




Mis Häppening?



Häppening on veebiajakiri disainist, kunstist, 
kultuurist ja muusikast.



Miks seda teeme?



Häppeningi eesmärk on tuua kodumaiseid 
disainereid, kunstnike, muusikuid laiema publikuni, et 
toetada nende tegevust ning anda seeläbi oma panus 
Eesti kultuurimaastiku arengusse. 






Kuidas seda teeme?



Toome oma lugejateni hoolikalt valitud sisu ebavajaliku 
mürata. Makstud reklaami meie veergudel ei näe.  
 
Hindame kvaliteeti ning omame ebatavalist kontseptsiooni, 
mille raames kirjutame ainult sellest, mis meid liigutab. 



Väärtused



ausus = valime, kellega räägime; pole äraostetavad; oleme ausad tiimi vastu;


austus = austame ja toetame alati üksteist ja oma partnereid 


vabadus = teha asju nii nagu seda südames õigeks peame; vabadus valida, 
millistest projektidest osa võtad; vabadus olla sina ise; vabadus ühiskondlikul 
tasandil – oleme liberaalse maailmaavatega ning toetame erinevate 
ühiskonnagruppide teekonda tunnustamise ja vabaduse poole; 


kodumaisus = kirjutame eesti keeles kodumaistest tegijatest;


fun factor = SEE EI OLE TÖÖ! Tegutseme eesmärgiga, hingega ning loome 
iseendale ja oma tiimikaaslastele toetava arengukeskkonna, kus kõigil oleks 
soodne ja “lõbus” areneda. Sh näeme ka vaeva, et iga intervjueeritav tunneks 
meiega viibides ennast hästi;

 






Kes teevad Häppening?



Oleme grupp oma ala professionaale ja entusiaste, 
kes tahavad jagada laiemale lugejaskonnale 
kodumaist disaini, kunsti ja muusikat.





Motivatsioon





Läbi aegade on see olnud erinevatel inimestel erinev:


• Missioonitunne edendada kodumaa kultuurimaastikku; 

• Kogemuste omandamine: 

mentorluse, kirjutamise, turundamise, juhtimise või 
loovjuhtimise osas tõsiseltvõetava brändi all;


• Portfoolio ehitamine (ja tasustatud töö saamine): 
fotograafidel, stilistidel, jumestajatel, juuksestilistidel;


• Kontaktvõrgustik;


                                                



Kaasnevad plussid



• Häppeningi töid on avaldatud üle maailma (Design Taxi, Bored Panda);

• Häppeningi ja meie tiimiliikmete töid on avaldanud kodumaa suurimad ajalehed, 

ajakirjad ja portaalid (Postimees, Delfi, Meie Maa, Buduaar, Eesti Ekspress, GO 
Reisiajakirjad, Portail, Hooligan Hamlet jpt);


• Oleme loovtiimiga loonud look book’isid ja saanud teha tasustatud moeseeriaid Eesti 
armastatud disainibrändidega (Kirju, Woolish, HOIA homespa)


• Saanud ootamatuid hullumeelseid pakkumisi. Nt: korralda TFW ühe disaineri stage 
show 

• Oleme platvormiks oma tiimile ning avame uusi uksi: Kristin ja Jane on teinud 
stilistikat Eesti staaridele, kirjutajad on saanud tööpakkumisi ajalehtedesse-
ajakirjadesse nii ajakirjanikuks kui ka osakonna juhiks, Liisa ja Evelin on löönud 
kaasa Eesti parimate disainerite moeetendustel, Sandra on aitanud teha muusikutele 
turundust, Kaisa sai läbi Häppeningi kontakti Jazzkaare kommunikatsioonijuhiks ning 
saanud erinevaid tegevjuhi, turundus- ja/või kommunikatsioonijuhi pakkumisi jne. 


• Võimalus osaleda tasuta erinevatel üritustel, kontsertidel, festivalidel, näitustel;

• jpm











Teemad





KULTUUR ja KUNST:


• Muusika

• Ehtekunst

• Kujutavad kunstid (nt maalikunst, skulptuur, 

fotograafia jne)

• Näitekunst

• Parfüümikunst

• Arhitektuur






DISAIN:


• Tootedisain

• Rõivadisain (kuid mitte spordi- ja joogariided)

• Graafiline disain

• Disainialane mõtlemine, strateegia




MUUSIKA:


• Sooloartistid

• Bändid

• DJ-d

• jne




Artiklite formaadid



• Intervjuud

• Fotoprojektid ja nende telgitagused

• Ankeet

• Soovitused

• Kuu vaib

• Järelkajastused ja arvustused

• Inspiratsiooni ja illustratsiooni

• Arvamuslood

• Ajakohased pressiteated

• jne




Digitaalmeedia kanalitest





VEEB: 

“It is all about content!” 
 Eesmärk: luua lisandväärtust ja toota kvaliteetset sisu

 

FB: “Care and share!” 
Eesmärk: artiklite toetus, otsene artiklite jagamise kanal, sh 
inspireerivad lingid (nt Youtube, teiste portaalide artiklid jne) 


Instagram: 
Eesmärk: artiklite toetus, sekundaarne artiklite jagamise kanal, 
jagada telgitaguseid ja igapäevaelum, sh saab stooritada 
koostööprojekte ning toetada erinevaid avalikke üritusi 



Kommunikatsioonist





Häppening on see, kes me oleme, mis energiat me 
välja anname ja kuidas üksteist ning partnereid 
kohtleme. Iga lüli meeskonnast esindab Häppeningi 
tervikuna. 



VÄÄRTUSED:


1) Alati toetame üksteist ning välja kommunikeerima positiivset. 
Tiimisisesed küsimused või ebaselgused räägime avatult omavahel läbi.

Näiteks: Tom läheb Sandrale rääkima, et Kaisa pole talle vastanud. 
Sandra toetab tiimi: Kindlasti on Kaisal selleks hea põhjus, aga 
meenutan Sind talle ja kindlasti ta vastab sulle peagi.

2) Partner, kelle peale võib alati olla kindel ehk teisisõnu – loome 
kvaliteetset sisu ning ei tee asju “poolikult”, hoiame oma partnereid 
protsessi ja tähtaegade osas kursis, võtame arvesse nende tagasisidet, 
räägime avalikkusele neist head (või vaikime), hoiame kinni 
tähtaegadest;

3) Kus viga näed laita, seal tule ja aita.




Aitäh




