
Tulemused:
Sket!idesse kaasasime ka DPD enda inimesed, mille kaudu lõime kõigile osapooltele “meie 
projekti” tunde, mis tuli lisaväärtusena välja ka partnerite positiivsest tagasisidest. 

Kliendi jaoks oluline sai hoitud ja valatud vormi, mis oli ajakohane, väärtuslik ja kliendi nägu. 

Kokku jõudsid “Karp lahti” kogemuskarbid 250 inimeseni ning videoklippe vaadati üle 1500 
korra. Karbi sisu oli videote näol nutikalt taaskasutatav ning esindas hästi DPD 
keskkonnasõbralikku maailmavaadet. 

“Karp lahti” lahendusega võisime taas kogeda, et
kitsendused aitavad loovuse avaldumisele kaasa.

#4 Seejärel tuli võtta telefon ja sukelduda QR-koodide abil humoorikasse 
situatsioonikomöödia võtmes loodud video-võlumaailma, mis koosnes DPD ja partnerite 
koostöö olulisust väljendavatest sket!idest ning DPD meeskonna südamlikust 
tervitusest, mis omakorda päädis sellega, kuidas ettevõtte tegevjuht piparkookide 
meisterdamisel eeskuju näitas. 
#5 Viimane samm oli piparkookide valmistamise komplekt karbis ning üleskutse 
üheskoos käed jahuseks teha. 

Idee sai alguse karbist. 
Karbi avamise hetkes on alati midagi väga erilist. Sellele eelneb ootus, põnevus ja 
teatud hulk särinat. Kui karp avaneb, tekib emotsioon, mis muudab avaja elu veelgi 
elamisväärsemaks. 
DPD partnerid on täitnud lugematul arvul karpe väärtusliku sisuga ning DPD on 
aidanud need karbid kohale toimetada ja lahti teha - seda nii emotsionaalselt kui ka 
füüsiliselt juba 25 aastat järjest.! 
Seega oli lahendus ilmselge: sündmus tuli panna karpi ja viia DPD partneritele koju 
kätte, et nad saaksid oma karbid samamoodi lahti teha ning et neil kukuks sellest 
ideest ka endal… “karp lahti”

Nii lõimegi “Karp lahti” kogemuskarbi interaktiivse teekonna:

#1 Müügijuht viis partnerile isiklikult kogemuskarbi. 
#2 Partner tegi karbi lahti ja märkas tegevuskava. 
#3 Esimese sammuna tuli pista põske kompvekk, et kogemus magusaks muuta.

Ülesande püstitus:
DPD soov oli tähistada oma väärikat 25. juubelit kõigi olulisimate partneritega ürituse näol, mis aitaks 
silmast silma väljendada partneritele tänulikkust ja tugeva koostöö väärtust. Mõeldud-tehtud ja 
planeeritud saigi üks ilus sündmus. Kahjuks aga ei andnud koroonaviirus meile armu ja ürituse tavapärane 
korraldamine polnud võimalik. 

Kuna hübriidsündmuse läbiviimine oli kliendi jaoks ammendunud,  
tuli mõelda veelgi enam kastist välja või… hoopis kasti sisse?! 

Nii võtsimegi ette kliendi väärtustepagasi ning sukeldusime vormiotsingutele,  
millest kujunes üks omanäolisemaid töid, mida teinud oleme.!
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