


Philipsi audiokampaania;
„Obsessed with Sound” 



K i tKampaaniast
Kli t PHILIPS• Klient: PHILIPS

• Läbiviija Eestis: LH Concept 
K di ij Läti t R t• Koordineerija Lätist: Repute

• Eelarve: ~ 40 000 EUR / projektijuhtimine~10 000 
EUREUR

• Kampaania Obsessed with Sound” eesmärgiks 
oli positsioneerida PHILIPS kui helikvaliteedi liideroli positsioneerida PHILIPS kui helikvaliteedi liider 
ja tõsta seeläbi PHILIPS audiotoodete müüki 
Eestis.



Kampaania põhielemendidKampaania põhielemendid
• Kampaania läbiviimiseks tehti koostööd The Sun’ga

– Konkurss: Uute muusikatalentide konkurss, kus zhüriiks The SunKonkurss: Uute muusikatalentide konkurss, kus zhüriiks The Sun 
liikmed

– CD eriväljalase “The Best of The Sun”
CD vabamüüki ei läinud seda sai omandada vaid ostes Philipsi– CD vabamüüki ei läinud, seda sai omandada vaid ostes Philipsi 
kampaaniatooteid

– Spetsiaalne veebisait, kuhu sai laadida oma loo, millega kandideerida 
peaauhinnalepeaauhinnale

– Sotsiaalmeedia ja raadioklipid
– Pressiteated
– Plakatid kõikidesse Eestimaa koolidesse
– Miniversioonis professionaalne ringiliikuv helisalvestusstuudio, mida 

roteerisime Tallinna kaubanduskeskustes
– Auhind: võimalus koos The Sun’ga lindistada oma lugu 

professionaalses helistuudios



Pildistamine A Le Coq Arenal: q
valmivad kalmpaania visuaalid



Üleskutse plakatid ja CD coverÜleskutse plakatid ja CD cover



Koolikonkursi võitjadj
kes said võimaluse oma lugu lindistada prof stuudios ja sellele ka raadioeeter anda



Veebisait:Veebisait: 
siia sai laadida oma lugu ja saata see sõpradele hinnangu saamiseks



Salvestusstuudio: 
võimalus salvestada oma lugu ja saata see sõbrale

Sisevaade: 
http://www youtube com/watch?v=xLztStzJg0E&list=UUoDFwwCK3PsdHbuIhttp://www.youtube.com/watch?v=xLztStzJg0E&list=UUoDFwwCK3PsdHbuI
-SsSu_Q&index=4&feature=plcp



Salvestusstuudio avamine 
Kristiine Keskuses



Kampaania POS müügikohtades;Kampaania POS müügikohtades; 
Sandman, ONOFF



KajastusiKajastusi



Kampaania tulemusedKampaania tulemused
• Nov 2011 – Jaan 2012 tõusis Philipsi audiotoodete p

müük 23% võrrelduna eelneva aasta sama perioodiga
• Kokku 70 positiivsed artiklit kampaania kohta
• Philipsi salvestusstuudios salvestati 1500 lugu
• Salvestatud lugu saadeti edasi enam kui 5000 sõbraleg
• Facebookis “meeldis” üleslaetud video 650 800 korral
• Philipsi kontakt salvestusstuudio läbi kaubandus-p

keskustes 180 000
• Koolikonkursil osales 69 bändi
• Kampaania lehel käis 20 000 külastajat
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