
Brämhults
 
Markkinoinnin opinnot / brändimarkkinointi, ryhmätyö

Suunnittelu on tehty käyttäen hyväksi jo olemassa olevaa ulkoasua, 
kuten logoa, fonttia ja pakkausta.



Tavoite
Tehtäväksi annettiin suunnitella brändimarkkinointia Eckes-Graninin tuorepuristetuille Brämhults-mehuille. 
Brämhults on ollut Suomessa jo pitkään, mutta sitä ei juurikaan tunneta. Kampanjalla Brämhults tulee tehdä 
tutuksi suomalaisille ja lisätä myyntiä.

Koska tuote on melko arvokas, kohderyhmänä toimivat erityisesti vakavaraiset 30–55-vuotiaat, jotka haluavat 
hemmotella itseään.

Markkinatilanne
Brämhultsin kilpailijoita ovat muut tuorepuristettujen mehujen valmistajat, joilla on vahva, laadukkuutta ja 
tuoreutta kuvastava imago.

Brämhults poikkeaa kilpailijoistaan siten, että se puristaa ja pakkaa mehunsa itse, juuri ennen kuljetusta 
kauppoihin. Brämhults on siis eittämättä tuorein mehu, joka kaupassa on saatavilla.

Brämhultsin suurimpana etuna on sen erittäin hyvä maku ja heikkoutena kilpailijoitaan kalliimpi hinta.



Luova idea
Koska Brämhultsin puhdas maku puhuu puolestaan, konseptin teemaksi muodostui lause: 
”Ei lisättävää.”  Tämä kuvastaa tuotteen tuoreutta kuin laadukkuuttakin:

 1. Ei lisäaineita, vain hedelmää.
 2. Tuote on yksinkertaisesti paras ja muuta ei tarvitse sanoa.

Slogan yhdistää ajatuksen tuoreudesta, laadukkuudesta sekä ylivertaisesta mausta ja sopii 
hyvin Brämhultsin jo olemassa olevaan, raikkaaseen, vahvaan visuaaliseen ilmeeseen. 

Slogan: Ei lisättävää.



Abribusmainonta

Huomiota herätetään julistesarjalla, joka salaperäisyydellään 
houkuttelee kuluttajia seuraamaan mainontaa tarkemmin.

Koska JCDecaux on innokas keksimään ja toteuttamaan uusia 
abribusratkaisuja, lähtökohtainen tilanne on, että juliste peitetään 
oikeilla appelsiineilla. Muussa tapauksessa julisteista luodaan 
kolme paperiversiota samalla idealla.

Abribusmainonta kestää kolme viikkoa. Vaikka appelsiineihin 
ehtii ”turtua” abribusmainonnan ensimmäisessä vaiheessa, 
mielenkiinto herää, kun osa julisteesta on paljastunut.

Samaa teemaa voidaan toteuttaa myös:
Joukkoliikenteen digitaalisissa näytöissä. (Viimeisellä viikolla •	
promoottorit voivat jakaa appelsiineja.)
Pylvästaulumainontana.•	

Kampanja





Ambientmainonta

Samanaikaisesti abribusmainonnan kanssa liike- ja 
kauppakeskuksiin laitetaan läpinäkyviä appelsiineilla 
täytettyjä laatikoita. 

Laatikot toimivat samalla periaatteella kuin 
julistesarja eli lopulta appelsiinien seasta paljastuu 
Brämhults-pullo. 

Laatikoita voidaan sijoittaa myös suurimpien 
ruokakauppojen sisääntuloon, jolloin ne tukevat 
hyvin maistatustilaisuuksia.



Myymälämainonta ja maistatus

Abribus- ja ambientmainonnan viimeisellä viikolla, aloitetaan tuotteen 
maistatukset päivittäistavaramyymälöissä. Brämhultsin maku on sen paras 
myyntivaltti ja lisäksi maistatukset ovat tilaisuus kertoa ainutlaatuisesta 
valmistusprosessista.

Maistatuksissa kerätään kuluttajien kokemuksia ja kommentteja tuotteesta. 
Kuluttajat saavat kirjoittaa mielipiteensä lapuille, jotka kiinnitetään esillä 
olevaan ilmoitustauluun. Näin hyödynnetään kuluttajien keskinäistä suosittelua. 

Kommenteista hyödytään reaaliaikaisesti jo maistatustilanteissa sekä 
julkaisemalla niitä Facebookissa.



EI LISÄTTÄVÄÄ

TOSI HYVVÄÄ!
 Aino 7v.

Pakko ottaa kotiinkin!
 Timo & Laura

Erittäin 
hyvää 
ellei 
täydellistä! 

Jaana, Lohja

Oikeesti tosi 
HYVÄÄ!!  

Sopis tosi hyvin 
johonkin brunssiin 

tai sunnuntai-
aamupalalle...

Mari,  21v.

Uus 
lempparimehu.

t.Ville Vanha tuttu 
vuosien takaa ja 
edelleen maistuu 
hyvältä!
    
 Ritva

VAU!

ÄITI! 
Osta tätä! 

t. Noora!



Brämhults-tuotetarra

Maistatuksen yhteydessä jaetaan appelsiineja, 
joihin on lisätty Brämhults-tuotetarra.

Tuotetarra viittaa siihen, kuinka Brämhults on 
yhtä tuore kuin appelsiini. Tarra mahdollistaa 
mainonnan ulottumisen kotiin ja työpaikoille – 
niin kauan kunnes appelsiini syödään. 

EI LISÄTTÄVÄÄ



Alennukset

Maistatusten jälkeen ko. myymälöiden ilmoitustauluille jätetään tuotealennuksen oikeuttava mainos. 
Abribusmainonnan alueiden linja-autoihin/raitiovaunuihin alennus tulee istuinselustarroina.

EI LISÄTTÄVÄÄ
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Oikeesti tosi HYVÄÄ!! 
Sopis tosi hyvin johonkin brunssiin tai 
sunnuntaiaamupalalle...

Mari  21v. Turusta

Mainonnassa hyödynnetään 
aitoja kuluttajakommentteja.



EI LISÄTTÄVÄÄ
LUNASTA ALENNUKSESI 
BRÄMHULTS-TUOTTEISIIN 
OHEISELLA QR-KOODILLA.-25%

Oikeesti tosi HYVÄÄ!! 
Sopis tosi hyvin johonkin brunssiin 
tai sunnuntaiaamupalalle...

Mari  21v. Turusta



Lehtimainonta

Lehtimainonnalla tuetaan aikaisempaa mainontaa 
ja/tai lähestytään aiemman markkinoinnin piiriin 
kuulumattomia kuluttajia.

Lehtimainonnassa tuodaan esiin maistatuksissa 
kerättyjä kommentteja. Aidoilla reaktioilla saadaan 
kuluttaja tutustumaan tuotteeseen mainoslauseita 
tehokkaammin.

EI LISÄTTÄVÄÄ

Oikeesti tosi HYVÄÄ!!  
Sopis tosi hyvin johonkin brunssiin 
tai sunnuntaiaamupalalle...

Mari  21v. Turusta

Vanha tuttu vuosien takaa ja 
edelleen maistuu hyvältä!
    Ritva, Kuopio

Uus lempparimehu.
   t.Ville

Pakko ottaa kotiinkin!
   Timo & Laura

Erittäin hyvää ellei täydellistä!  

   Jaana, Lohja
TOSI HYVVÄÄ !
  Aino 7v. Oulusta

Maistatimme maanmainioita mehujamme ja 
smoothieitamme ympäri Suomea.

Tällaista palautetta saimme.



Internetsivut & Facebook
Internetsivut ja Facebook-sivu tukevat muuta mainontaa. Ne pysyvät staattisena, mutta kuitenkin 
ylläpidettyinä. Kysymyksiin sekä kommentteihin vastataan, kerrotaan tapahtuma-aikatauluja, jaetaan saatuja 
käyttäjäkokemuksia sekä teemaa sivuavia uutisia/linkkejä/tapahtumia yms.. 

Facebookilla mahdollistetaan keskustelu, mutta operatiiviset toimenpiteet suoritetaan maistatuksin sekä 
abribus-, ambient- ja lehtimainonnalla.

Messut
Messut eivät kuulu varsinaiseen kampanjaan, mutta ovat Brämhultsille hyvä tapa tuoda tuotteitaan esiin.
Brämhultsin valmistusprosessi on suuri myyntivaltti, mutta sitä on vaikea tuoda esille lyhyesti. Messuilla 
prosessista voidaan kertoa konkreettisemmin ajan kanssa.

Messuilla brändistä voidaan luoda kokonaisvaltainen kokemus, joka Brämhultsin tapauksessa yhdistäisi muun 
muassa erinomaisen maun, ainutlaatuisen valmistustavan, raikkaan ulkoasun ja uudistuneen brändin.

Messuosasto:
Mehubaari. Maistatetaan ja myydään mehuja sekä muita Brämhults-tuotteita.•	
Mehukoulu. Voidaan kertoa ainutlaatuisesta valmistusprosessista.•	
Esillä myymälöissä kerättyjä kommentteja ja ilmoitustaulussa tilaa uusille.•	
Jaetaan appelsiineja tuotetarralla.•	


