
UUSI Lumene Time Freeze 
Huhti - toukokuu 2013 

 





UUSI LUMENE TIME FREEZE 

• Uudet koostumukset 

• Uusi tuotelinja 

  uusia tuotteita linjaan 

• Uusi tuoksu 

• Uusi pakkaus 

  
Mitä tuttua 
Tuotteen asemointi: kiinteyttävä ihonhoitolinja 40+ naiselle  

Tuotelinjan nimi: Time Freeze  

Mitä uutta 



 
MARKKINOINTIVIESTINNÄN KONSEPTI 
 

 

Lumene Time Freeze -ihonhoitosarja on 

ihanteellinen kiireisen 40+ naisen elämään.  

 

Sen avulla ajan voi pysäyttää iholla.  

 

Todistetusti 

tehokkaiden Time Freeze -ihonhoitotuotteiden avulla 

iho pääsee taas keskipisteeseen, saaden uutta kiinteyttä ja 

kimmoisuutta.  

 

Nuoruuden hehku palautuu jälleen kasvoille.  

 

 

 



PAKKAUSUUDISTUS 





MTV3 & 
AVA  

AVAn 
katko-

tunnisteet & 
kilpailu 

Netti tv / 
Katsomo 

Printti 
Elokuva-
teatterit 

Facebook & 
SEM 

Lumenen 
omat 

kanavat 

Myymälä 

Time Freeze -kampanja  
tavoitti kiireisen 40+ NAISEN 

Päämediat: 

TV ja 

Aikakauslehdet 



VISUAALINEN TOTEUS MEDIASSA 



VISUAALINEN TOTEUS MYYMÄLÄSSÄ 



CASE LUMENE TIME FREEZE 

 

• Kampanja-aika: huhti-toukokuu 2013 

 

• Mediatoimisto Dagmar 

• Mainostoimisto Grow 
 

tripod research oy toteutti tutkimuksen M3     
internetpaneelissa 

– Erillistutkimuksena 17.5. - 26.5.2013 

– Kohderyhmänä naiset 35+ 

– Vastaajamäärä N=299 

 
 



CASE LUMENE TIME FREEZE 

Kampanjassa käytetty mediamix 

• Aikakauslehdet:  

• Evita 

• Kodin Kuvalehti  

• Kauneus & Terveys  

• Me Naiset  

• Kotivinkki  

• Gloria 

• Anna 

• TV-kanavat:  

• MTV3 

• AVA 

• Katsomo.fi 

• Nettisaitit:  

• Lumene.fi 

• MTV3.fi 

• AVAtv.fi 

• Katsomo.fi 

• Finnkinon elokuvateatterit 

• Myymälämarkkinointi 

 



Aikakaus- 

lehdet 

tavoittivat 

56% 

Televisiokanavat 

tavoittivat 

96% 

Nettisaitit 

tavoittivat 

72% 

(naiset 35+, käyttävät ihonhoitotuotteita n=299) 

Finnkinon  

teatterit 

tavoittivat 

11% 

KAMPANJAN MEDIOIDEN 
TAVOITTAVUUS KOHDERYHMÄSSÄ 



61 % on huomannut jonkin mainoksista 
 

+28%  
parempi huomioarvo  

niillä,  jotka katselivat  

sekä televisiota  

että lukivat aikakauslehtiä  

kuin vain 

televisiota katsoneilla 

+15%  
parempi huomioarvo  

niillä,  jotka lukivat  

sekä nettisivuja  

että lukivat aikakauslehtiä  

kuin vain 

nettiä lukeneilla 

HUOMIOARVO KOHDERYHMÄSSÄ 

(naiset 35+, käyttävät ihonhoitotuotteita n=299) 



Mielikuva parani 57 % kaikista 
kohderyhmään kuuluneista 

 

+23%  
enemmän  

ryhmässä, jotka katselivat  

sekä televisiota  

että lukivat aikakauslehtiä  

kuin vain 

televisiota katsoneilla 

+23%  

enemmän 
ryhmässä, jotka  

lukivat sekä nettisivuja  

että lukivat aikakauslehtiä  

kuin vain 

nettiä lukeneilla 

 

(naiset 35+, käyttävät ihonhoitotuotteita n=299) 

MIELIKUVA LUMENESTA 
KOHDERYHMÄSSÄ 



40 % todennäköisesti ostaa mainontaa 
nähtyään 

 

+48%  
enemmän  

ostokiinnostuneita 
ryhmässä,  jotka lukivat  

sekä nettisivuja  

että lukivat aikakauslehtiä  

kuin vain 

nettiä lukeneilla 

+56%  
enemmän  

ostokiinnostuneita 
ryhmässä, jotka katselivat  

sekä televisiota  

että lukivat aikakauslehtiä  

kuin vain 

televisiota katsoneilla 
 

(naiset 35+, käyttävät ihonhoitotuotteita n=299) 

OSTOHALUKKUUS 



...JA TULOKSIA NÄKYY JO! 



LUMENE 
Natural Code Presentation 

2011.01.07 

Kiitos! 


