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Nanson Toimistopaita -tiimi
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Markkinointi- ja brändijohtaja Sini Lehikoinen

• Mainostoimisto DDB Helsinki

AD Heli Roiha

Copy Netta Stenius

Tuotanto-AD Christina Lundell

Projektijohtaja Anne Aikala

Projektipäällikkö Outi Huhtela

• Mediatoimisto PHD Finland Oy

Mediasuunnittelija Sari Rauhala

Asiakasvastaava Kai Vuorentie



Nanson Toimistopaita

Kaikilla naisilla on joka päivä sama haaste: ”Mitä laittaisi päälle?” 

Nanso halusi ratkaista tämän ongelman. Toimistopaita syntyi.

Toimistopaita on helppohoitoinen, laadukas ja se on erittäin

monikäyttöinen. Se on mukava päällä töissä, sopii iltamenoihin tai vaikka

golfkentälle. Toimistopaidasta löytyy paljon värivaihtoehtoja, eli sitä voi

hankkia useamman eri asukokonaisuuksia varten. 

Kohderyhmänä oli kaikki naiset ja tästä syystä mitoitukseen kiinnitettiin

erikoishuomiota. Toimistopaidalla oli 30 erikokoisen naisen testiryhmä, ja

heidän palautteensa otettiin huomioon lopullisen tuotteen mitoituksessa.  



Toimistopaidan tavoitteet

• Lanseerata paita joka sopii tilanteeseen kuin tilanteeseen. 

• Laajentaa kohderyhmää 

→ saada uusia Nanso-käyttäjiä, jotka ihastuvat Toimistopaidan 

kautta Nanso-vaatteiden laatuun ja pehmeyteen. 

• Lanseerausvaiheessa (2006) myydä 5000 kpl Toimistopaitaa / 

1.sesonki (syksy 2006).



Nanson kohderyhmän profiili

Suomalainen nainen, joka: 

• Arvostaa pehmeää designia

• Pitää itsestään huolta

• On mukavuudenhaluinen ja epämuodollinen

• Yksilöllinen, hän ei ole “vietävissä”

• Vastuullinen / eettisesti tietoinen kuluttaja



Mitä tehtiin?

• Aikakauslehti -ilmoitukset

• Sihteeri & Assistentti -messut

• Rautatieaseman banderolli

• Pohjois-Esplanadin paitabanderolli

• Hangeri



Miksi aikkarit päämediaksi?

• Kohderyhmän hyvän tavoitettavuus / peitto

• Hyvä kohdistettavuus 

• Laadukas mediaympäristö 

• Kohderyhmällä korkea mediaan sitoutumisaste

• Kohtuullinen kustannustehokkuus



Ilmoitukset aikakauslehdissä



Ilmoitukset aikakauslehdissä, Avotakka



Ilmoitukset

sanomalehdissä ja 

Markkinointi & Mainonta -

aikakauslehdessä



Messutytöt Sihteeri- ja 

assistenttipäivillä



Banderolli rautatieasemalla



Paitabanderolli Pohjois-Esplanadilla



Paidan hangeri



Printtimedia

2006

Vaihe 1: 2/1: Anna, Me Naiset 

Pikkuilmoitukset: Kärkimedia, Talouslehdet

2007

Vaihe 2: Pikkuilmoitukset: Kauneus&Terveys, 

Eeva, Avotakka, Kärkimedia. 



Media, tuloksia

• Anna-lehden lukijatutkimuksen tulokset olivat hyvät ja ilmoitus 

toimi erinomaisesti. 

• Huomioarvo oli 71 %. 

• Niiden joukossa, jotka katsoivat kuuluvansa ilmoituksen 

kohderyhmään, oli huomioarvo 80 %. Näistä 39 % harkitsisi 

erittäin todennäköisesti tuotetta yhtenä vaihtoehtona (kun 

vaatealan keskiarvo ko. mediatalon tietopankissa on 23 % ja 

mitattuja kampanjoita 144).



Tulokset, myytyjä kappaleita
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KIITOS!


