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Tavoite
Tehtävänantona oli suunnitella Boy-sillille kampanja, joka nostaisi tuotteen menekkiä nuorten sekä nuorten 
aikuisten keskuudessa. Vain yllättävä, puhutteleva sekä vuorovaikutteinen kampanja saisivat tuotteen ja 
kohderyhmän kohtaamaan.

Luova idea
Kampanjan luova idea on rento ja sanavalmis kokki, Sillimies. Sillimies antaa nuorille perinteisiä ja täysin 
uudenlaisia sillireseptejä, mahdollisuuden maistaa ja kokeilla niitä itse – jopa innostaa luomaan omia annoksia. 

Keskustelun, suosittelun sekä yhdessä tekemisen kautta syntyy hauska sosiaalinen ilmiö, joka osoittaa sillin 
olevan maistuva ja monikäyttöinen raaka-aine.

Slogan: Haasta itsesi. Syö sillisi.

Kampanja



Sillimies

Sillimies on hauska, helposti lähestyttävä, 
tilannekomiikan taitava persoona, joka jalkautuu 
maistatuskärrynsä kanssa nuorten aikuisten suosimiin 
tapahtumiin, kuten festareille ja kaupunkitapahtumiin. 

Sillimies luo maistatuksista rennon sosiaalisen tilanteen. 
Hän rohkaisee yleisöä maistamaan ja kertomaan 
kokemuksiaan. Osallistuessaan yleisö saa sosiaalisen 
palkinnon sekä Sillimiehen Seal of Approval -tarran, 
joilla vahvistetaan yhteisen kokemuksen tuomaa 
yhteisöllisyyttä.

Sillimiehen ja yleisön kohtaamisia kuvataan videolle, josta 
koostetaan parhaat palat verkkolevitystä varten. Videoilla 
näytetään aitoja reaktioita, kommentteja ja hyvää, rentoa 
meininkiä. Videoilla viestiä jaetaan myös tapahtumien 
ulkopuolelle. 

 

Kampanja



Sosiaalinen media

Sillimiehen Facebook-sivu on fanisivu, ja yleisö 
on vapaa kirjoittamaan sivulle. Sillimiehen 
tiimi moderoi sivua, mutta keskustelu pyritään 
pitämään vapaana ja avoimena.

Facebookissa jaetaan kampanjan omaa 
materiaalia sekä palkitaan virallisten kilpailujen 
lisäksi hyviä reseptejä, osuvia kommentteja 
yms.. Myös Sillimiehen Seal of Approval 
-badgea jaetaan ahkerasti. 

Palkitsemisella ja huomioinnilla aktivoidaan 
faneja tuottamaan omaa sisältöä ja 
osallistumaan sivun toimintaan aktiivisesti. 

Youtube-kanavalla nähdään 
tapahtumavideoita, käyttäjien palkittuja 
videoita sekä Sillimiehen omia ”mitä tänään 
syötäisiin” -tyylisiä kokkausvideoita.

Instagramissa jaetaan kuvia muun muassa tapahtumista, 
silliruuista sekä Sillimiehestä ystävineen. 

Myös yleisö voi ikuistaa sillihetkensä kuvina ja jakaa ne 
etukäteen laadittujen hashtagien kanssa. Hashtageja 
luodaan sopimaan niin kampanjan tapahtumiin kuin 
muihinkin aiheeseen enemmän tai vähemmän liittyviin 
kuviin. Parhaat kuvat palkitaan.

Twitterissä Sillimies kertoo kuulumisiaan ja tapahtumista. 
Myös tapahtumissa kuultuja mielipiteitä kerrotaan.

Kampanjasivusto on luonteeltaan staattinen, mutta 
kokoaa kampanjan tarinan ja toiminnot yhdelle sivustolle.
 
Kampanjan aikana kerätyt reseptit kootaan 
kampanjasivustolle ”reseptipankkiin”, jonka ohjeista 
voidaan myöhemmin tehdä ilmainen reseptivihko.



Televisio

Lyhyellä tv-spotilla herätellään kuluttajien 
mielenkiintoa ennen kampanjaa ja sen alussa.

Mainos:

Lähikuvassa kalastusaluksen kannella sijaitseva ruori 
liikkuu vapaasti myrskyävällä merellä. Taustalla on synkkä 
taivas ja ilma on hurja. Suuri aalto pyyhkäisee kannen ja 
ruorin yli. 

Aallon hälvennyttyä ruorissa on Sillimies, joka julistaa 
kovaan ääneen: 

”Silli – on matkalla sinun ruokapöytääsi!”

Kuva vaihtuu informaatioruutuun, jossa on Sillimies-tunnus 
ja slogan. Voice over sanoo: 

”Boy-silli haastaa sinut. Haasta itsesi. Syö sillisi.”



Radio

Radiomainoksilla tiedotetaan isoimmista 
tapahtumista, joissa Sillimies vierailee. 
Esimerkiksi festarikävijät kuulevat jo matkalla 
Sillimiehen läsnäolosta tapahtumissa.

Radioyhteistyössä (Radio Rock, NRJ) 
Sillimies vierailee studiossa ja haastaa 
juontajat maistamaan ja/tai kokkaamaan 
extremesilliruokaa. Mukana voi olla myös 
yleisön kehittämiä ruokia, jolloin myös 
kuluttajien osallistuminen palkitaan.

Mainos:

[Tapahtumakuuluttaja, ääni kaikuu hieman.] 
 
”Festarikansa! Boyn Sillimies palkitsee uskaliaimmat, 
kokeiluhaluisimmat, yritteliäimmät syömärit 
Provinssirockissa14.–16.6.! 

Tee festarikesästäsi erityinen: Haasta itsesi. Syö sillisi!”



Jatkokampanjointi

Kun nuoret aikuiset on saatu valloitettua, tehdään 
Nuoret vs. vanhemmat -kampanja. Tällä kertaa keski-
ikäiset ja vanhemmat haastetaan niin ikään luomaan 
uusia silliannoksia ja päihittämään niillä nuorten luomat 
suosikkiannokset. 

Tällä kampanjalla saadaan luonteva jatko nuorille 
aikuisille suunnatulle kampanjalle, mutta kasvatetaan 
kohderyhmää sekä tuetaan vanhempien ihmisten 
sillinkäytön ympärivuotistamista.


