Oxford Park
Pressiteade
24.03.2011

Oxford Parki Facebooki leht on üks kiiremini kasvavaid kampaaniaid
Eestis
Euroopa suurima jätkusuutliku arendusprojekti Oxford Park (www.oxfordpark.ee)
Facebooki lehega on täna kella 12.00 liitunud 8137 fänni, liitunute arv kasvab pidevalt.
Kampaania käigus loositakse välja reis kahele nädalaks India ookeanis asuvatele
Maldiividele. Kampaania algas teisipäeval 22. märtsil ning lõpeb 12. aprillil, mil
kuulutatakse välja õnnelik võitja.
Kampaanias osalemiseks tuleb hakata Oxford Parki FB lehe sõbraks ja klikkida nupul „Tahan
puhkusele“. Iga päev kell 12.00 loositakse automaatselt välja 1 finalist ja nii 21 päeva järjest.
Kampaania viimasel päeval 12. aprillil loositakse välja auhind kõigi 21 finalisti vahel. Võitja
tehakse teatavaks Oxford Park FB lehel ja Oxford Park kodulehel www.oxfordpark.ee.
Oxford Parki Facebooki leht on kiirelt saanud üheks külastatuimaks Eestis. Esimese 24
tunniga liitus Oxford Parki Facebooki lehega üle 5600 fänni.
„Eesti võiks olla maailmas number üks Facebooki külastavuselt,“ ütles sotsiaalmeedia
turundusega tegeleva ettevõtte Goal loovjuht Marko Saue. „See on väga ambitsioonikas
eesmärk, sest Eesti on väga väike riik, kuid see-eest mõnedes tehnoloogiavaldkondades
maailmas juhtiv,“ lisas Saue.
„Me pole mitte ainult loonud suurepärase lehekülje, vaid sealt on võimalik võita ka
paradiisipuhkus Maldiividele,“ ütles projektijuht Jane Jõe Oxford Sustainable Group’ist.
„Täielik ja jätkusuutlik puhkus, just nagu Oxford Park on täielik ja jätkusuutlik arendus,“ lisas
Jõe.
Oxford Park on 560.000 m² territooriumil rajatav terviklik uusasum, mis asub looduskaunis
kohas Tallinna ja Rapla vahel Atla külas, Juuru vallas. Tegemist on tööta-puhka-mängi elustiili
arendusega, mis on uut laadi kontseptsioon Eestis, kuid populaarne Lääne- ja Põhja-Euroopas. Oxford
Parki on plaanitud ja disainitud üle 5 aasta ning ta fookus on elanikel ja ettevõtetel, kes valivad sealse
piirkonna elamiseks elustiili pärast. Jätkusuutlik elustiil, mis on uudne Eestis, esindab suurt väärtust
ning kogu arendus koosneb hüvedest, mida pole täna üheski teises Eestis arendatavas projektis.
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