
Hullujen Päivien Jonottaja-Aksu

 Tavoitteet 

– Mielikuvalliset tavoitteet: Nostaa Hullujen Päivien kiinnostavuus uudelle tasolle 
ja kertoa kuluttajille, että Hulluilta Päiviltä saa todella laadukasta tavaraa 

– Stockmannin Hullujen Päivien myynnin tukeminen ja ennen kaikkea saada 
aikaan positiivista pöhinää jo ennen Hullujen Päivien alkua

– Tavoitteena oli myös tehdä, jotain innostavaa ja jopa vähän jotain ”hullua” ja 
uutiskynnyksenkin ylittävää

 Näkemys: Mitä pitää tapahtua?

– Hullujen Päivien ympärille tulee luoda innostavaa, hauskaa ja laadukasta 
sisältöä, joka saa hymyn kuluttajien huulille.

– Kannustetaan kuluttajat tarttumaan kuvastoon (digitaalinen & paperinen) ja 
selailemaan sitä >> laatu ja monipuolisuus tätä kautta esille

 Ratkaisu & idea:

– Viikon kampanja kaikilla Nelonen Median Radioiden kanavilla, josta jalkautuu 
paljon sisältöä sosiaaliseen mediaan

– Kampanjan keskiössä ”Jonottaja-Aksu”



”Mitä ikinä haluat, niin Jonottaja-
Aksu jonottaa sen sinulle?”
 Kampanjan idea

– Kampanja alkoi edeltävänä perjantaina 5 kanavalla: Suomipop, Radio Aalto, Radio Rock, 
Loop ja  Metro Helsinki. 

– Kuulijoiden tuli etsiä 3 suosikkituotettaan katalogista. 5 onnekasta voittajaa saivat Metro 
Helsingin juontajan, Akseli Aholan, jonottamaan keskiviikkona tuotteet puolestaan. 

– Pöhinää luotiin vahvasti onlinessa ja somessa, muun muassa valmistautumisvideoilla. 

– Tiistaina kanavien iltapäivälähetyksistä soitettiin voittajille ja puhelut soitettiin On Air.

– Keskiviikkona Aksu metsästi tuotteita tavaratalossa klo 7-8. Ostosten jälkeen Aksu saapui 
studioille ja luovutti voittajien tavarat eri kanaville. 

 Kampanja herätti tunteita voittajissa

 Jokainen kanava soitti Aksulle myös tavarataloon





Jonottaja-Aksu toimi!

 Asiakas oli todella tyytyväinen kampanjan aikaan saamaan pöhinään
ennen Hulluja Päiviä – radioille asetettu kova tavoite täyttyi

 Kuluttajat olivat huomanneet kampanjan hyvin  ja somen kautta saatiin 
paljon aktivointia

 Tulokset

– Radio Rockin sivuilla käytetty huimat  yli 8 min aikaa!

– Osallistuneita yhteensä 1 924 kpl

• Radio Rock 830kpl

• Radio Suomipop 706kpl

• Radio Aalto 205kpl

• Loop 147kpl

• Metro Helsinki 36kpl

Tapahtuman jälkeen kanavien Facebook-ryhmissä jaettiin videota, joka oli kuvattu 
Hulluilla Päivillä. Kyseiset videot tavoittivat lähes 100.000 ihmistä Rockilla ja Suomipopilla! 
Myös kommentteja kertyi paljon


