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Tokmannin Brücke-tuotemerkin markkinointikampanjalle pronssinen Effie-
palkinto 
 

 
 
Tokmannin omiin tuotemerkkeihin lukeutuvan Brücken markkinointikampanja on palkittu Effie Awards 
Finland 2018 -kilpailun pronssisella Effie-palkinnolla. Pronssinen Effie on jo kuudes Tokmannin 
markkinoinnille myönnetty tunnustus vajaan kolmen vuoden aikana. 

Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry:n järjestämässä Effie Awards Finland -kilpailussa palkitaan 

vuosittain parasta suomalaista markkinointia. Effie Awardsissa oli tänä vuonna mukana ennätysmäärä 

hakemuksia, yli 120 kilpailutyötä. Kilpailun shortlistalle nousi 24 markkinointityötä kolmessa eri sarjassa: Media, 

Tuotteet ja palvelut sekä Bisneshaasteet. Brücken markkinointikampanja kilpaili Tuotteet ja palvelut -sarjassa 12:n 

ja Bisneshaasteet-sarjassa 17:n muun markkinointityön kanssa. 

Kilpailun tuomaristo arvioi Brücken markkinointikampanjan pronssisen Effie-palkinnon arvoiseksi seuraavin 

perustein:  

”Haasteissa oleva tuotekategoria käännettiin kasvuun oppikirjamaisen tyylipuhtaalla suorituksella. Tässä 
kampanjassa kaikki tehtiin oikein: positiointi, brändäys, identiteetti ja tarina. Suomalaiset alkoivat sankoin joukoin 
poraamaan, mutta pelkästä ilosta.” 

Palkitun Brücken markkinointikampanjan takana olivat markkinointitoimisto Bob the Robot ja sen tytäryhtiöt Bob 

the Robot Pictures ja Bob the Robot Engage.  

– Olemme erittäin iloisia Brücken markkinointikampanjan voittamasta pronssisesta Effie-palkinnosta. Tokmannin 

omien tuotemerkkien joukkoon viime vuonna liittynyt Brücke on monipuolinen työväline- ja työvarustemerkki, 

jonka luova markkinointi ja monipuolinen tuotevalikoima ovat herättäneet paljon mielenkiintoa asiakkaissamme, 

Tokmannin myynti- ja markkinointijohtaja Mathias Kivikoski kertoo.  
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Pronssisen Effie-palkinnon myötä Tokmannin markkinoinnille on myönnetty jo kuusi tunnustusta vajaan kolmen 

vuoden aikana. Vuonna 2017 Tokmanni voitti AdProfitin palkinnon vuoden 2016 parhaasta kampanjasta, Grand 

Onen parhaan verkkomainoksen palkinnon Facebook Live -lähetyksellään ”Hinnanjuhlat”, Kuukauden Parhaat 

Sekunnit -filmisarjan mainosfilmillään ”Herra Tokmanni ja Sebastian Très-Aimé” sekä Markkinointi&Mainonta-

lehden ja MARK Suomen Markkinointiliiton myöntämän Vuoden 2016 markkinointiteko -palkinnon. Lisäksi vuoden 

2016 huhtikuussa Tokmanni palkittiin Vuoden Huiput 2015 -kilpailun äänimainonnan pääpalkinnolla. 
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Lisätietoja: 

Mathias Kivikoski 

myynti- ja markkinointijohtaja 

 

puh. 020 728 6045 

mathias.kivikoski(at)tokmanni.fi   

 

 

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2018 
Tokmannin liikevaihto oli 870,4 miljoonaa euroa ja sillä oli noin 3 600 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa 
valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä on lähes 200 myymälää eri puolilla Suomea. 
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