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Tokmannille AdProfitin Vuoden paras lanseeraus -palkinto 

 

 

Tokmannin omiin tuotemerkkeihin lukeutuvan Brücken lanseerausmarkkinointi on palkittu Vuoden paras 

lanseeraus -palkinnolla markkinoinnin tuloksellisuutta mittaavassa AdProfit 2018 -kilpailussa. Palkinto on 

jo seitsemäs Tokmannin markkinoinnille myönnetty tunnustus noin kolmen vuoden aikana.  

 

Mainostajien Liiton järjestämän AdProfit-kilpailun ammattilaissarjoihin osallistui tänä vuonna yhteensä 26 työtä, 

joista 13 pääsi shortlistalle. Brücken nimellä ”BRÜCKE – työkalubrändi johon suomalaiset rakastuivat” kulkenut 

http://www.tokmanni.fi/brandit/brucke
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lanseeraustyö kilpaili Vuoden paras lanseeraus -sarjan shortlistalla neljän muun työn kanssa. Voiton se pokkasi 

kilpailun ylituomariston mukaan seuraavin perusteluin: 

”Tässä kampanjassa tavoitteet ja toteutus olivat hyvin selkeät. Erittäin hyvä idea ja tulokset todistivat syvän 

markkinointiymmärryksen. Tämä johti johdonmukaisesti rakennettuun brändiin ja markkinointiin sen ympärillä. Aito 

360-työ, jossa myös arvioitiin itse tuotetta. Syvään ymmärrykseen ja käsitykseen pohjautuva systemaattinen tapa 

toimia sai tuomaristolta paljon kiitosta.” 

Brücken lanseeraus toteutettiin tiiviissä yhteistyössä markkinointitoimisto Bob the Robotin ja Tokmannin 

markkinointiorganisaation ja työkalujen ja sähkötarvikkeiden ostoryhmän kanssa.  

 

Tokmannilla kymmeniä Brücke-tuotteita 
 

Brücken tuotevalikoimaan kuuluu kymmeniä hinta-laatusuhteeltaan erittäin hyviä välineitä puutarhaan ja pihalle 

sekä nikkarointiin ja remontointiin. Private label -tuoteperheen tähti on yhdellä akulla toimiva Brücke Click -sarja, 

joka käsittää jo toistakymmentä erilaista sähkötyökalua porakoneesta pyörösahaan ja työvalaisimesta 

ruohotrimmeriin. Tuotteita myydään sekä Tokmannin myymälöissä että verkkokaupassa. Tokmannin 

verkkokaupassa myynnissä olevaan Brücke-valikoimaan voi tutustua osoitteessa www.tokmanni.fi/brandit/brucke. 

 

Jo seitsemäs palkinto noin kolmen vuoden aikana 
 

Vuoden paras lanseeraus -palkinnon myötä Tokmannin markkinoinnille on myönnetty jo seitsemän tunnustusta 

noin kolmen vuoden aikana. Aiemmin tänä vuonna Brücken markkinointikampanja palkittiin pronssisella Effie-

palkinnolla Effie Awards Finland 2018 -kilpailussa. Lisäksi 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. Vuoden 2016 huhtikuussa Tokmanni palkittiin Vuoden Huiput 2015 -kilpailun 

äänimainonnan pääpalkinnolla. 

 

Katso esimerkkejä Tokmannin Brücke-mainoksista klikkaamalla tästä. 

 

 

TOKMANNI 

 

 

Lisätietoja: 

 

 

Maarit Mikkonen 
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maarit.mikkonen(at)tokmanni.fi 

 

 

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppaketju. Noin 3 600 tokmannilaista helpottaa ihmisten arkea ja juhlaa tarjoamalla 

monipuolisen ja ajankohtaisen valikoiman kotimaisia ja kansainvälisiä merkkituotteita sekä muita laadukkaita tuotteita aina 

edulliseen hintaan. Lähes 200:n eri puolilla Suomea sijaitsevan myymälänsä ja verkkokauppansa ansiosta Tokmanni on aina 

lähellä palvelemassa ihmisiä. Vuonna 2018 Tokmannin liikevaihto oli 870,4 miljoonaa euroa. Tokmannin osakkeet on listattu 

Nasdaq Helsingin pörssilistalle. 

https://www.tokmanni.fi/catalogsearch/result/?q=Br%C3%BCcke+Click
https://www.tokmanni.fi/brandit/brucke
https://youtu.be/uwg_4IkvEEc

