päevad pärast lansseerimist hakkasid restoranidest Joeli burgerite 

koostisosad otsa saama. 2



EESMÄRGID

• Anda edasi sõnum, et tegemist 
ei ole lihtsalt McDonald’s 
burgeriga, vaid meisterkoka 
tasemel gurmeetoiduga.

• Anda edasi sõnum, et burgeri 
retsepti on loonud Eesti kokk.

• Rääkida vahetult ja 
läbipaistvalt retsepti loomisest 
ja koostisosade valimisest.

• Tekitada diskussiooni 
McDonald’si uute burgerite 
üle.



STRATEEGIA
• PEAMINE ÜLESANNE: Anda edasi sõnum, et burgeri on 

loonud eestlasest kokk.

• KPI: Panna inimesi burgeritest rääkima.

• Sihtgrupp:
- Naised ja mehed üle kogu Eesti
- Toidu entusiastid – inimesed, kes armastavad head 
toitu, kuid ei ole ilmtingimata kriitikud

• LOOVLAHENDUS: Et luua tugev side globaalse brändi ja 
kohalike inimeste vahel valisime Eesti Maestro burgerite 
valmistamiseks eestlaste poolt kõige armastatuima 
staarkoka Joel Ostrati. Lisaks burgerite retsepti 
valmistamisele sai temast kogu kampaania nägu terves 
Baltikumis. Tõime Eestis Joeli rahva juurde ja andsime 
talle McDonald’s Eesti Instagrami konto, saatsime ta 
telesse ja raadiosse saatejuhtidega burgereid sööma, 
tegime Joelist kulleri ja lasime tal burgereid ka oma 
tuntud sõpradele viia. Tegime Joeli retseptidest uudise, 
mis oli loetavuselt Delfi TOP1 uudis.

• SÕNUM: Tippkoka Joel Ostrati retseptiga burgerid on 
Baltikumi McDonald’s® restoranide menüüs 



TAKTIKALINE PLAAN

• Korraldasime Delfi Ärilehes eksklusiivintervjuu, milles Joel 
rääkis ausalt ja läbipaistvalt koostööst.

• Pressiteate saatmine asjakohastele toidu- ja elustiili 
meedia väljaannetele.

• Joel võttis üle McDonald’s Eesti Instagrami konto, kus ta 
vastas inimeste küsimustele ja jagas oma igapäeva elu 
tegemisi.

• Joel viis oma burgerid maitsmiseks Star FM-i 
hommikuprogrammi saatejuhtidele.

• Joel käis TV3 saates „Duubel“ ning viis saatejuhtidele 
burgerit maitsmiseks ning rääkis koostööst ja 
telereklaami filmimise telgitagustest.

• Tegime Joelist kaheks päevaks kulleri ning lasime tal 
Tallinnas ja Tartus viia tuntud sõpradele burgerit 
proovimiseks. Mõlemat päeva kandsime üle ka 
McDonald’si ja Joeli Instagrami kontol.

• Tegime Tallinnas koostööd 4 influenceri ja Tartus 3 
influenceriga.

• Pakkusime burgereid inimestele Joeli kokaraamatu esitlus 
üritusel.



TULEMUSED
• Ajaloo kõige edukam Maestro burger Baltikumi 

McDonald’s restoranides

• Nädal pärast burgerite lansseerimist olid 
müügieesmärgid kahekordselt ületatud

• 120 tasuta kajastust

• 60+ restorani külastaja poolt loodud sotsiaalmeedia sisu

• Loetavuselt DELFI TOP1 uudis

• Paar päeva pärast lansseerimist hakkasid burgeri 
koostisosad restoranis otsa saama

• Paar päeva pärast lansseerimist McDrive aladel 40 
minutilised järjekorrad, mis ulatusid kõrvalolevasse
Circle-K tanklasse või ostukeskuse parklasse

• Influencerite sotsiaalmeedia aktiivsus ilma koostööta














