
Ürituse ülesande  
püstitus
Kuidas presenteerida Eesti star-
tup maastikku potentsiaalsetele 
investoritele? Kuidas teha seda 
aga pandeemia ajal virtuaalüritu-
se näol, mis oleks hoogne, ägeda 
sisuga ning fokusseeritud ja kvali-
teetselt ette kantud.

Teadupärast on ju Eesti top 1 riik 
Euroopas kõige rohkemate ükssar-
viku staatuses olevate startuppide 
poolest. Ürituse kandvaks ideeks oli 
näidata, kuidas meie, ühtse rahvana, 
aitame kasvatada ükssarvikuid. 

Samas teadsime, et sellise sihtgrup-
pi nagu rahvusvahelised investorid, 
tähelepanu ja aega võita on väga 
keeruline, seega oli põhitähelepanu 
keeratud ka formaadile, mis oleks 
neile vastuvõetav.

Unicorn 59
Ürituse elluviimise 
kirjeldus
Seega põhiagendaks oli pöörata 
rõhku kolmele virtuaalürituse fakto-
rile - aeg, tähelepanu ja osalus - ning 
luua ürituse eesmärgile vastav värs-
ke lahendus.
Sündis Unicorn 59 - täpselt 59 mi-
nutit pikk virtuaalülekanne, kus jaga-
takse infot Eesti unicornide ja nende 
avastamise kohta. Lühike, lihtne ja 
efektiivne. Ja see sihtgrupp ootabki 
vajalikku sisendit ja väärtust kiires ja 
dünaamilises vormis.

Selleks aga, et pakkuda variatiiv-
sust ning hoida osalejate tähelepanu 
kõrgel, jagasime programmi osad 
5-minutilisteks osadeks. Nii oli kõigil 
võrdne võimalus ja üks ajaaken, et 
üheskoos hoida fookust. Lisaväär-
tuse lisamiseks salvestasime ka hu-
moorikad lühiklipid “how to spot a 
unicorn”, mis andsid kavalas ja vürt-
sitatud võtmes ülevaate Eestis elava-
te ükssarvikute eluolu kohta

Lisaboonusena leidsime kontsept-
siooniga hästi sobituva toimumisko-
ha. Eesti enda iglusauna kompleks 
Noblessneris, mis suve hakul lisas 
üritusele värskust ja pakkus esineja-
tele  vabamat õhkkonda. 

Tulemused
Üritus kulges edukamalt kui kunagi 
varem ja kontaktide, osaluse ning 
tulemuste osas oli resultaat imeks 
pandac. Investoritele väga meeldis 
meie uus formaadi idee ning tagasi-
side põhjal hinnati üritust lühikeseks, 
kompaktseks ja efektiivseks. Tugev 
eelkommunikatsioon lõi meile head 
võimalused kaasata üritusele seni-
sest rohkem osalejaid. 
Uudne formaat 59 minuti pikkuse 
ülekande näol kinnistus osalejate-
le ning pakkus variatiivsust ja läheb 
sellel aastal ka juba eduka näitena 
kordamisele. 

Põhisõnum Eesti ükssarvikute 
kohta oli uudselt pakendatud ning 
jõudis suure info hulga juures siis-
ki kõigile kohale. 


