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SIHTGRUPID

Pereema Pille, kes
planeerib iga-aastast
suvist puhkust perega.

01 PEREKOND
Purjekaomanik Marko, kes
veedab suviti palju aega
oma purjekaga erinevatel
veekogudel sõites.

02 PAADIMEES
Sõber Sander, kes on
harjunud oma sõprus-
konnaga aeg-ajalt erinevaid
väljasõite tegema.

03 SÕPRUSKOND
Kohalik elanik Sirje, kelle
kodukohas olev sadam jääb
Sisevete Festivali
trajektoorile.

04 KOHALIK



EESMÄRGID

Sisevete Festivali Facebooki lehel on tänavuse festivali alguseks
vähemalt 750 jälgijat. Edaspidi kasvab konto jälgijate arv iga
aastaga vähemalt 250 inimese võrra.

01 Sisevete Festivali jälgijaskond
kasvab pidevalt

Igale postitusele reageerib (klikib postitusele, märgib meeldivaks,
kommenteerib või jagab) vähemalt 5% lehe jälgijatest (nt kui lehel on
500 jälgijat, siis iga postituse engagement on vähemalt 25)

02 Sisevete Festivali postitused
kõnetavad jälgijaid

Vähemalt poolte postituste reach (orgaaniline + tasutud) on 2x
suurem, kui lehe jälgijate arv.

03 Sisevete Festivali poolt loodud sisu
jõuab inimesteni

Tänavusel festivalil märgib end osalejaks/huvitunuks vähemalt
6500 inimest. Igal järgneval aastal kasvab see arv vähemalt 10%.

04 Sisevete Festivali Facebooki üritustel
märgib enda iga aastaga aina rohkem
inimesi osalejaks

FESTIVALI
FACEBOOKI LEHE



FACEBOOKI LEHE
TURUNDAMINE

Tegevus on eesmärgistatud01

Jälgijatega suheldakse

Postitusi tehes jälgitakse, et sisu oleks
sihtgrupile huvipakkuv

02

Facebook branded content ad

Lehe sisu hoitakse ajakohane

Facebook Pixel ja retargeted reklaam

Teemakohaste gruppidega liitumine
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EESMÄRGID & TURUNDAMINE

Sisevete Festivali Instagrami lehel on tänavuse festivali alguseks
vähemalt 500 jälgijat. Edaspidi kasvab konto jälgijate arv iga
aastaga vähemalt 150 inimese võrra.

01 Jälgijaskond kasvab pidevalt

Igale postitusele reageerib (märgib meeldivaks, kommenteerib)
vähemalt 10% lehe jälgijatest.

02 Postitused kõnetavad jälgijaid

Luuakse sisukas profiil ja hoitakse
postitamisaktiivsust

FESTIVALI INSTAGRAMI LEHE

Postituste reach on vähemalt sama suur kui lehe jälgijate arv.

03 Sisu jõuab inimesteni

~ Luuakse eraldi highlight festivalikavaga + 
    teisi temaatilisi highlighte 

~ Vaadatakse seotud valdkonna/piirkonna lehtede 
    postitusi, sh kes kommenteerivad (tõenäoliselt 
    ka festivali sihtgrupp) ja märgitakse meeldivaks 
    nende postitusi või kommentaare

~ Repostitakse võimalusel teiste kasutajate 
    poolt loodud sisu

~ Kasutatakse sobilikke teemaviiteid



REKLAAMI-
KAMPAANIA

EESMÄRK: 
1) teavitada inimesi Sisevete Festivali peatsest
toimumisest
2) tutvustada Sisevete Festivali ja selle raames
toimuvaid tegevusi: laadad, kontserdid,
aktiivsed tegevused.

Kampaania kestvus: 15. aprill–16. juuli 2021

SPONSITUD REKLAAM + FB EVENDILE SISU LOOMINE



01 Facebooki üritusel on festivali
alguseks vähemalt 6500 osalejat

02  Facebooki ürituse reach on festivali
alguseks vähemalt 125 000

Näiteks kui üritusel on 5000 osalejat, siis igale postitusele reageerib
vähemalt 75 inimest

03 Igale ürituse all tehtud postitustele
reageerib vähemalt 1,5% üritusel osalejatest

Näiteks kui üritusel on on 5000 osalejat, siis igas loosimängus
osaleb vähemalt 150 inimest

04  Loosimängudes osaleb vähemalt 3%
üritusel osalejatest

MÕÕDIKUDREKLAAMI-
KAMPAANIA

06 Festivaliga on ennast kaasa sõitma
registreerinud 50 inimest



KAMPAANIA
STRATEEGIA

Poolteist kuud enne festivali on festivali
reklaamid pidevalt sponsitud

01

Postitamise tihedus suureneb iga paari
nädala tagant

02

Igal kuul tehakse üks loosimäng

Parimad postitused dubleeritakse
Facebooki lehele

Reklaamid on nii eesti kui ka vene keeles

Kõigi üritusel osalejate vahel
loositakse festivali eel välja auhind
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EDASISED
TEGEVUSED

Seniste tegevuste ja kampaaniate
analüüs01

„Vaiksema“ aja kasutamine materjali
kogumiseks03

Sisuloomega jätkamine ka pärast
festivali toimumist02

Nii pea, kui on teada järgneva aasta
kuupäevad, luua uus sündmus
Facebooki
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TÄNAN
KUULAMAST!

Kristel Onno
Loovagentuur MUUSEAS
5373 6712 | info@muuseas.ee

STRATEEGIA KOOSTAS

mailto:info@muuseas.ee

