
Case Dove 2021



DOVEN VAIKUTTAJAYHTEISTYÖN lähtökohtana oli vahvistaa brändiä 
viestimällä kuluttajille Doven arvoja, ja ottaa kantaa ajankohtaisiin 
aiheisiin vaikuttajien avulla. Yhteistyön vaikuttajat valittiin kuvastamaan 
brändiä monipuolisuuden ja kokonaisvaltaisen vastuullisuuden kautta.

Päätavoitteina brändimielikuvan vahvistamisen lisäksi kampanjassa oli 
tuoda esiin Doven tuotevalikoimaa ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa 
sanomaa. Doven brändin päämääränä on luoda kauneudesta positiivinen 
kokemus, joka on saavutettavissa kaikille naisille ympäri maailmaa. Tämä 
päämäärä kulki mukana läpi kampanjan. Dovelle on brändin kannalta 
tärkeää, että kampanjan vaikuttajat hehkuvat pinnallisuuden sijaan 
aitoutta, pystyvät puhumaan tärkeistä asioista luonnollisesti ja ovat 
ennen kaikkea sinut itsensä kanssa voiden hyvin omassa kehossaan. 

Lähtökohdat 
& tavoitteet
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Dove Itsetuntohanke

Dove Itsetuntohankkeen tarkoituksena on vahvistaa nuorten 
itsetuntoa ja vaikuttaa omaan kehoon suhtautumiseen ja tapaan olla 
itsevarma omana itsenään. Dove haluaa vahvasti toimia 
muokkaamattomien kuvien puolestapuhujana ja nostaa esiin, miten 
paljon filttereillä voidaan muokata omaa ulkonäköään ja kuinka se luo 
sosiaalisessa mediassa paineita erityisesti nuorille. 



VUOSIYHTEISTYÖN AIKANA nostettiin esiin Doven eri 
teemoja, joista brändi halusi viestiä. Osa vaikuttajien 
julkaisuista keskittyi Dove Itsetuntohankkeesta 
kertomiseen, toiset julkaisut taas vahvemmin tuotteiden 
käyttöön taktisemmasta kulmasta.

Yhteistyöhön valittiin mukaan kaksi päävaikuttajaa: 
kehopositiivisuudesta ja luonnollisuudesta tunnetut Lola 
Odusoga ja Roosa Rahkonen. Molemmat vaikuttajat 
pohtivat kehopositiivisuuden lisäksi muun muassa Doven
ekologisuusarvoja, tyttöjen ulkonäköpaineita ja 
suhtautumistaan omaan kehoonsa. 

Strategia



KAMPANJA TOTEUTETTIIN vuoden mittaan pääosin 
Instagramissa ja Roosa Rahkosen toimesta myös 
YouTubessa. Julkaisut käsittelivät eri teemoja, joiden kautta 
tuotiin esiin Doven ympäristöystävällisyyttä, eläinten 
oikeuksia sekä Itsetuntohankkeen kautta ennen kaikkea 
itsensä hyväksymistä. 

Kampanjaan haluttiin valita aitoja vaikuttajia, jotka pystyivät 
tuottamaan elämänmakuista ja aitoa sisältöä. Yhteistyössä 
korostettiin erityisesti kuinka Dove toimii eri tahojen 
puolestapuhujana ja kuinka jokainen yksilö on arvokas. 
Erityislaatuisen vaikuttajakampanjan avulla haluttiin poistaa 
paineita nuorten sosiaalisen median käytöstä, erityisesti 
harhaanjohtavan kuvanmuokkauksen osalta.
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REACH RATE

128 %

Tulokset
VAIKUTTAJAT

2
JULKAISUT

20

ENGAGEMENT RATE BY REACH

9,23 %

KOKONAISNÄYTTÖKERRAT

303 k
VUOSI 2021

KOKONAISTAVOITTAVUUS

186 k
Harvinaisen 
korkea!
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R O O S A  R A H K O N E N

L O L A  O D U S O G A

Kuluttajien kommentteja



”Koko yhteistyön ajan Lola ja Roosa onnistuivat loistavasta tuomaan esille brändille 

tärkeitä arvoja. Molemmat vaikuttajat, heidän arvonsa ja tapansa viestiä istuivat 

hyvin yhteen brändin kanssa, joka näkyikin mahtavien tulosten lisäksi myös 

yhteistyöjulkaisujen kommenteissa. Erityisesti sosiaalista mediaa ja sen aiheuttamia 

ulkonäköpaineita käsittelevät julkaisut selvästi resonoivat Lolan ja Roosan 

seuraajissa. Koska nämä ovat erityisen tärkeitä aiheita brändille, oli ilo nähdä, miten 

paljon julkaisut keräsivät reaktioita.”

Johanna Virsiheimo, Nordic Brand Manager




