Tartu Kõrgem Kunstikool
Meediadisaini osakond

30 päeva loovmõtlemise väljakutse
Lõputöö

Autor: Rainer Nutt
Juhendaja: Jaanus Eensalu

Tartu 2018

SISUKORD
SISSEJUHATUS

4

1. ÜLESANNE

6

1.1 Reeglid

6

2. LOOVMÕTLEMIST MÕJUTAVAD TEGURID

8

2.1 Asukoht

8

2.2 Ilm

8

2.3 Muusika

8

2.4 Sport ja tervis

9

3. LOOVMÕTLEMISE ARENG

10

3.1 Esimene nädal

10

3.1.1 Väljavõte esimese nädala ühe päeva mõttekäigust brändile kv.ee (Lisa 1)
3.2 Teine nädal

12
14

3.2.1 Väljavõte teise nädala ühe päeva mõttekäigust brändile Seat (Lisa 2)
3.3 Kolmas nädal

16
19

3.3.1 Väljavõte kolmanda nädala ühe päeva mõttekäigust brändile Lays (Lisa 3)

20

KOKKUVÕTE

27

SUMMARY

28

30 Days of copy challenge

28

KASUTATUD ALLIKAD

29

LISAD

31

Lisa 1. Esimese nädala kavandid brändile kv.ee

31

Lisa 2.Teise nädala kavandid brändile Seat

32

2

Lisa 3. Kolmanda nädala kavandid brändile Lay’s Oven Baked

33

Lisa 4 (järg)

35

Lisa 4 (järg)

36

Lisa 4 (järg)

37

3

SISSEJUHATUS
Kunstiringkondades liikudes olen kohanud erinevaid inimesi, kes on võtnud endale
ülesandeks mingisuguse ajavahemiku jooksul tegeleda iga päev neile meeldiva hobiga enese
arendamise eesmärgil. Olen näinud inimesi, kes on endale ülesandeks seadnud igapäev üks foto
pildistada, pilt joonistada või maalida. Need ülesanded on mind alati paelunud. Kas tõesti on
võimalik ainult 30 päevaga näha oma tegevuses arengut?
Tihti on ülesande tegijad kinnitanud, et nägid oma arengus muutust. Sageli on seda näha ka
nende praktilisest väljundist. Kui kuulsin, et Ukraina copywriter Andrii Mischenko võttis
ülesandeks terve aasta jooksul iga päev luua üks printreklaam ühele tuntud brändile teadsin, et
tahan ka midagi sarnast kunagi proovida. Oma motiiviks leidsin soovi endas loovmõtlemist ning
just loovmõtlemise kiirust arendada. Loovmõtlemine on mind alati paelunud – eelkõige kavalad
reklaamid. Nutikat reklaami nähes tekib alati tunne, miks ma ise sellepeale ei tulnud või kas ma
suudaks ka kunagi millegi sarnasega välja tulla. Just see kirg reklaamide vastu oli ka põhjus miks
algselt Meediadisaini osakonda astuda soovisin. Tagasi mõeldes kooli sisseastumis perioodile
meenub, et ka see toimus 30 päeva väljakutse raames. Nimelt kui olin võtnud vastu otsuse
Meediadisaini osakonda astuda tegin endale väljakutse luua 30 päeva, iga päev
kujundusprogrammis Adobe Illustrator üks teos. Seda programmiõppe ning portfoolioloomise
eesmärgil.
Oma väljakutsega alustasin 2016.aasta kevadel, kui olin kaitseväes ajateenistust läbimas. Olin
ajateenistuses olukorras, kus mul oli õhtuti palju vaba aega ning arvutikasutamise võimalus,
samas puudus tegutsemisvabadus. Mõtlesin, et pärast kaitseväge ei pruugi olla mul enam kunagi
sellist meeletut vaba aja ressurssi, otsustasin, et nüüd on aeg see väljakutse vastu võtta. Kaitseväe
ajal tegin väljakutset 14 päeva. Jõudsin takistuseni: olin lihtsalt peale päeva toimetamisi liiga
väsinud, et õhtul veel intensiivselt vaimset tööd teha. Ülesanne jäi katki. Läks aasta edasi, olin
tagasi kooli jõudnud ning käes oli sügissemester. Mõtlesin pikalt, millest tahaksin lõputööd
kirjutada. Pärast pikki kaalutlusi jõudsin järeldusele, et just reklaam on see teema, millega
sooviksin lõputöös tegeleda.
Võtsin endale eesmärgiks jätkata oma loovmõtlemise ülesandega ning seejuures analüüsida
enda arengut sel teel. Püüan jälgida kas 30 päevaga on toimunud mu mõttemaailmas mingisugust
arengut: kas suudan kiiremini ja kvaliteetsemalt loovmõelda või olen lõpuks läbi põlenud ja ei
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suuda enam ühtegi originaalset ideed välja tuua. Loometöö arendamiseks uurin erinevate
copywriter’ite soovitusi loovuseks, ning proovin neid ise järele. Järelduses tuleb välja valem, mis
kirjeldab minu retsept parima loometöö saavutamiseks. Oma ülesande pikkuseks valisin 30
päeva, sest see aeg on piisavalt lühike, et saaksin täielikult ülesandele pühenduda, samas
piisavalt pikk, pannes proovile mu järjepidevuse.
Minu lõputöö koosneb kahest osast – kirjalikust ja praktilisest. Esimeses peatükis tutvustan
reegleid, mis ma endale ülesande sooritamiseks seadsin. Teises peatükis toon välja
loovmõtlemist mõjutavad tegurid, milled ma ülesande vältel avastasin. Kolmandas peatükis
jagan ülesande perioodi neljaks nädalaks ja kirjeldan iga nädala käiku kokkuvõtvalt. Lisaks toon
iga nädala kohta ühe päeva detailsed logiraamatu sissekanded.
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1. ÜLESANNE
Alustasin projekti teadmatuses, kuidas pihta hakata. Kuna ülesande olin seadnud endale ise,
siis puudus veel täpne ülevaade, kuidas ma seda tegema hakkan. Kõik tuli ise välja mõelda,
kelleltki abi küsida polnud, kuna teadsin ise kõige paremini, kuhu ma selle ülesandega välja
tahan jõuda. Sellegipoolest seadsin endale mõned reeglid, nii-öelda pidepunktid, et end rajal
hoida ja kindlustada ülesande eduka lõpetamise.

1.1 Reeglid
1. Ülesande tegemise päevad on viis tööpäeva nädalas.
Sõnastasin

tööajareeglid

järgnevalt:

iga

tööpäev

luua

üks

reklaamikontseptsioon,

nädalavahetused võtan endale puhkepäevadeks.
2. Brändi valik ei ole minu otsustada.
Kuna kartsin, et hakkan ennast saboteerima ja valin sellised brändid, millele oleks lihtsam
reklaami teha või millele olen varemgi ideid mõelnud, otsustasin, et lasen lähteülesande/brändi
iga päev kellelgi teisel endale anda. Vastasel juhul valiksin endale lihtsamad ülesanded.
Esimesel nädalal andsid mulle briife erinevad sõbrad ja tuttavad. Kuid kohe, kui ülesannet
alustasin, hakkasin otsima endale ka partneragentuuri, kes oleks nõus mulle reaalsetest töödest
inspireeritud

lähteülesandeid

saatma.

Teiseks

nädalaks

olin

leidnud

endale

partner

reklaamiagentuuri Zavod BBDO. Partneragentuur aitas mul keskenduda eesmärgile arendada
loovmõtlemist: mul oli iga päev lähteülesanne olemas ja sain mõtteid suunata etteantud
probleemi lahenduse leidmisele ning ei kulutanud aega probleemi otsimisele, mida lahendama
hakata.
3. Siht pigem kvantiteedil kui kvaliteedil.
Kuna mõnda visuaalset teostust võiks viimistleda nädalaid ja sellest saaks eraldi lõputöö
kirjutada, siis otsustasin, et prioriteediks on pigem ideede rohkus kui tehniline lahenduskvaliteet.
Valminud lahendusi võiks pigem näha visandina kui valmis praktiliste väljunditena.
Mitmel päeval tekkis mul tunne, et idee on olemas, kuid puudub lihtsalt ajaline ressurss seda
teostada. Probleem esines tihtipeale ülesande alguses. Selle tõttu kannatas alguses esmalt
ideeline pool, sest mõtlesin liialt sellele, kuidas lahendust praktiliselt teostada. Teisalt juhtus, et
6

olin kulutanud ära terve päeva ideede mõtlemiseks ning ei jäänud piisavalt aega seda visuaalesteetiliselt lahendada.
Kõiki enda seatud reegleid ma sajaprotsendiliselt täita ei suutnud. Ajalises osas jäid
vahetevahel mõned tööpäevad vahele, kui tuli ettenägematuid asjaolusid või asjaajamisi. Mõnel
reedel jätsin töö vormistamise nädalavahetusele.
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2. LOOVMÕTLEMIST MÕJUTAVAD TEGURID
Terve ülesande vältel katsetasin erinevaid keskkondi, et aru saada, kas välised tegurid
mõjutavad minu loometöö kvaliteeti.

2.1 Asukoht
Alguses proovisin tööd teha kodus, kuid jõudsin kiirelt järeldusele, et see ei sobi mulle. Kodus
on liiga palju segavaid faktoreid, mis ei luba keskendumist. Kõige parem oli töötada koolis. Meil
on osakonnas kolm klassi ja 47 arvutit. Lõpuks leidsin endale ühe kindla arvutikoha, kus olin
kõige produktiivsem ning teised kaks arvutikohta, kus suutsin samuti viljakalt tööd teha.
Kõikidel valitud arvutikohtadel olid sarnased omadused: seljataga oli sein, ehk seljatagune oli
kaitstud, ühest silmanurgast nägin akent, teisest ust. Kõige ebameeldivamaks osutusid kohad, kus
istusin seljaga ukse või akna poole. Need kohad tõmbasid kõige rohkem tähelepanu töölt ära, sest
automaatselt pöörasin pea sinna poole, kui keegi liikus. Sellegipoolest polnud koolis kõik
arvutiklassid alati vabad ning vahetevahel pidin tegema mööndusi. Üldiselt järeldasin, et töökoha
asukoht on keskendumise aspektist kõige olulisem.

2.2 Ilm
Kõige produktiivsem olin päikesepaisteliste ilmadega. Kõige hullemad olid vihmased ja
sombused ilmad. Kui päike paistis, suutsin püsida ärkvel ja keskenduda. Vihmaste ja sombuste
ilmadega tundsin end alati unisena ja väsinuna. Minu jaoks oleks kõige ideaalsem loovtöö aeg
kevad-suvi ning sügis-talvel teeksin pigem praktilist laadi töid. Perioodi jooksul esinesid
temperatuurikõikumised -15 kraadist kuni +21 kraadini.

2.3 Muusika
Mõtlemise ajal kuulasin tavaliselt midagi kõrvaklappidest. Seda praktilisel eesmärgil, et
keskenduda tööle ning vältida kõrvalisi häirivaid tegureid. Proovisin kuulata erinevat tüüpi
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muusikat ning vahel ka stand-up komöödiat või silmaringi laiendavaid saateid, näiteks Idea360
turundus podcasti. Üsna kiiresti loobusin saadete kuulamisest, kus inimesed rääkisid, sest see
segas keskendumist. Muusika osas sobisid kõige paremini playlist’id, mis koosnesid tuntud
poplauludest 1990ndate ja 2000ndate algusest. Samamoodi aitas keskenduda trummi-ja
bassimuusika. „Drumsound and Bassline Smith BBC Radio 1 Essential“ oli arvatavasti üks mu
kõige rohkem kuulatud mikse töö tegemise ajal. Vahetevahel sai tööd teha ka ilma klappideta,
kui polnud kedagi, kes võiks segada. Panin tähele, et paremini aitas keskenduda just muusika,
mida olin eelnevalt palju kuulnud, sest siis toimis muusika pigem valge müra aparaadina ning
uut infot ei tulnud palju peale.

2.4 Sport ja tervis
Mingist hetkest muutusin igapäevaselt väga väsinuks ja uimaseks. Nägin selget arengut
mõttetöö kiiruses ja selguses, kui hakkasin end rohkem liigutama. Tihtipeale aitas paremini
mõelda, kui olin teinud kasvõi väikseid muutusi elukorralduses. Näiteks hakanud bussiga
sõitmise asemel rohkem jalgsi kõndima.
Kui olin eelneval päeval õhtul linnas baarides käinud, siis järgneval päeval oli kahepidiseid
tulemusi näha. Keskendumine ja enda kokkuvõtmine tundus küll raskem olevat, kuid tihtipeale,
kui see pingutus tehtud sai, tundusid mõttelennud fantaasiarikkamad. Küll aga pani ülesande
periood järele mõtlema, kas ma ikka tahan õhtul välja minna, sest järgmine päev on ülesannet
raskem täita.
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3. LOOVMÕTLEMISE ARENG
3.1 Esimene nädal
Alustasin esimest nädalat ideeloomisel tuntud reklaamimehe James Webb Youngi soovitusega
raamatust “A Technique for Producing Ideas: The simple, five-step formula anyone can use to be
more creative in business and in life!”
1. Kogu võimalikult palju infot probleemi kohta.
2. Keskendu probleemile ja ürita probleemi lahendada.
3. Jäta terve töö sinnapaika ja tee midagi muud, samal ajal kui su alateadvus töötab probleemi
kallal.
4. Eureka!
5. Mõtle välja, kuidas oma idee ellu viia.1
Esimene nädal kujunes tublisti seda soovitust jälgides. Kuna esimesel nädalal sain lihtsalt
erinevatelt inimestelt brändi nimetuse millele reklaami teha, kulus suurem aeg probleemi
väljamõtlemisele ning seejärel leitud probleemi lahendamisele. Tavaliselt alustasin info
kogumisega, vaatasin, milliseid kampaaniaid ja lahendusi on varem antud bränd teinud ning
seejärel proovisin leida oma lahenduse. Nädala lõpuks selgus, et selline lahendus tegelikult ei
tööta, sest sel viisil ideid sirvides ei tule endal ühtegi originaalset mõtet, pigem kippusin varem
tehtut kopeerima. Küll aga aitas lahenduse leida brändi taustauuring. Lugesin brändi veebilehelt
“meist” sektsiooni, vaatasin, milline on brändi suhtluskeel, uurisin, mis on nende väärtused.
Püüdsin aru saada, mida peab bränd iseenda tugevuseks. Kui bränd oli niivõrd suur ja erinevate
harudega, et täpselt olemust tabada ei suutnud, hakkasin internetist laiendatult fakte otsima.
Selline bränd oli näiteks Kalev. Kalevi brändi uuringu lõpetasin internetist lihtsalt šokolaadi
kohta fakte otsides. Tegelikult tegin seda mitmel korral, näiteks Simple Sessioniga: otsisin
Google’ist “Funny Skateboard Memes” ning lõpuks pani see ideed peas keerlema, mis tõid
lahenduse.

1

Young, J.W. (1944). A Technique for Producing Ideas Chicago: Advertising Publications, Inc, lk.22
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Kolmandal päeval oli brändiks kv.ee, millel puudusid täielikult nii eelnevad reklaamid kui ka
“meist” veebi alamleht. Nad on lihtsalt kinnisvara vahendav leht. Seega pidin tööle hakkama
täiesti puhtalt lehelt. Puudus lähteülesanne ehk probleemi sõnastus ning raske oli leida midagi,
millest kinni haarata. Pean tunnistama, et kv-le mõeldud ideed olid ühed selle nädala kõige
mõttelennukamad, sest puudusid piirid.
Pärast paari päeva tõdesin, et kui töö pooleli jätsin ja õhtul uuesti lahti tegin, suutsin asjadele
hoopis uue pilguga vaadata. Mõnikord tundusid päeva lõpuks loodud lahendused või teksti
ülesehitus täieliku rämpsuna. Siin leidsin ühisosa Youngi loomeprotsessiga, kus soovitatakse
tegeleda probleemiga ning jätta see mõneks ajaks settima.
Esimese nädala loomeprotsessi võtan kokku Luke Sullivani “Hey, Whipple, Squeeze This: A
Guide to Creating Great Ads” raamatust pärit mõtetega, kus Bill Bernbach on öelnud: ”Kui sul
on võimalus uuri toote kohta võimalikult palju. Küsi miljon küsimust, kuidas see toode on
tehtud? Millest see koosneb? Kuidas toimub firmas kvaliteedikontroll? Loe igat brošüüri ja igat
märget mis sa kätte saad. Sa võid ootamatult leida ideid kasutusjuhendist ootamas. Su klient
usaldab sind rohkem, kui sa suudad temaga rääkida tema eriala keeles.” Louis Pasterur lisab:
“Tunne klienti, tunne tema toodet, tea nende turgu, see tasub ennast ära. Juhus soosib
ettevalmistunuid.” “Teisest küljest on rumal olemises oma võlu.” Selle vastanduva väite on
öelnud Mark Fenske. Mark lisab: “Ära anna järgi kiusatusele minna tehaseringkäigule, sest
niimoodi hakkad sa vastama turundusküsimustele samamoodi, nagu su klient vastab. Kui sa oled
tehases ja vaatad, kuidas korke pudelile peale pannakse, oled sa väga kaugel kliendi reaalsusest.2
Seega olin nädala lõpuks jõudnud järeldusele, et minu jaoks ei tööta varasemate reklaamide
vaatamine. Pigem tõi edu korralik eeltöö firma kohta info otsimisel ja probleemide sõnastamine.
Esimese nädala lõpuks avastasin ennast mõttelt, et ma kompan selle projektiga üsna suuresti
pimeduses. Ma ei teadnud pooltel kordadel, mida ma teen ja kas ma teen seda hästi või halvasti.
Lugesin õhtul natuke raamatut ja jõudsin peatükini, kus Sullivan ütles terve loometöö kohta
midagi sarnast, mida olin päeva jooksul tundnud: “Terve loovprotsess on rumal. See on nagu sea
pesemine. Sellel puuduvad reeglid. Pole selget algust, keskkohta või lõppu ning kui sa oled

2

Sullivan, L. (1998). Hey, Whipple, Squeeze This: A Guide to Creating Great Ads. New Yersey: John Wiley &

Sons, lk.30
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lõpetanud, pole sa kindel kas siga on puhas või miks sa teda üleüldse pesid. Tere tulemast
loovtiimi.”3
3.1.1 Väljavõte esimese nädala ühe päeva mõttekäigust brändile kv.ee (Lisa 1)

Üsna tulutu on guugeldada terminit “real estate portal ad”, sest sellisel juhul kuhjatakse mind
üle korterimüügi kuulutustega. Katsetan täna puhta lehe taktikat. Ei tee mingisugust eeltööd ega
uuri, mida maailmas on varem tehtud. Keskendun pigem sellele, mis on kv.ee tugevus teiste
portaalide ees ning otsin vastust küsimusele, mis nende lahendamist vajav probleem võiks olla.
kv.ee veebilehel puudub “meist” alamleht ning sellepärast on raske mõista, mida peab see firma
ise oma väärtusteks, mida saaks ära kasutada. Tunnen, et töötan ennast probleemi otsimisega üle
ja ajan asja enda jaoks liiga keeruliseks. Ilmselt oleks vaja välja mõelda, kas sobiks naljapõhine
lahendus või kaval kahemõtteline visuaal. Pea on jätkuvalt veel suhteliselt tühi.
Ainus asi, mis kv’ga meelde tuleb, on Imagine AD kampaania, kus nad ehitasid legomaja ja
panid selle kv’sse müüki. Lähemalt uurides selgus, et kampaania oli hoopis LEGO tellitud.
Iroonilisel kombel sai meediakajastusest kordades rohkem kasu hoopis kv.ee.
Esimene mõte, mis pähe turgatab, on kunagi loetud müüginipp, kus avatud uste päeval
küpsetatakse korteris küpsiseid, et potentsiaalsetel ostjatel kodutunnet tekitada. Mõtlen, kas
saaksin seda ideed siduda kuidagi kv.ee mobiilirakendusega. Virtuaalne pirukalõhn.
PEASÕNUM: “Meie ei peta küpsetamislõhnaga, ainult aus värk”.
Kuna kohe ei tule ühtegi nalja- ega visuaalipõhist lahendust pähe, liigun edasi ja võtan
tööriistakastist järgmise mõttemalli - vastandumine. Mõtlen, mis oleks ilusa kodu vastand ja
leian, et selleks oleks ilmselt slumm. Slumm viib mõtted halbadele naabritele.
PEASÕNUM: “Aeg uued naabrid valida ? – alusta otsinguid kv.ee’st”.
VISUAAL: uks sildiga swingers club.
Samamoodi töötaks ka lihtne trompetimängija, kuid ilmselt jääks igavaks ja seda on vist kuskil
kasutatud. Vastandumisest läheb mõte sujuvalt edasi väljakutsele endale paremad naabrid leida.

3

Sullivan, L. (1998). Hey, Whipple, Squeeze This: A Guide to Creating Great Ads. New Yersey: John Wiley &
Sons, lk.46
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PEASÕNUM: “Naabrid ei lase korralikult magada?”
VISUAAL: muuseumis magav turvamees koos eelneva tekstiga.
PEASÕNUM: “Tuhande sammu teekond uute naabrite leidmiseks? kv’st leiad perfektsed
naabrid mõne hetkega”.
VISUAAL: mehhiklased ületamas ebaseaduslikult Ameerika Ühendriikide piiri, aafriklased
ebaseaduslikult ületamas Euroopa Liidu piiri.
Tunnen, et olen jõudnud mõtlemislainele, üks idee viib teiseni. Jõuan järeldusele, et peaks
mõtlema asjadele, mis panevad inimesi kortereid vahetama. Võib-olla tuleks läheneda
ruumipuuduse aspektist.
PEASÕNUM: “Ruumi jääb väheks?”
VISUAAL: kogumisprobleemiga inimene, tal on näiteks liiga palju aiapäkapikke.
PEASÕNUM: “Aeg laieneda?”
VISUAAL: kaste täis kontoriruum.
Kastid viivad mõtte väljendile, “lähen pappkasti elama”, see omakorda väljendile “lähen
kuuse alla elama”. “Ära mine kuuse alla – kv.ee-st leiad uue kodu mõne klikiga.”
Jõuan mõttega tagasi selle Divisioni legomaja juurde ning kaalutlen, kas kv ise sarnast trikki teha
ei saaks? Hetkel on ühiskonnas kuum teema piirikaubandus. Ehk genereeriks võlts
müügikuulutuse.
PEASÕNUM: “Otsid elamist tõmbekeskuses?”
VISUAAL: Valka endine piiripunkt.
Tulen tagasi naabrite juurde, siin saaks läheneda ka vastupidi. Mis siis kui oled ise see kehv
naaber?
PEASÕNUM: “Otsid kohta, kus rahulikult oma hobidega tegeleda? – kv.ee aitab leida just
sulle selle sobiva.”
VISUAAL: vana olümpiastaadion, mille keskele on maja ehitatud.
VISUAAL: suusahüppemägi, kus on maja otsas.
Või läheneda perverssemalt: alasti päevitav naine maja katusel ja kuskil piiluv mees.
PEASÕNUM: “Otsid privaatsemat elukohta?“
VISUAAL: kaks kortermaja, ühe korteri aknast vahib mees binokliga, vastas korteri aknas
vahetab naine riideid.
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Tunnen, et viimastes ideedes hakkab korduma sõna “otsid”. Pööran sellel tähelepanu, et
mõttelend ühte nurka kinni ei jääks ja ideed liiga ühesugused ei tuleks. Mõtlen veel, et peaksin
leidma mingisuguse kurva tõsiasja, mis on ühine kõikidele koduomanikele ja sellega narrima.
Kuid tegelikult otsustan siiski, et tõmban tänaseks kriipsu alla ja hakkan vormistama. Pean
tõdema, et tänane puhta lehe taktika toimis paremini kui varasem netis paaniliselt ringi kolamine
ja vaatamine, mis tehtud on. Täna istusin maha, võtsin selle dokumendi ette ja kirjutasin lihtsalt
kõik ideed toorelt siia, mis viisid järjest uute ideedeni. Ma ei lasknud ennast millelgi segada, vaid
keskendusin konkreetselt probleemile, kuni ideid hakkas järjest tulema. Võib-olla pole asi puhta
lehe taktikas, vaid selles, et ma õppisin, kuidas tuleks keskenduda ükskõik, missugust mõttetööd
tehes. Elame-näeme. Tänast mõttetööd tegin ma kokku umbes 3 tundi, väljas oli
päikesepaisteline ilm ja tundsin, et energiat oli palju, suutsin keskenduda.

3.2 Teine nädal
Teisel nädalal toimusid lõputöös suured muudatused. Käisin partneragentuuri otsingutel
Reklaamiagentuuris Zavod BBDO vestlemas ja jõudsin seal kokkuleppele, et edaspidi hakkan
saama Zavodist lähteülesandeid, mis on inspireeritud neil agentuurist läbi käinud
lähteülesannetest.
See muutus tegi ühest küljest elu tunduvalt lihtsamaks, sest nüüd ei pidanud ma iga päev
tegelema probleemi otsimisega, vaid sain keskenduda probleemi lahendamisele. Lähteülesandes
oli kirjas, mis probleemi soovib firma reklaamiga lahendada. Teisest küljest olin nüüd projekti
tõsisemalt pühendatud, sest lubasin agentuurile iga päev oma valminud töö tulemusi näidata.
Seega ei saanud lubada endale enesepetmise päevi, kus tunnen, et olen liiga väsinud või täna ei
tule midagi välja ja jätkan homme. Mul tekkis kohustus midagi igaks õhtuks välja mõelda ning
olukord sarnanes juba rohkem päris elulisele töösituatsioonile.
Teise nädala alguses katsetan meetodit, mida on mitmed kogenud copywriterid soovitanud
ning mille toob välja ka Mark Shaw raamatus: “Copywriting: Successful Writing for Design,
Advertising and Marketing”. Shaw kirjutab, et sinu kaksikeesmärk on saada publiku tähelepanu
ja suhelda nendega positiivselt. Sa pead leidma, kes nad on ja millised nad päriselt on, kasutades
oma instinkte samapalju kui infot, mis sulle antud on. Et aidata kujundada selge nägemus, kes su
sihtgrupp on, mõtle natuke inimestele oma elus. Kuidas nad räägivad ja kuidas räägid sina
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nendega. Mõtle, mis iseloomustab neid inimesi kõige rohkem, kellega sulle rääkida meeldib, ja
mis neid, kellega sa ei suhtle.4
Justnimelt stereotüüpide loomine. Luua enda jaoks lähteülesande sihtgrupist mingisugune
keskmine inimtüüp. Tuua see sihtgrupp üksikindiviidi tasemele. See lähenemine võib olla kahe
teraga mõõk: ühest küljest on see küll kasulik, kuid teisalt on oht liialdada ning sihtgrupiga
mööda panna. Samas pani see lähenemine mõtte tööle ning tõi alati uusi aspekte, kuidas
probleemi lahendada. Tihtipeale tõi sihtgrupi nii-öelda inimlikustamine ka toote enda kohta uusi
müügiargumente välja, mida sai ära kasutada.
Teisel nädalal katsetasin lisaks hommikuti enne tööle asumist erinevate mõttemängude
mängimist, et pead hommikusest uimasusest vabastada. Proovisin erinevaid sõnade otsimise ning
matemaatikaga seotud mänge. Lõpuks jõudsin järeldusele, et need pead lahti ei tee. Pigem
raiskan aega, selle asemel, et aktiivselt probleemi kallale asuda. Hiljem mõtlesin, et oleks võinud
proovida veel ristsõnade lahendamist, kuid vaevalt, et seegi aidanud oleks. Hommikune uimasus
oli seotud pigem muude faktoritega. Näiteks olenes see ilmast või sellest, kui palju ma eelnevatel
päevadel aktiivselt liikunud olin. Just teise nädala lõpupoole hakkasid ilmnema esimesed
väsimusmärgid. Tundsin, et mul ei teki enam ühtegi head ideed, olin alatasa uute lahenduste
leidmisega lõksus. Selleks hetkeks tundus, nagu oleksin ülesannet teinud terve igaviku. Lugedes
kalendris päevi, kuna ma peaks ülesande lõpetama, tundus see müstiline. Märgin siin ära, et
nädalas tegin kokku viis tööd, sest nädalavahetus jäi puhkepäevadeks ja mõned päevad olid ka
vahele jäänud, kus tegelesin muude kooli, töö või lõputööga seotud küsimustega. Juba
mitmendat päeva oli kehas kohutav uimasustunne, mõte ei liikunud üldse, pea oli tühi. Kuna sain
nüüd briife agentuurist, ei tahtnud neile tunnistada, et võtaksin nüüd paariks päevaks pausi, et
puhata, sest ma ei jaksa enam teha. Arvasin, et see jätaks minust nõrga mulje, kui juba pärast
kahte nädalat tunnen väsimust – alles ju alustasin. Loomingulisuse kriitiline madalpunkt tuli
päeval, mil lähteülesande kliendiks oli üks peatselt linastuv animeeritud film. Lähteülesande
püstituses oli soov, et seda filmi tuleks vaatama lapsed ning reklaam võiks olla suunatud läbi
Lotte. Istusin terve päeva, ilma et pähe turgatanuks ühtegi head ideed, ning lõpuks andsin alla –
tollest päevast ei tulnud ühtegi tulemust. Jäin selle ülesande puhul kinni oma enda
4
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mõttemaailma. Animeeritud film ise oli tehtud kolmemõõtmelises arvutianimatsioonis, kuid
Lotte on kahemõõtmeline animeeritud tegelane. Ma ei suutnud leida viisi, kuidas need kaks
maailma saaksid omavahel üldse loogiliselt kohtuda. Lisaks on kinolinastustel tihtipeale ka
kindlaks määratud visuaalid. Keskmisel kinoplakatil on taustavisuaal, filmi pealkiri ning tagline
või slogan. Ma ei osanud sellest formaadist kuidagi väljapoole mõelda.
Peale seda päeva otsustasin, et pean leidma endale lahendusi, kuidas väsimusest ja
ideevaegusest üle saada. Ostsin endale suure hulga raamatuid copywritimise kohta, mida mu
lõputöö konsultant Lauri Tikerpe oli soovitanud lugeda, ning viisin oma mõttetöö klassiruumist
välja. Käisin pikalt mööda linna jalutamas päevaks antud probleemi üle mõtiskledes ning üritasin
üldiselt oma igapäevast liikumismahtu suurendada. Suurem liikumine aitas tagasi ree peale
saada, suutsin ideedega paremini välja tulla. Kui varem olin bussiga kooli sõitnud, siis nüüd
hakkasin jalgsi linnas liikuma, sest teadsin, et see aitab märgatavalt kaasa päevatöö tulemusele.
Väsimus tekitas ka tundeid, et ma ei saa enam teiste reklaamidest aru. Kuna loomeprotsess oli
aeglustunud, kulutasin rohkem aega ideede väljamõtlemisele ja kavandite visuaalseks teostuseks
jäi vähe aega. Tundsin, kuidas mu töö muutub järjest vähem kvaliteetsemaks. Visuaalse teostuse
madalpunktiks oli üks Cheetose reklaam. Kulutasin selle väljamõtlemise peale terve päeva ning
lisaks veel nädalavahetuse. Kui mul pühapäeva õhtuks ikka veel ühtegi adekvaatset visuaali
polnud, otsustasin, et asi ei saa nii edasi kesta. Pean leidma mingisuguse lahenduse, kuidas oma
kavandeid paremini esitleda ning pühendama rohkem aega kavandite loomisele.
Sain nõu, et peaksin tegema markeriga nendest ideedest, mida ma ajapuuduse tõttu teostada ei
suuda, lihtsad sketšid. Kas või kriipsujukud kui vaja, et anda edasi oma nägemuspilti, kuidas
seda reklaami ette kujutaksin.
3.2.1 Väljavõte teise nädala ühe päeva mõttekäigust brändile Seat (Lisa 2)

Valisin siin välja toomiseks päeva, kui sain Zavod BBDO’st esimese lähteülesande. See päev
on suurepärane näide, kus kasutasin sihtgrupi inimlikustamist.
Lähteülesanne:
Kellele: sportlikud noored inimesed 25-40, elavad linnas, hindavad disaini ja tahavad silma
paista.
Mida: ostma endale uueks autoks SEAT Arona.
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Milleks: Arona ilus disain, tehnoloogiline uudsus – aitavad omanikul välja paista julge ja
erilisena.
Esimene mõte tuleb kohe sõnaga „tahavad silma paista”. See seostub millegipärast
paabulindudega, kellel on erksavärvilised suled vastassugupoolele silma paistmiseks. Tunnen, et
see mõte ei vii lähemale ei sihtgrupile ega lahendustele.
Teiseks vaatan üle Seati enda veebilehe mõistmaks, mida nad autoga pakuvad. Lehelt saab
teada, et Aronal on Heartbeat Button. Kas sellega saab mõõta, kui närvi sind Tallinna liiklus
ajab? Või saan jagada oma südamelöökide sagedust sotsiaalmeedias, kui järjekordne X5 mul
Tulika tänaval vasakule keeramise sõidurajalt ette trügib?
Ei, tuleb välja, et see on lihtsalt ilusa nimega auto käivitussüsteem. Sellegipoolest võib-olla
annab pärast siit midagi edasi mõelda.
Vaatan natuke fakte Seat Arona kohta. Arona – naise nimi, tähendab tugevat mäge, mõnes
tõlkes ka värvilist. Hind: alates 15000€ – paljud keskklassi sedaanid algavad samast
hinnaklassist. Pakiruum: 400l – isegi Honda Civicus on 500l, seega vaadates auto hiiglaslikku
kõrgust, ei ole see midagi, millega eriti hiilata. Kütusekulu: keskmine 5l/100 just nagu iga teine
tänapäeva auto. Sportlikkus: kas siia pakiruumi mahuksid ära suusad, katusele surfilaud,
jalgratas? Kas üldse midagi suuremat kui rula mahuks siia? Kliirens: auto asub kõrgel ning
esiistmed on tavalisest autost kõrgemal, pakkudes juhile turvatunnet.
Kuna briif on üsna selge, katsetan sihtgruppi visualiseerimist. Tänu eelnevalt auto kohta
kogutud faktidele suudan oma sihtgruppi natuke paremini visualiseerida. Vaadates auto välimust
pakuksin, et ostja on 25-aastane naine, kes ostab oma esimest päris uut autot. Ta ei tea ilmselt
autodest suurt midagi ning kardab auto kapotialust kui tuld, seega valib ta uue auto, millel on
olemas garantii kasutatud autode turu asemel. Ta kardab natuke liikluses sõita, sellepärast
meeldib talle auto kõrgem istumispositsioon, see tekitab temas turvatunnet. Samas linnamaasturi
jaoks veel raha ei jätku. Talle meeldib, et auto on pisike, seega mahub ta pilgeni täis MyFitnessi
parklas manööverdama ja suurepäraselt kõikide hallide, näotute Volkswagenite ja Škodade
vahele parkima, ükskõik kui kitsas vahe ka poleks. Tänu sellele üldistamisele leian, et saan
rõhuda auto silmapaistvusele ning kliirensile. Ilmselt pole mõtet rääkida sellistest asjadest nagu
kiirus, sest vaevalt see sihtgrupi esimene huvi on.
Asun esmalt kliirensi teemal ideid välja mõtlema.
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PEASÕNUM: “Ülevaade linnale, ka seal kuhu teised ei pääse.”
LAIENDATUD PEASÕNUM: “Istu nagu Hummeris, manööverda nagu Minis.”
PEASÕNUM: “Üle peade.”
LAIENDATUD PEASÕNUM: “Ühendasime Aronas mugava ülevaate liiklusele koos
kompaktauto manööverdamisvõimega.”
VISUAAL: tihedas kohas parkiv Arona, juhivaatest, kust on näha ainult teiste autode katuseid
ning auto oleks bussiakendega ühel kõrgusel.
PEASÕNUM: “Kõnnitee servad pole enam probleem.”
VISUAAL: mingisugune kaval võrdlus
PEASÕNUM: “Üle mägede.”
VISUAAL: pilt mäest, mille otsas on lähikaadris Seat Arona esistange.
LAIENDATUD PEASÕNUM: “Pargi ka seal, kuhu teised ei pääse.”
VISUAAL: Veokijuhi aken natuke kõrgemalt kui silmapiirilt nii, et aknast on ilusti sisse näha.
Veokijuhil pole pükse jalas ja lahendab rooli taga ristsõnu jne.
PEASÕNUM: “Uued kõrgused Crossoveri maailmas.”
LAIENDATUD PEASÕNUM: “Näe seda mida teised ei näe, pargi sinna, kuhu teised ei mahu.”
Vahepeal tuleb mõte, et seda autot oleks hulga lihtsam vanainimestele müüa.
PEASÕNUM: “Anname vatti mootorile, mitte sinu põlvedele.”
LAIENDATUD PEASÕNUM: “Seat Arona kõrgem istmepositsioon aitab paremini autost välja
saada.”
PEASÕNUM: “Läheneme asjadele uue nurga alt.”
VISUAAL: tagurpidi vastu äärekivi pargitud autod, keskel Arona, mis on pargitud ninaga üle
äärekivi.
PEASÕNUM: “Alates tänasest jäägu grind ainult rulatajate terminiks.”
LAIENDATUD PEASÕNUM: “Äärekividest üle - Seat Arona”.
Tunnen, et kliirensi teema on ennast hulganisti ammendanud. Võtan ette silmapaistvuse.
PEASÕNUM: “Selle õige tunned kaugelt ära.”
LAIENDATUD PEASÕNUM: “Uus nägus tegija crossoverite maailmas”.
VISUAAL: üsna hallid, ja keskmised inimesed reas, kõigil lilled käes, näod mornid ees. Nende
keskel üks nägus naeratav hipstermees, lilled käes, teistest värvilisem.
VISUAAL2: sama asi naistega, üks naine on värvilisema kleidi ja suuremate rindadega.
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VISUAAL3: sama asi võiks olla ka, et see üks on mõlemal variandil meeste puhul rinnakas
bikiinides naine ja teisel lihases mees – seks müüb, sõnum jõuab kiiremini kohale, samas 25-40
sihtgrupp teab juba ammu, et ilu ei peitu pealiskaudsuses.
Loen uuesti lähteülesannet ja avastan, et välja on toodud Seat Arona tehnoloogiline uudsus,
millest olen siiamaani täiesti mööda läinud.
PEASÕNUM: “Juhtmejänkud on ajalugu.”
LAIENDATUD PEASÕNUM: “Seat Arona nüüd juhtmevaba telefonilaadimisega.”
VISUAAL: juhtmetest jänku auto keskkonsoolis.
Tänase päeva lõpetuseks võiks öelda, et sihtgrupi visualiseerimine andis kindlasti nurki
juurde, kust läheneda. Teisalt on oht luua liigseid stereotüüpe ning seeläbi võõranduda oma
tegelikust sihtgrupist.
Tundub, et kõik crossover’id tahavad võistelda ühe positsiooni pärast, olla popp,
noortepärane ja lahe. Samas kui tegelik sihtgrupp tundub kalduvat sinna noorperede poole. Nagu
ütles kunagi Andres Kuusik: “Mehele jäetakse illusioon valikust, kõik tähtsad otsused peres teeb
tegelikult naine.”5 Selletõttu arvan, et tuleks rääkida hoopis isofix kinnitustest ja sellest, kui hästi
vanker autosse mahub. Naised ilmselt mõtlevad sellistele asjadele, kõik tehnoloogilised vidinad
jäägu lohutama mehi, kes elavad veel ilusas esimeses nooruses ning pole aimugi, mis juhtuma
hakkab.

3.3 Kolmas nädal
Kolmandal ja neljandal nädalal hakkasin nädalavahetuseti maal füüsilist tööd tegema. Nägin
selle mõju üsna kohe. Suutsin korraga peas hulga rohkem infot läbi töödelda ning leida rohkem
viise, kuidas jõuda lahenduseni. Arvangi, et hea loovusanne pole mitte lahenduse leidmine, vaid
omadus võimalikult palju erinevaid lähenemisnurki leida ning nende läbitöötamise oskus, kust
sünnivad lõpuks loovad lahendused. Kolmandal nädalal leidsin enda jaoks Google’i
raamatuotsingu lehekülje Google Books. Kui trükkisin sisse enda päevase probleemiga seotud
märksõnad, näiteks „Chips advertising for woman“ või „Lays-Frito advertising for woman”,
leidsin sellel teemal hulgaliselt erinevaid materjale ja uurimustöid. See aitas omakorda paika
5
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panna lähenemisnurga probleemile ning loovlahenduse leidmine oli juba üsna kerge. Sellel
nädalal hakkas probleemide lahendamisel sisse tulema rütm. Kõigepealt ehitasin endale eeltööga
nii-öelda vundamendi. Kujutasin ette sihtgruppi, kellele see reklaam olla võiks, seejärel võtsin
käsitletaval teemal ette erinevad uuringud. Lõpuks, kui oli selge, kellele see on, ja miks neil
tegelikult seda toodet vaja oleks, hakkasin alles loovlahendusega tegelema. Selleks hetkeks olin
loobunud täielikult vanematest sel alal tehtud reklaamide vaatamisest.
Kolmanda nädala lõpuks tundsin, et selle nädala tulemused tulid võrdlemisi lihtsalt. Tundus,
nagu oleks üle saanud mingisugusest blokeeringust. Ma ei oskagi täpselt kirjeldada, kuidas
tulemused minuni jõudsid, nad lihtsalt tulid. Üldiselt olen märganud, et tänu sellele ülesandele
suudan rohkem keskenduda ja suudan luua keerukamaid mõttekäike enda peas. Suuremat lõbu
pakuvad erinevad kavalad sõnamängud, mida kuulen. Samastaksin seda tunnet natuke
jooksjatega, kes on tihti kirjeldanud, et ühel hetkel hakkab joostes hästi raske, kui edasi joosta ja
see piir ületada, tekib soov veel ja veel joosta. Võibolla mängis mu seina kadumisel rolli hoopis
päikesepaisteline ilm: kevad oli kätte jõudnud, sain rohkem päikest ja liikusin rohkem kui varem.
Tegelikult loeksingi 3. nädalat oma kõige tugevamaks nädalaks.

3.3.1 Väljavõte kolmanda nädala ühe päeva mõttekäigust brändile Lays (Lisa 3)

Lähteülesanne:
Bränd: kartulikrõpsud Lay’s Oven Baked.
Kes: 18 – 35 aastased noored (naised), kes hindavad tervislikke eluviise.
Miks: premeeriksid end tervisliku snäkiga – Lay’s Oven Baked kartulikrõpsudega.
Milleks: Lay’s Oven Baked kartulikrõpsudes on 50% vähem rasva kui tavalistes krõpsudes.
Rääkisin hommikul tänasest briifist õele, kes peaks minema just sellesse sihtgruppi: käib iga
päev Myfitnessis trennis ja jälgib Erik Orgu toitumiskava. Pärast lühikest vestlust temaga jõudsin
järeldusele, et tema kuulub sihtgruppi sellesse otsa, keda pole võimalik mõjutada krõpsu sööma.
Rääkisin krõpsusöömisest ka ühe teise trenni ja toitumisfanaatikust sõbrannaga ning ka tema
nõustus – ise krõpsu ei ostaks aga kui sõbrad peolauale toovad siis võtaks. Ta arvas, et inimesed,
kes on tervislike eluviisidega, ilmselt krõpsude vastu huvi ei tunnekski.
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Seega alustan seekord rõhutades doers grupi asemel dreamers sihtgrupile. Dreamers talk, doers
do.
Üritan pigem läheneda sellele sihtgrupile, kellel on peas loodud ideaal tervislikust toitumisest.
Nad tahaksid ükskord toitumiskava järgi sööma hakata. Nad tahaks ükskord regulaarselt trennis
käia. Nad ilmselt jälgivad erinevaid Instagrami mõjuisikuid, kes käivad trennis ning söövad
tervislikult, ja tahaksid ükskord olla nende moodi. Sellegipoolest on ka dreamer’id trennis
käimist alustanud, kuid ilmselt kadus suur kirg peale mõnda korda ära. Nüüd on nad jäänud
„vahepeal käijaks”: kogu aeg tuleb miskit vahele, kogu aeg on kiire.
Teisalt üritan leida lähenemist, mis ei kasutaks väljendit „kartulikrõpsud on rasvased”, ning mida
ei peaks vaatama kui „klaas pooltühi, klaas pooltäis” filosoofiat:
„Oven Baked kartulikrõpsudes on 50% vähem rasva” – „Oven Baked kartulikrõpsud on ainult
50% vähem tervist kahjustavad” – „LOBK teevad sind tervelt 50% vähem paksuks” – „Lenda
meie lennufirmaga, meie lennukite pardal on 50% vähem terrorismi kui konkurentidel” – „Meie
viin kahjustab maksa poole vähem, kui sarnased turul olevad tooted”. Samas kui Lays
International kasutab igal pool väljendit „50% vähem rasva”, siis arvatavasti pole see probleem.
PEASÕNUM: „Lays Oven Baked krõsud - kergem snäkk.”
VISUAAL: pilvedest tehtud Oven Baked pakk.
LAIENDATUD PEASÕNUM: „LOB - kergem vahepala.” (Vist on kasutatud kuskil
kananagitsate reklaamis.)
Tuletan meelde, et Coca-Cola tegeles oma toote Coke Lighti reklaamimisel suhteliselt sarnase
probleemiga: kuidas öelda inimestele, et meie tootes on nüüd vähem suhkrut, ja kas see peaks
nüüd tervislikum olema? Siis vaatan, kuidas Coke Light ennast brändinud on. Coca-Cola
kaliibriga bränd ei saa lubada endale uue toote lansseerimisel vigu, see võib kahju teha ka teistele
toodetele. Uurin selle kohta natuke Google Booksist, kus saab märksõnade järgi otsida uuringuid
erinevatest raamatutest. Tihtipeale on ainult mõni lehekülg eelvaates saadaval, kuid äkki leian
midagi.
Kotleri & Armstrongi raamatus „Principles of Marketing (13th Edition)” kirjutatakse, et Diet
Coke’i ülemaailmse brändihaldaja sõnade järgi positsioneerib Coke Light ennast hispaania keelt
rääkivates maades ihaldusobjektina ning Ameerika Ühendriikides joogina, mis aitab ennast hästi
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tunda. Selline positsioneerimine näitab mujal maailmas brändi enesekindlana.6 Ehk siit võib
õppida, et Coca-Cola müüb end Ameerika Ühendriikides kui toodet, mis aitab sul end hästi
tunda, kuid ülejäänud maailmas rohkem millegina, mis on ihaldusväärne. Võib spekuleerida, et
turundusstrateegiate vahel on seos ülekaaluliste inimeste hulgaga. Kuna Google Books tundub
olevat

väga

võimekas

abiline,

otsin

märksõnu

„Frito-Lays

woman

advertisising”.

Leian Coutinho de Sousa uuringu: „Neuromarketing and Big Data Analytics for Strategic
Consumer Engagement: Emerging Research and Opportunities Hershey”. Sellest uuringust tuleb
välja, et Frito Lay testis oma reklaame, tooteid ja pakendeid kasutades neuroturundust. Üks
uuring vaatas reaktsioone naiste ajudes, et leida viisi, kuidas olla rohkem ihaldatud krõpsude
turul. Uuring leidis, et naised eelistasid pigem kampaaniaid, mis seostusid tervisega
kampaaniatele, mis olid seotud süütundega. Nad avastasid, et beežid matid krõpsupakid koos
tervislike koostisainete piltidega ei käivita ajus osasid, mis on seotud süütundega niivõrd kui
värvilised pakid krõpsude piltidega. Frito Lay vahetas seepeale välja oma pakid USAs. Lõpuks
tehti järeldus, et 30-sekundilised reklaamid olid efektiivsemad kui 60-sekundilised reklaamid.
Frito Lay katsetas fookusgrupis Cheetose reklaami, kus naine maksab teisele inimesele kätte,
pannes pesumajas Cheetose snäkke valge pesu kuivatisse. Osalised ütlesid, et neile ei meeldinud
reklaam, kuid ilmselt sellepärast, et nad ei soovinud näha liiga õelat käitumist teiste fookusgrupis
olijate vastu. Ajutegevus näitas aga, et naistele see reklaam meeldis.7
Sain nende uuringute põhjal aru, et naistele suunatud krõpsude reklaam peaks olema mattides
beežides toonides ja näitama tervislikke toiduaineid, et mitte käivitada ajus alasid, mis seostuvad
süütundega. Uurisin veel edasi Laysi kohta ning jõudsin Riggsi teoseni „Encyclopedia of Major
Marketing Campaigns”, mis kajastab Lays Oven Baked lansseerimiskampaaniat Ameerika
Ühendriikides. Lays Baked krõpsude reklaamis osales tuntud nukufilmikangelane Miss Piggy ja
kolm modelli, kes mugistasid madala kalorisisaldusega snäkki, ilma et muretseksid kaalutõusu
pärast. Seejärel teatab voiceover hääl: „pooleteist grammi rasvasisaldusega ühe portsioni kohta,
võib sul tekkida kiusatus süia nagu…“ Sejärel katkestab teda Miss Piggy: „Ära isegi mõtle seda
öelda“. Reklaamid tõid edu ja Lays Baked krõpsud muutusid kõige edukamaks uueks tooteks

6

Kotler, P. & Armstrong, G. (2009). Principles of Marketing (13th Edition). New Jersey: Prentice Hall, lk 596

7

Coutinho de Sousa, J. (2017). Neuromarketing and Big Data Analytics for Strategic Consumer Engagement:
Emerging Research and Opportunities Hershey: IGI Global, lk 151
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Frito Lay ajaloos, teenides rohkem kui 250 miljoni dollari väärtuses müügitulu esimese aasta
jooksul.8
Esmalt tekib hämmastus seda kampaaniat YouTube’ist9 vaadates. Terve mõistus ütleks, et
reklaamides midagi naistele, kes on niigi oma figuuri pärast muretsevad, ei tasuks teha reklaamis
seoseid: „Söö nagu siga”. Teisalt hakates mõtlema, mängib reklaam just samale süütunde
vähendamise printsiibile, millega Lays ise oma uurimises 20 aastat peale Baked krõpsude
lansseerimiskampaaniat välja tuli. Tuginedes vastavale eeltööle pakun, et kui krõpsude tootja
teeb kõik võimaliku, et vähendada naistes krõpsude söömisega seotud süütunnet, on ta selle
sihtgrupi juures edukas.
Seega peaks kampaania edastama sõnumit: „Sa võid anda järgi oma kiusatustele aplalt süüa, aga
tee seda selliste toitudega, mis ei tee su figuurile halba”. Näiteks meie Laysi krõpsud.
Kui sa sööd neid rasvavabu tooteid, võid süüa nagu poisid, aga ikka välja näha nagu tüdruk.
Sellest tulenevalt otsustan mängida tabule.
PEASÕNUM: „Kõige kergem kiusatus.”
LAIENDATUD PEASÕNUM: „Lays Oven Baked krõpsudes 50% vähem rasva”.
VISUAAL: Oven Baked pakid, mis on nööriga kinni seotud ja hõljuvad õhus justkui õhupallid.
(Jõudsin just järeldusele, et mul läks selleni jõudmiseks umbes viis turundusraamatut aega, kuigi
mu esimesed mõtted olid sarnased.)
PEASÕNUM: „Enese premeerimine on nüüd poole lihtsam.”
LAIENDATUD PEASÕNUM: „50% vähem rasva kui tavalistes krõpsudes.”
VISUAAL: Päevaplaan:
Ärka varakult
Mine jooksma
Tee kellelegi kompliment
Söö tervislikult
Loe raamatut
Premeeri end õhtu lõpuks Lays Oven Baked krõpsude ja lemmik sarjaga :).

8

Riggs, T. (2006). Encyclopedia of major marketing campaigns, 2. Köide. Detroit: Gale Publishing, lk 584

9

https://www.youtube.com/watch?v=xqQP0HrUqpU
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Teisalt on võimalus läheneda ka sõnumiga: „Armastus käib kõhu kaudu”, „naised kui andjad ja
hoolitsejad”. Toidu ulatamine loob sümboli armastusest/hoolest, samas annab sõnumi
enesekontrollist, sest naine ei ostnud seda pakki endale, vaid kallimale/sõpradele. Ja kui Laysi
kartulikrõpsud aitavad naisel just oma kallimaid, kes niikuinii krõpse sisse vohmivad kuidagi
tervislikumale teele juhtida, on see ainult boonus.
PEASÕNUM: „Neile, kellest hoolid.”
LAIENDATUD PEASÕNUM: „Kerge valik kõige kallimatele.”
VISUAAL: Laysi krõpsudest tehtud süda välja tulemas vanast kiviahjust.
VISUAAL2: Ilus naiselik käsi ulatamas LOB krõpse, teiselt poolt on mehekäsi neid vastu
võtmas.
3.5 Neljas nädal
Neljandat nädalat on mul kõige raskem kokku võtta. See oli periood, kus väljakutsest hakkas
vaikselt juba tüdimus peale tulema, ning ütleksin, et see nädal oli võib-olla neljast nädalast kõige
ebaviljakam. Tulemused tulid küll juba kiiremini, kuid väsimus võttis iga päev oma osa. Samas
oli ka neljandal nädalal selliseid kavandeid, mida vaadates tundsin ennast üpris rahule jäävat.
3.5.1 Väljavõte neljanda nädala ühe päeva mõttekäigust brändile Seesam (Lisa 4)
Bränd: Seesam.
Kes: koduomanikud.
Mida: sõlmima kodukindlustuse Seesamis.
Milleks: turvatunne, et kodukahju puhul tuleb kahjude hüvitamisel Seesam appi. Seesami
kahjukäsitlejad pole norijad, vaid Seesam on kindlustusfirma, mis maksab välja kõige suurema
protsendi kahjusid.

Alustan tänast päeva, lugedes Seesami lehte, et mõista brändi väärtusi. Loen sealt, et suurim osa
maksti välja tuleõnnetuses kahjustatud kodudele. See viib mõtte esimese asjana kohe
tuleõnnetuses kaotatud kodude peale.
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PEASÕNUM: „Seal, kus suitsuandur enam ei aita, tuleb Seesam appi.”
Võiks liikuda selles suunas, et tegelikult juhtub kõigil õnnetusi. Ka näiteks tuletõrjel võib
juhtuda tehnilisi rikkeid või politsei võib autoõnnetusse sattuda.
VISUAAL: tuletõrjeautol kapott lahti, kõik neli meest kapoti all remontimas.
PEASÕNUM: „Kui miski enam ei aita, tuleb Seesam appi.”
Mõtlen kodudele ning selle peale, et tihti võtavad inimesed kodud endale pikaajaliste
pangalaenudega. Kodu ei ole maha kukkunud võileib, mida saab kohe uuesti teha.
PEASÕNUM: „Mõnikord pole uuesti alustamine nii lihtne.”
LAIENDATUD PEASÕNUM: „Nendel puhkudel aitab sind Seesami kodukindlustus.”
VISUAAL: mahakukkunud jäätis.
See viib mõtte edasi sellele, et kodu soetamine on justkui haridustee. Inimesed veedavad aastaid
seda omandades.
PEASÕNUM: „Mõnede asjadega elus ei tahaks alustada uuesti nullist.”
LAIENDATUD PEASÕNUM: „Koduga peaks olema samamoodi.”
VISUAAL: Täiskasvanud inimesed laste moodi riietuses, istuvad koolipingis.
PEASÕNUM: „Kodukindlustus ei pea olema raketiteadus, õnneks Seesamiga see polegi.”
VISUAAL: Mees istumas oma põlenud maja jäänustes, alles veel üks tugitool. Seljas
hommikumantel ja peas talvemüts. Tema kõrval asub suur hunnik kindlustuspabereid, mis on
vaja kohe ära täita.
Tüüpiline on mentaliteet, et kõigi teistega juhtub, mina olen tark ja hoolikas ja minuga ei juhtu.
PEASÕNUM: „Minuga ei juhtu midagi!”
LAIENDATUD PEASÕNUM: „Kuid naabrite eest sa vastutada ei saa.”
Tunnen, et tänase päeva lahendused keerlesid pigem tuleohutuse vallas, kuigi kodukindlustuses
on niipalju erinevaid valdkondi, mille baasilt saaks teemat aretada.
Kui vaadata tagasi nelja nädala peale ja küsida endalt: kas mu loovmõtlemise võime on sellel
perioodil edasi arenenud ütleksin, et ilmselt mõnel määral küll, kuid ilmselt mitte nii nagu seda
ülesande alguses ette kujutasin. Vaatamata sellele, et olen tegelenud erinevat sorti loomingulise
tegevusega praktiliselt kogu oma elu, pole ma kunagi enne mõelnud sellele, kust tekivad meile
loovad mõtted. Ülesande lõpuks olen jõudnud arusaamani, et suuresti on loovmõtlemine seoste-
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järelduste jada. Ükski loovlahendus ei sünni tühjalt kohalt, selleni peab viima mingisugune
eelnev mõte.
60.ndatel murdis ühe agentuuri loovtiim nädalaid pead selleüle, kuidas edastada sõnumit, et
Volkswagen on talvel usaldusväärne. Lõpuks jõudis tiim üksmeelele, et lumesaha juht oleks
antud reklaami jaoks suurepärane kõneisik. Läks veel umbes nädal mööda, kuni tiimiliikmetel
tekkis küsimus: kuidas jõuab lumesaha juht lumesahani ? ta sõidab Volkswageniga.10 Just sarnast
mõtteviisi olengi kõige rohkem nelja nädala jooksul õppinud. Loovmõtted ei tule tühja koha
pealt, vaid kõigepealt tuleks probleemi mõtestada läbi erinevate vaatevinklite. Nii on kõige
suurem võimalus leida seos, mis viib lõpuks loovlahenduseni. Minu esimesed vaatevinklid
probleemi lahendamisel olid kindlasti huumor ja vastandumine, kuid tegelikult on erinevaid
lähenemisviise veel rohkemgi.

10

Erick Clarck (1988) The Want Makers New York: Viking Press lk.54
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KOKKUVÕTE
Lõputöö käigus sai loodud 30 päeva vältel igal päeval üks printreklaami kavand. Selle aja
jooksul oli näha nii arengut kui ka taandarengut. Üldiselt muutub inimene osavamaks, kui ta
midagi järjepidevalt teeb. Sama saab öelda ka loovmõtlemise kohta. Kuigi 30 päeva väljakutsed
on minu jaoks huvitvad, leidsin ülesande lõpuks, et see kontseptsioon pole täiuslik. 30 päeva
ülesannet järjest tehes tekib väsimus. Vahetevahel oleks mõistlik võtta endale paaripäevased
puhkepausid, kuid mitte pausi liiga pikaks ajada, vastasel juhul võib ülesanne pooleli jääda.
Lõputöö jooksul mõistsin, kui oluline on ühe reklaami eeltöö – probleemi leidmine ja selle
lahtimõtestamine. Koos eelnevalt korralikult lahti kirjutatud lähteülesandega muutub reklaami
loomine tegevuseks, mis toob tulu. Lõputöö praktiline osa andis mulle oskuse märgata struktuuri,
millele üks või teine reklaam on üles ehitatud. Peale lõputöö praktilise osa teostamist asusin
tööle reklaamiagentuuri, kus olen kohanud andekaid reklaamiinimesi, kes kasutavad oma
loometöös sarnaseid tehnikaid ning mõttemalle reklaamikampaaniate ülesehitamisel. Üldiselt
tunnen, et selle väljakutsega kraapisin ainult pealispinnast ning oma oskuste täiuslikuks
lihvimiseks kulub veel aastaid. Kindlasti kavatsen antud teema uurimisega edasi tegeleda ka
tulevikus.
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SUMMARY
30 Days of copy challenge

30-day challenges have always been exciting for me. People have often made it their daily
challenge to take a photo, draw or paint something in the course of 30 days. When I heard that
Andrii Mishchenko, an Ukrainian copywriter, set a task for himself to make it through the
copywriting challenge, I knew, that I wanted to do something similar. Is it really possible to see
progress in one’s activities in the span of 30 days? In the practical part of my thesis, I made it my
mission to design one print advertisement to different brands or products daily within 30 days,
with the emphasis being on the importance of creative thinking and on the abundance of ideas.
The visual results of this work should be seen as the sketches of the first ideas, that pass on the
creative thought behind the advertisements. The aim of this research is to analyze if it is possible
to see progress in one’s creative thinking within 30 days, if one was to deal with it daily. I tried
figure it out for myself where the creative thoughts come from and what are the factors that
suppress or encourage my creative thinking. Carrying out my thesis, I received plenty of support
from an advertising agency called Zavod BBDO, who inspired me daily on my choices of brands
or products.
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Miss Piggy Baked Lays poolside commercial [www]
https://www.youtube.com/watch?v=xqQP0HrUqpU (20.03.2018)
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Magava valvuri pilt [WWW]
https://www.gettyimages.ca/detail/photo/museum-security-guard-sleeping-on-chair-by-high-resstock-photography/200128414-002(23.02.2018)

kv.ee logo [WWW]
www.kv.ee(23.02.2018)

Auto pilt [WWW]
http://www.seat.ee/639/disain(07.03.2018)

Naise pilt rohumaal [WWW]
https://pixabay.com/en/young-woman-pretty-red-balloons-2622734/(20.03.2018)
Krõpsupakk roheline [WWW]
https://secure.cetescoassets.com/assets/HU/454/5900259090454/ShotType1_328x328.jpg(20.03.2018)
Krõpsupakk sinine [WWW]
https://secure.cetescoassets.com/assets/HU/447/5900259090447/ShotType1_328x328.jpg(20.03.2018)
Lays’i logo [WWW]
http://www.freelogovectors.net/wp-content/uploads/2018/04/lays-logo.png(20.03.2018)
Võileib põrandal pilt [WWW]https://news.nationalgeographic.com/news/2014/03/140315-fivesecond-rule-bacteria-food-safety/#/77635.jpg(26.03.2018)

Seesami logo [WWW]
www.seesam.ee(26.03.2018)
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LISAD
Lisa 1. Esimese nädala kavandid brändile kv.ee11

Pilt 1 Visand brändile kv.ee

11

Magava valvuri pilt [WWW]
https://www.gettyimages.ca/detail/photo/museum-security-guard-sleeping-on-chair-by-high-res-stockphotography/200128414-002(23.02.2018)
kv.ee logo [WWW]
www.kv.ee(23.02.2018)
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Lisa 2.Teise nädala kavandid brändile Seat 12

Pilt 2 Visand brändile Seat

12

Auto pilt [WWW]
http://www.seat.ee/639/disain(07.03.2018)
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Lisa 3. Kolmanda nädala kavandid brändile Lay’s Oven Baked13

Pilt 3. Visand brändile Lays

13

Naise pilt rohumaal [WWW]
https://pixabay.com/en/young-woman-pretty-red-balloons-2622734/(20.03.2018)
Krõpsupakk roheline [WWW]
https://secure.ce-tescoassets.com/assets/HU/454/5900259090454/ShotType1_328x328.jpg(20.03.2018)
Krõpsupakk sinine [WWW]
https://secure.ce-tescoassets.com/assets/HU/447/5900259090447/ShotType1_328x328.jpg(20.03.2018)
Lays’i logo [WWW]
http://www.freelogovectors.net/wp-content/uploads/2018/04/lays-logo.png(20.03.2018)
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Lisa 4. Neljanda nädala kavandid brändile Seesam 14

Pilt 4. Visand brändile Seesam

Võileib põrandal pilt [WWW]https://news.nationalgeographic.com/news/2014/03/140315-five-second-rulebacteria-food-safety/#/77635.jpg(26.03.2018)
Seesami logo [WWW]
www.seesam.ee(26.03.2018)
14
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Lisa 4 (järg)

Pilt 5. Visand brändile Seesam (Autori kavand)
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Lisa 4 (järg)

Pilt 6. Visand brändile Seesam (Autori kavand)
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Lisa 4 (järg)

Pilt 7. Visand brändile Seesam (Autori kavand)
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