
OTT TÄNAK JA DELFI: KAHE AASTAGA 
MAAILMAMEISTRIKS



Magnus Carlsen



Kõik algas Magnus Carlsenist

• Norra maletaja, maailmameister, kelle sponsoriks on Norra suurim ja 
Skandinaavia kõige innovaatilisem väljaanne VG. (Tabloid, nagu meie 
Õhtuleht).

• Dokfilm Carlsenist.
• Noorte seas malebuum
• VG viis läbi USA vs Norra malematši, mis oli nähtav ka maailma kõige 

hinnalisem reklaampinnal Times Square´il New Yorgis.
• Koostöö EI OLE pelgalt raha andmine, vaid kõigest alus loominguks, 

innovatsiooniks ja ägedateks ideedeks



Miks me üldse otsisime reklaamipartnerit? 
Miks tahtsime „raha kulutada“?

• Delfi ja Eesti Päevaleht on maineliselt sidunud end spordiga.
• Meil oli ja on tugev sporditoimetus
• Lihtne ja loominguline viis oma brände turundada
• On võimalik tagasi teenida mainet (ja ka raha)
• Otsisime kogu aeg midagi erilist, väärtuslikku ja üllatavat
• Peab massidele korda minema
• Peab midagi meie ümber paremaks tegema



Esimene samm: Delfi ja Tartu korvpall?



Teine samm: Delfi ja Sildarute tiim?



Kuidas jõudsime Ott Tänakuni?

• Otsisime uut kangelast – ja neid pole Eestis liiga palju
• Ott Tänak oli tõusuteel
• Peep Pahvi idee, „et Ott on veel viimane staar, kellega on mõtet 

koostööd teha“. (Vabatõlgendus).



Kuidas oleme Otti kasutanud
- Meil on kokku lepitud kindel 

hulk eksklusiivintervjuusid ja 
blogipostitusi;

- Logo mütsil ja varustusel;
- Turundustegevused
- Rallipäev
- Inimesed rallidele



Delfi ja Ott Tänaku rallipäev: ca 10 000 inimest



Delfi ja Ott Tänaku rallipäev: Ott on 2 korda 
võitnud



Kaunase Žalgirise näide, kuidas tippspordis 
ühe reklaamkoha hinda ja väärtust arvutatakse



Ralli nädalavahetustel kasvas Delfi loetavus
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TOP10 artiklit, mida on sel aastal Delfi Spordis 
enim VAADATUD ja loetud 

1. FOTOD | Vaata, kes saabusid Ott Tänaku filmi esilinastusele 

2. DELFI FOTOD | Nad on tagasi! Maailmameistrid Tänak ja Järveoja saabusid kodumaale

3. SUUR GALERII | Bikiinifitnessi ja kulturismi Eesti tipud ajasid kodumaal lihased punni

4. FOTOD JA VIDEOD | Andrus Veerpalu naasis võidukalt võistluskarussellile, kuid dopingu teemadel endiselt vaikib

5. FOTOD JA VIDEO | Soome rahvas jätab hüvasti oma spordilegendiga - Matti Nykänen saadetakse Jyväskyläs viimsele teekonnale

6. VIDEO JA BLOGI | Karel Tammjärv tunnistas pressikonverentsil dopingusüüd: kontakte pakkus Mati Alaver, teadlik on ka Andrus 
Veerpalu!

7. DELFI RALLISTUUDIO | Miks otsustas Ott Tänak punktikatsel jõudu näidata? Kas üleminek Hyundaisse on kindel? 

8. FOTOD JA VIDEO | Värske rennisõidu maailmameister ja kolmekordne X-Mängude võitja Kelly Sildaru võeti lennujaamas pidulikult 
vastu! 

9. VIDEO ja FOTOD | Ott Tänak ja Martin Järveoja sõitsid filmi esilinastusele WRC-autoga

10. BLOGI JA FOTOD | Võimsalt sõitnud Tänak lõpetas Rally Estonia avapäeva kindla liidrina, Märtin seitsmes



Mis saab edasi?
Läbirääkimised käivad.

Tulemust raske ennustada.
Tänan
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