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Kuidas kasutada Broadcaste, Hackathoni, Twitterit ja 
LinkedINi, et jõuda nišiauditooriumini ja korraldada 
edukas rahvusvaheline konverents?



• Rahvusvaheline kosmosekonverents toimus 
10-11. november inglise keeles hübriid 
formaadis (valitsuse piirangud). Kohapeal olid 
esinejad, korraldajad + mõned huvilised, teised 
kõik online. Konverents korraldati piiratud 
ajaperioodi jooksul – vaid 4-nädalaga.

• Kokku 50st riigist ca 400 osalejat

• Teemad: Cyber security, space war, space
traffic management, space data, sustainability, 
space law etc. 

• Ettevõtted/esinejad: Airbus Security, European
Space Agency, European Defence Agency, 
NATO CCDCOE, Guardtime, Cybexer, 
Cybernetica, MKM, NordicNinja, Chatham
House



EESMÄRGID
1. Tekitada huvi konverentsi vastu ja toetada 

konverentsipiletite müüki läbi: 

a) Sotsiaalmeedia tegevuste; 

b) Koostöö komosevaldkonna suunamudijatega;

c) Koostööpartnerite aktiveerimise; 

d) Traditsiooniliste meediakajastuste; 

e) Broadcastide sarja ning sellega kaasneva digiturunduse. 

f) Hackathoni

2. Näidata integreeritud kommunikatsioonilahenduste abil, et 

Eesti on innovatsiooniliider ja et meil on palju erinevaid 

kompetentse kosmose küberkaitse ja kosmoseliikluse 

korraldamise (STM) valdkonnas. 

3. Kogukonna loomine, et tagada külastajad ka järgmisteks 

aastateks.



KUIDAS ME 

SEDA TEGIME

1. Traditsiooniline meedia

2. Partnerite ja esinejate omakanalite 

aktiveerimine

3. Broadcastid

4. Hackathon

5. Sotsiaalmeedia (LinkedIN, Twitter, 

Facebook)

6. Suunamudijad

7. Digireklaamid

Strateegia: lõime integreeritud kommunikatsioonikampaania, kus põhirõhk 

oli innovaatilistel kommunikatsiooniplatvormidel ja viisidel, et jõuda 

nišiauditooriumini. Taktikalise plaani osas panime konverentsi esinejad 

iseseisvalt üritust omakanalites promoma.



• Kosmose küberturbe teenuse pakkujad (kosmosetehnoloogia ettevõtted, sh 

kosmosetehnoloogia iduettevõtted, küberturbe harjutuste pakkujad, ülikoolide 

eksperdid) 

• Teenuse kasutajad (maajaamade operaatorid, satelliitide võrgustik, 

satelliitide integraatorid, kosmoseandmetel põhinevate teenuste pakkujad 

(kaugseire, IoT, side), andmekeskused) 

• Kaitsevaldkond 

• Rahvusvahelised organisatsioonid – ESA, NATO, EUMETSAT, ÜRO, 

EUSPA 

• Riikide kosmoseagentuurid või kosmosebürood

KELLENI TAHTSIME JÕUDA?



Partnerite aktiveerimine

• Kutsed üle 100 partneri ja ajakirjanikule, 

kasutasime ajakirjanike ja partneriteni 

jõudmiseks Twitterit. 

• Visuaalid koostööpartneritele ning konverentsil 

esinejatele. 

• Panime suure rolli hackathoni turundamisele, 

läbi mille saime teha eelkommunikatsiooni.



Broadcastid

Broadcastid

❑ Nagu podcast, aga pildiga!

Broadcasti sarja eesmärk: Tekitada ürituse eel huvi 

konverentsi vastu, tutvustada üritusel käsitletavaid 

teemasid ning toetada konverentsipiletite müüki. 

META tegevused: • Filmisime koostöös Marathon 

Studiosega kokku kolm episoodi erinevatel 

konverentsiga haakuvatel teemadel. 

1. Cyber Exercises and Space - Silver Lodi 

(Spaceit), Lauri Kimmel (Spaceit), Silver Saks 

(NATO CCDCOE) 

2. Cyber Security on Earth and in Space - Marily

Hendrikson (Startup Estonia), David Ferguson

(ScotlandIS)

3. Space Traffic Management - Paul Liias (MKM), 

Kai-Uwe Schrogl (ESA, Saksamaa majandus- ja 

energiaministeerium)



DIGIMEEDIA 

TAKTIKA
Tegevused EASi kosmosebüroo Facebooki kanalis: 

• Lõime konverentsile põhiürituse, hackathoni ürituse ning afterparty

ürituse. Täpsemad tegevused: visuaalide kujundamine, ürituse 

kirjelduse copy, postitused ürituse lehele (ca 1-2 nädalas), ürituse 

boostimine ja haldamine. 

• Tegime postitusi kosmosebüroo Facebooki seinal, et tekitada pidev 

infovoog ning luua konverentsi eel põnevust. 

• Samuti tegime ürituse ajal erinevatest paneeldiskussioonidest 

postitusi, kus hoidsime jälgijaid pidevas infovoos sellest, mis 

üritusel toimumas oli. 

❑ Lõime LinkedINi Showcase page EASi konto alt

❑ CSSC üritus - 233 attendi, 706 unikaalset 

külastust

❑ CSSC showcase leht - 115 jälgijat orgaaniliselt

❑ kõige suurem kaasatus tuli postitustelt, mis olid

tehtud ürituse ajal. 

LINKEDIN



Kosmose/EL 

suunamudija

Palusime kosmosevaldkonna eksperdil Remco
Timmermansil jagada ürituse eel ning oma 
nägemust järeleulatuvalt oma sotsiaalmeedias

Linkedin
• 2 videot (ühel videol ca 4900 vaatamist), paar 

postitust, eventi jagamine

Twitter 
• 58 tweeti (nii konverentsi eel kui selle ajal)



ÜLDMEEDIA



TULEMUSED

1. Korraldasime piiratud ajaga õnnestunud rahvusvahelise 

kosmosekonverentsi, kus osales 400 inimest 50st riigist. Üritus 

jõudis kokku 24 000 inimeseni. Ja seda eelkõige tänu 

innovaatilistele kommunikatsioonivõimalustele-ja platvormidele.

2. Hackathoni event - Jõudsime kokku 8419 inimeseni, ühtekokku 

osales hackathonil 15 tiimi.

3. Kaasasime kosmosevaldkonna suunamudija Remco Timmermansi, 

kellel on 29 500 jälgijat Twitteris ning 4700 jälgijat ja 500+ 

connectionit Linkedinis. Remco postitas 2 videot, millel mõlemal oli 

märkimisväärne arv vaatamisi (ühel videol oli lausa ca 4900 

vaatamist). Lisaks tegi ta kokku 58 tweeti nii konverentsi eel kui 

selle ajal. 

4. Esinejad nt. M. Hendrikson, P. Liias, S. Lodi, A. Numa, H. Tung, J. 

Tarinen jagasid oma sotsiaalmeedia kontodel meie tehtud visuaale

enne üritust, seega võimendades ürituse levikut. Samuti jagasid 

organisatsioonid nagu Onlive studios, Startup Estonia, Cybernetica, 

@NewSpace2060, Guardtime, Ajujaht, Mektory, Spaceit, Server 

Partners ja Cybexer üritust oma sotsiaalmeediakanalites

5. Rahvusvaheliste erialaportaalide katmine: 1. SpacePolicyOnline 2. 

3. Spacenews ja Eesti valdkonameedia.

6. PR-eelarve 19 900 eurot, periood 10.10-11.11.2021.


