
 

 

Lidl “Pa-pa-pa-parim suvi” 

Lidli poodide avamisega hakkasid suuremad konkurendid meediainvesteeringuid kasvatama, rõhudes 

soodsatele hindadele ja Eesti toodele, kuna Lidli kohalik sortimendivalik on veel väike. Sellest 

lähtuvalt soovis Lidl oma brändi ja oma kaubamärkide tuntust ning mõju suurendada. Tahe oli kanda 

edasi avamise ajal tekkinud elevust Lidli uute toodete ja soodsate hindade vastu. 

Kampaania periood: 17.04-31.07.2022 

 

1. Kampaania eesmärk 

Kampaania eesmärk oli Lidli „Parim suvi!“ sõnumi levitamine ja kinnistamine nii noorema kui ka 

vanema sihtgrupi hulgas, et suurendada brändi tuntust, tutvustada Lidli omabrände, sealhulgas 

näidata ehedat suve emotsiooni ja saada suve meeldejäävamaiks hitiks. Kuna klient valis peamiseks 

kampaania formaadiks audiovisuaalse lahenduse, siis põhirõhk läks kampaanias TV-le ja online-

videole. Muud meediad, nagu raadio, print ja välimeedia olid kampaaniasse lisatud toetavate 

meediatena - sama sõnum oli kasutuses kas heliliselt või pildiliselt. TV ja online-videod 

kombineerides saime hästi kätte ka kõik sihtrühma segmendid- nooremaid, kelle hulgas TV katvus 

jääb nõrgemaks, toetasime online-video lahendustega ja vastupidi. Kahel peamisel meediumil olid ka 

numbrilised eesmärgid: TV kampaania eesmärgiks oli maksimeerida kampaania 5+ katvus 

(minimaalselt 50%) ja online kampaania eesmärgiks saavutada eelkõige VOD kanalite kaudu 

kampaania meeldejäädavus läbi optimaalse 3+ sageduse.  

 

 

 

 



 

2. Kampaania kirjeldus 

„Parim suvi!“ kampaaniat hakati tutvustama pärast avamist ehk juba aprilli keskpaigast, plaaniga olla 

sõnumiga eetris kuni juulikuu lõpuni. Sõnumit edastati eraldi nii audiovisuaalses meedias 

imagoloogilise sõnumina kui lisati introna kõikide pakkumissõnumite juurde TV-s, online-is, raadios 

ning visuaalselt välimeedias ja prindis, mis tõstis kampaania sagedust ja katvust märkimisväärselt. 

Kuna kampaania periood oli pikk, siis kuni mai keskpaigani tutvustati online kampaaniat väiksema 

meediamixiga (Youtube, Google Display ja Postimees TV) ja optimaalsema segadusega. TV-s oli 

klippide osakaal veidi kõrgem kampaania alguses, kuid ülejäänud kampaaniaperioodi jooskul 

toetavana. Mai algusest lisandusid kampaaniasse suured seinapinnad Tallinnas ning rannakabiinid 

erinevates Eesti randades, trammi kujundus muudeti „Parim suvi!“ kampaaniale vastavaks. Mai 

keskpaigast lisati juurde Spotify reklaamid noorema sihtgrupi püüdmiseks, kasutati nii audio 

everywhere kui ka video takeover lahendusi. Juunikuu algusest lisati online-is kanalitena juurde 

Facebook, Instagram ja hakati näitama erineva pikkusega klippe, tutvustati teisi omabrände ja loodi 

kaasalaulmiseks karaoke versiooniga videoklipid. Eesmärk oli jaanipäevaks ja siis algavaks 

suvepuhkuste perioodiks laulusõnum meeldejäävaks meloodiaks muuta.  VOD kanalites kasutati 

eelkõige just skippable lahendusi, et hinnata hiljem ka videote lõpunivaatamiste protsente. Googles 

olid kasutusel responsive bännerreklaamid, kuhu juurde lisati ka Youtube`i videote lingid, et 

reklaamivõrgustikus videosid kuvada ja seeläbi kampaaniale lisakatvust saada.  

 

3. Kampaania tulemused 

TV kampaaniaga jõudsime kokku 71,5%ni sihtrühmast, 5+ katvus oli 58,5% ehk 17% kõrgem kui 

algselt plaanitud. Kampaania sagedus oli võimas – keskmiselt nähti ainuüksi TV-s klippi 36 korda. Et 

klipi intro lisati ka kõikidele pakkumiste klippidele, siis tegelik katvus ja sagedus oli isegi suurem. 

Online kampaaniate raames vaadati Youtube reklaame kokku 2 206 245 korda. Samuti oli video 

täielikult lõpuni vaatamise protsent nii pika kampaania puhul ülimalt hea  - 43.46%. Facebookis ja 

Instagramis vaadati videosid kokku 629 252 korda, millest 246 176 ehk lausa 39.12% kordadest 

vaadati reklaami vähemlt 15 sekundit või täiesti lõpuni.  

2022 aasta juulis ja augustis viis Havas Media läbi Meaningful Brands uuringu, mille andmete põhjal, 

selgus, et inimeste hulk, kellele Lidl läheb korda on selgelt suurenenud. Kui 2020 aastal (kui bränd 

veel meie turul ei tegutsenud) 35% neist eestimaalastest, kes brändi tundsid, oleks hoolinud, kui 

bränd oleks kadnud. Nüüd 2022 juulis ja augustis läbiviidud küsitluse järgi on see number 46%-ni 

kasvanud. Samuti on kasvanud Lidli brändi tuttavlikkus - aastal 2020 83% ja nüüd 93% inimestest 

hindas 7-pallisel skaalal vähemalt 3-ga seda, kuivõrd tuttav ta Lidl'i brändiga on. 

Lisaks viidi kampaania jooksul juunis-juulis läbi Youtube Brand Lift Study, mille tulemusena selgus, et 

inimesed, kellele näidati Lidli „Parima suvi!“ reklaame, kasvas brändi positiivsus keskmiselt 3% 

võrra. Kinnitades ka väidet, et Lidl on juba brändina ise küllaltki tuntud. Kogu Youtube`i kampaania 

unikaalsete kasutajate arv oli 2-nädalase brändiuuringu jooksul ca 465 000, millest 3+ reach ca 215 

000. Seega oli see kanal ka hea toetus TV’le, võimaldades hästi ja kiirel viisil oma sõnumitega 

sihtrühmani jõuda.   

 

 

 



 

4. Mida tuua esile? 

Kampaania osutus lõpuks nii edukaks, et „pa-pa-parim suvi“ elab tänaseni veel inimeste peades ning 

tänu oma viraalsusega tasuta teenitud meediahulk on juba ise väga suur (TikTokis ainuüksi juba üle 

kolme miljoni vaatamise). Tele ja filmiauhindade gala avati Lidl „pa-pa-parim suvi“ klipi mugandusega 

ning Võsu rannafestivalil lasti Lidl reklaamlugu, mis tõmbas rahva kohe käima. Videot on Lidli 

Youtubes erinevate klippide peale kokku vaadatud üle miljoni korra.  

„Kui vaadata TikTokis mõningaid enim kasutatud muusikataustu, siis julgelt üle 1000 erineva meemi 

ja paljude erinevate hashtag’ide on kokku üle kolme miljoni vaatamise.“  – Kärt Tompu, TULI 

„Oleme õnnelikud, et saime just sellise kampaania teha ja ise seeläbi õppida. Mõtleme juba 

järgmisele suvele. Kampaania eesmärk oli suurendada brändituntust ja saada suve meeldejäävaks 

hitiks. Mõne inimese jaoks võib see olla liiga meeldejääv. Aga vaadates nüüd tagasi sellele, kuidas 

inimesed kampaaniasse oma loomingulisust lisasid: lapsed lõid ise animafilme; mõeldi välja TikTok 

tantse; tehti covereid, remixeid ja sadu meeme. See on olnud väga lõbus. Nüüd tuleb lihtsalt aasta 

paremaks muuta.“ – Tomass Delle, Lidl Läti ja Eesti turundusjuht. 

 

Näiteid meemidest: 

https://www.youtube.com/watch?v=DB75O3xz4Zg&t=199s 

https://www.youtube.com/watch?v=M4KD6u9BH4E 

https://www.tiktok.com/@cha3rskitty2/video/7125941656876059909?is_copy_url=1&is_from_web

app=v1&refer=embed&referer_url=https%3A%2F%2Fturundajateliit.ee%2Flidl-suvehiti-

sunnilugu%2F&referer_video_id=7125941656876059909 
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