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Koguda

KONTAKTI
700

Tagasi Kooli MTÜ (alates 2022 nimega Tuleviku Tegijad) on haridusalgatuse programm, mille 
eesmärgiks on aidata igal noorel leida oma karjääritee kandes kolme tegevussuunda: 

külalistunnid spetsialistidega, töövarjutamine ja noorte õppekäigud ettevõtetesse. 2021. aasta 
sügisel avas Tagasi Kooli oma uue veebiplatvormi, mis viib omavahel kokku spetsialistid, õpetajad 

ja noored. Uue platvormi esimeseks kampaaniaks sai külalistundide kampaania, millega kutsuti 
spetsialiste platvormiga liituma, et neid saaks kutsuda tunnikülalisteks.



Koguda 700 uut
kontakti

Toimub 100 külalistundi

Tuua spetsialistide sihtgrupi 
liikmeid uuele veebilehele

Kogusime 1000 kontakti, nendest 468 
kogusime. Facebook’i kampaania klikkidest

Toimus 178 külalistundi

Ühe kontakti hind oli keskmiselt 2,78!

Facebookist veebilehele jõudnutest liitus 
28% (iga neljas jättis oma kontaktid)

Veebikülastusi PPC kampaaniast: 2571
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TEOSTUS UUENDUSLIKKUS
Enne kampaaniatööd konsulteerisime 
klienti poolaasta kampaaniate ajastamise 
vaates ning tegime digianalüütika 
seadistused (Pixel, GTM). 

Külalistunni andjate värbamiseks lõime 
digikampaania bännerite ja videotega, 
mille keskmeks olid kaks kõneisikut: Signe 
Kivi ja Margus Rink, kes kutsusid inimesi 
Tagasi Kooli algatuse kaudu külalistunde 
andma.

Testisime 4 erinevat videoreklaami, et 
saada sihtgrupilt tagasisidet, milline loovla-
hendus kõige paremini töötab.

Margus Rink kõneisikuna kattis kampaania 
sõnumi edasiandmist kolmetasandiliselt:

  leviku/liikluse tasandil, 
  kaasatuse/storytellingu tasandil rääkimas 
oma lugu 
  ning taasturunduse tasandil levitasime 
fotot temast tunnikülalisena.

Tagasi Kooli õpetajaid, õpilasi ja 
spetsialiste automaatselt kokkuviiv 
platvorm on uuenduslik oma valdkonnas ja 
suudendab oluliselt programmi mõjukust 
ühiskonnas. 



EESMÄRGID

Koguda 700 uut kontakti

Toimub 100 külalistundi

Tuua spetsialistide sihtgrupi liikmeid 
uuele veebilehele

Tagasi Kooli MTÜ (alates 2022 nimega Tuleviku 
Tegijad) on haridusalgatuse programm, mille 
strateegiliseks eesmärgiks on aidata igal noorel 
leida oma karjääritee kandes kolme tegevussuunda: 
külalistunnid spetsialistidega, töövarjutamine ja 
noorte õppekäigud ettevõtetesse. 

2021 aasta sügisel avas Tagasi Kooli oma uue 
veebiplatvormi, mille esimeseks kampaaniaks 
külalistundide kampaania, millega kutsuti 
spetsialiste liituma platvormiga, et neid saaks 
kutsuda külalistunni andjateks.

Kampaania eesmärgid



ORGANISATSIOONI
EESMÄRGID

Tagasi Kooli algatuse missioon, visioon ja laiemad eesmärgid:
Haridusstrateegia 2035 koostajate hinnangul on karjäärioskuste ja ettevõtlikkuse õpetamise tase ebaühtlane. 
Õpetajatel on tiheda graafiku juures aeganõudev spetsialiste omal käel õppetöösse kaasata, kuid noored vajavad 
eeskujusid ja inspiratsiooni oma potentsiaali rakendamiseks.

Tagasi Kooli algatuse missioon on tuua õpilasteni 
kohtumised haridus- ja töömaailmaga.
  
Nende visiooniks on, et iga Eesti õpilane teab, 
kuidas leida enda tee. 

Tagasi Kooli pikaajaline eesmärk on, et iga Eesti 
õpilane on saanud kooli lõpuks vähemalt ühe 
külalistunni, käinud vähemalt korra tudengi- ja 
töövarjutamas ning õppekäigul.

Nimetatud pikaajalisest katuseesmärgist, missioonist ja visioonist lähtusid 
ülalkirjeldatud konkreetsed kampaania eesmärgid.



1. 
Aitasime kliendil struktureerida 
eesootavaid turundusprojekte, 
täpsustamaks hierarhiaid, eesmärke ning 
tegevuste jagunemist kliendi ja agentuuri 
vahel. 

2.
Tegime digianalüütika seadistused.

3.
Nii klient kui agentuur viisid läbi sihtgrupi 
intervjuid.

TEOSTUS FAAS 1

Eeltöö



Loovlahendus

     Uue platvormi lansseerimise ühendasime 
spetsialistide suunalise külalistundide 
kampaaniaga.

     Kampaania sõnum “Anna õpilastele üks tund” 
kutsus üles mõtlema sellele, et üks tund suudab 
muuta kellegi elu. Täpselt selline oli ka meie 
kampaania peamise kõneisiku, Margus Ringi isiklik 
noorpõlve kogemus.

Koolinoorena plaanis Margus Rink minna õppima 
agronoomiks. Ühel päeval tuli tundi külaline, kes 
rääkis tuleviku majandusolukorrast ning erialade 
vajalikkusest. Tänu sellele ühele tunnile muutis 
Rink oma karjäärivalikut.

Teise kõneisik oli Signe Kivi toomaks 
kampaaniasse mitmekülgsust kui kultuurivaldkonna 
esindaja.

     Kampaania tarvis lõime sotsiaalmeedia videod 
ja digibännerid.

     Visuaalsetes valikutes lähtusime muu hulgas ka 
sellest, et värvilahendus ei sarnaneks erakondade 
värvidele, sest käimas oli valimisperiood.

PR

Klient juhtis toetavaid PR-tegevusi, 
kus kõneisikud jagasid oma lugusid, 
kuidas üks tund muutis nende 
karjääre, sidudes nii 
turunduskommunikatsiooni üheks 
tervikuks.

Meedia

Digiplaan sisaldas ühte suurt nähtavat 
pinda Delfis tagamaks kampaania 
alguses kiiret katvust ning Facebooki 
reklaami-funnel’it teadlikkuse 
reklaamidest retargeting’ini.

Kampaania II osa - retargeting

Retargeting’i reklaamides toetusime 
sotsiaalse tõenduse efektile. 
Visuaalides kasutasime orgaanilisena 
mõjuvaid telefoniga tehtud pilte 
sellest, kuidas kampaania kõneisikud 
ja teised tuntud Eesti inimesed käisid 
tunnikülalisteks.

TEOSTUS FAAS 2

Loovlahendus, meedia, PR

https://vimeo.com/763396426


Kampaania lõppes analüüsiva kohtumisega, 
kus tegime ettepanekuid loovlahenduse ja 
meediastrateegia optimeerimiseks 
järgmistel aastatel.

Sel aastal oleme ellu viimas 
jätkukampaaniat, mida väljatöötades 
lähtusime eelmisel aasta järeldustest.

TEOSTUS FAAS 3

Kokkuvõte



TULEMUSED

Kooliaasta jooksul aitas Tagasi Kooli tutvustada 
haridus- ja töömaailma võimalusi rohkem kui 400 
kohtumisel (sh külalistundides, töö- ja 
tudengi-varjutamistel ning õppekäikudel) ning umbes 
5000 õpilasele üle Eesti. 

See tähendab, et Tagasi Kooli oli 5000 õpilase võrra 
lähemal oma suurele eesmärgile, et tulevikus saaks 
iga õpilane Eestis kogeda vähemalt ühte külalistundi, 
käia vähemalt ühe korra tundengi- või töövarjuks ning 
õppekäigul.

Koostöös kliendiga ületasime kampaania eesmärgi 
(700 kontakti) kogudes 1000 uut kontakti.

Kogusime 1000 kontakti, nendest 468 kogusime 

Facebook’i kampaania klikkidest

Toimus 178 külalistundi

Ühe kontakti hind oli keskmiselt 2,78!

Facebookist veebilehele jõudnutest liitus 28% (iga neljas 

jättis oma kontaktid)

Veebikülastused PPC kampaaniast: 2571

Numbrilised tulemused:

Laiem muutus:



LOOMINGULISUS
JA UUNEDUSLIKKUS
Margus Rink kõneisikuna kattis kampaania sõnumi edasiandmist 
kolmetasandiliselt: leviku/liikluse tasandil üleskutset edasiandmas, 
kaasatuse/storytellingu tasandil rääkimas oma lugu, kuidas 
tunnikülaline oli tema karjäärivalikut kunagi mõjutanud ning 
taasturunduse tasandil jagasime fotot sellest, kuidas ta noortele 
tundi andmas käis.

Kombineerisime professionaalseid turundusmaterjale (videod, 
bännerid) amatöörfotodega, mis mõjusid orgaaniliselt 
sotsiaalmeedia keskkonnas, millega sihtgrupil oli lihtne samastuda.

Testisime 4 erinevat videoreklaami - mõlemal kõneisikul oli kaks 
erineva pikkusega videot - et saada sihtgrupilt tagasisidet, milline 
loovlahendus kõige paremini kõnetab.

2021. aasta kampaania järeldustest said kriteeriumid 2022. aasta 
kampaaniale, mida sel sügisel ellu viime.

Tagasi Kooli õpetajaid, õpilasi ja spetsialiste kokkuviiv platvorm on 
uuenduslik oma valdkonnas ja kiirendab oluliselt programmi edu. 
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https://vimeo.com/763396426


AITÄH
JENNY TUPITS  /  JUHAN SAAT  /  KATRIN VILIMAA"OTSING  /  RAIT MILISTVER


