
TAVOITE
Kampanjan tavoitteena oli tuoda esille uusia Maggin 5 minuutin kuppiaterioita ja kertoa niiden helppoudesta ja 
erilaisista käyttötavoista. Kuppiateriat sopivat eri ikäisille monenlaisiin tilanteisiin, ja Radio Nova laajan yleisön 
tavoittavana kanavana oli luonnollinen alusta toteutukselle. Sisältöyhteistyö oli osa koko vuoden jatkuvaa Maggi-
brändin radiokuuluvuutta, jonka musiikki oli tuotu myös yhteistyön äänimateriaaleihin.

TOTEUTUS
Kampanja toteutettiin sisältöyhteistyönä Radio Novalla. Ohjasimme radiossa, verkossa ja sosiaalisessa mediassa 
Maggi-brändin pariin. Kampanjassa aktivoimme ihmiset kertomaan, minkälaiselle porukalle ja miksi heillä olisi tarve 
maukkaalle ja helpolle lounaalle. Kyseessä sai olla työporukka, urheiluseura, opiskelijaryhmä tai vaikka kommuuni. 
Kaksi onnekasta porukkaa palkittiin 500:lla Maggi 5 minuutin kuppiaterialla sekä vedenkeittimellä, joka aterioiden 
valmistamiseen tarvitaan. Radio Novan Facebookissa toteutettiin lisäksi oma kisa, jossa pyydettiin valitsemaan 
oma suosikki viidestä Maggi kuppiateriamausta. Näin saimme näppärästi esiteltyä tuoteperheen monipuolisuutta. 
Toteutus suunniteltiin yhteistyössä asiakkaan ja Mediacomin kanssa.

MAGGIN UUDET 5 MINUUTIN 
KUPPIATERIAT RADIO NOVALLA

TULOKSET
Yhteistyön aikana saimme tavoitteiden mukaisesti tuotua 
5 minuutin kuppiateriat monipuolisesti esille ja esiteltyä 
niiden helppouden ja monipuoliset käyttötarkoitukset. 
Kampanja tutkittiin RAM huomioarvo- ja 
vaikuttavuustutkimuksella. Kampanjalla oli loistava 
huomioarvo (52%), ja se oli koettu hyödylliseksi ja 
positiiviseksi. Kampanja oli tarjonnut uutta tietoa, 
ja mikä tärkeintä, se oli lisännyt huomattavasti 
kiinnostusta ostaa ja kokeilla tuotetta (61%). Loistaviin 
tuloksiin on luultavasti vaikuttanut myös Maggin jo 
kuukausia kestänyt maanantaikuuluvuus Bauer Median 
radiokanavilla.

ASIAKKAAN KOMMENTIT
”Yhteistyö Bauer Median kanssa toimi suunnittelusta 
toteutukseen ja tuloksien purkuun asti hyvin. Saimme 
yhteistyön avulla hyvin monimuotoisesti nostettua 
uusia Maggi 5 minuutin kuppiaterioita ja tuotua 
esiin erilaisia käyttötilanteita. Radio Novan juontajat 
ottivat ammattitaitoisesti ja luontevasti Maggin 
mukaan sisältöön ujuttaen mukaan aiheeseen sopivia 
omakohtaisia tarinoita. Kuulijat antoivat paljon ideoita 
siitä, mihin tarkoituksiin uutuustuotteemme sopivat, ja 
niitä tuotiin lähetyksessä esiin muille kuulijoille. Voimme 
hyödyntää niitä myös kampanjan jälkeen muussa 
tekemisessämme.
Yhteistyön sisältö suunniteltiin tavoitteemme huomioiden, 
ja kampanjan tuloksia tarkastellessamme voimmekin 
todeta, että yhteistyö oli erittäin onnistunut. Erityisesti 
ilahdutti se, että kampanja oli huomattu hyvin, ja seoli 
onnistunut herättämään halua kokeilla uutuustuotteita.
Kiitos Bauer Medialle onnistuneesta yhteistyöstä. 
Voin suositella sisältöyhteistyötä Bauer Median 
ammattilaisten kanssa.”
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