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• Nokia N9 lansseerimiskampaania eesmärgiks oli 
tuua Nokia uuesti nutitelefonide kaardile ningtuua Nokia uuesti nutitelefonide kaardile ning 
positsioneerida Nokia N9 kui elegantse disainiga 
huvitav ja esteetiliselt ilus nutitelefon.j



TuruseisTuruseis
Turuolukord oli Nokia jaoks nutitelefonide segmendis tagasihoidlik ViimastelTuruolukord oli Nokia jaoks nutitelefonide segmendis tagasihoidlik. Viimastel
aastatel olid konkurendid suutnud tulla välja mudelitega, mis muutsid
kategooria seisu täielikult ja jätsid Nokia selja taha. Nokia N9 oli üle hulga aja
esimene võimalus. N9 kasutab MeeGo platvormi, mis eristub selgelt
Symbianist. 

Nokia N9’l on lisaks elegantsele disainile ka eriline võimalus – näpuviibega
tõmmatav ekraanifunktsioon ehk svaipimine (swipe)



Kampaania põhielemendid (PR)Kampaania põhielemendid (PR)
– Koostöö Disainiööga – eraldi Nokia Lounge kogu ürituse vältel Rotermannis ja 

di i ii i t l j di l t d biilt l f i di i i i k hdisainiinimestele ja meediale suunatud mobiiltelefoni disainimise workshop, 
mille viisid läbi N9 disainerid Soomest.

– Meediareis Stuttgarti Porche tehasesse, kus kohtusid Kaks kõveimat üheksat: 
Porche 911 ja Nokia N9Porche 911 ja Nokia N9.

– Koostöö Restoraniga Number 9, kuhu paigutati pikaajaliseks kasutamiseks 
spetsiaalsed N9 stendid. Klientidel on võimalus tellitud toidu ootamise ajal 
laudadel Nokia N9t testida. Ka lansseerimisüritus korraldati sealsamas.

– Edasimüüjate juures viidi läbi spetsiaalsed üritused, et tuua Nokia N9 teiste 
kürval tugevalt esile.

– VIP seeding: telefon anti tasuta kasutamiseks 25le oma ala tipule, kes 
sihtrühma jaoks on olulised stiiliikoonid.

– Product placement ajakirjades.
– Intensiivne meediasuhtlus.
– Huvitavad meedialahendused, intensiivsed sotsiaalmeedia tegevused.
– Uue sõna toomine eesti keelde: svaipima.

Martin Saar käis üritustel ja küsis, mida inimesed arvavad svaipimisest. Klippe 
jagasime sotsiaalmeedias, et luua uudissõnale laiem kandepind.



Disainiöö Nokia Lounge ja telefonidisaini workshop: 
osalejad meedia ja disainiinimesed, läbiviijad Nokia N9 disainerid Soomest



Svaip klipidSvaip klipid
http://www.youtube.com/watch?v=5eqwiF-v9c0&feature=youtu.bep y q y



Product placement ajakirjadesProduct placement ajakirjades



Koostöö restoraniga Number 9Koostöö restoraniga Number 9



Meediareis Stuttgarti Porche tehasesseMeediareis Stuttgarti Porche tehasesse



Kajastusi: kokku 74Kajastusi: kokku 74



Kajastusi: kokku 74Kajastusi: kokku 74



Kampaania tulemus*Kampaania tulemus

Nokia N9 täitis oma müügieesmärgi ning on muutunudg g g
ihaldusväärseks nutitelefoniks. 
Nokia on taas nutitelefonide kaardil.Nokia on taas nutitelefonide kaardil.

* numbriliselt konfidentsiaalne
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