NASLOV AKCIJE:
Pametno je poskrbeti za svojo rit.
NAROČNIK:
NIJZ, Program Svit.
PREDMET PRIJAVE:
Oglas (zunanje površine, digital, tisk)
SKUPINA Z4:
Inovativnost
OBDOBJE OGLAŠEVANJA:
Akcija se je začela septembra 2020 in še traja.

NACIONALNI INŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA
je želel ciljno skupino opozoriti na Program Svit:

— preventivni zdravstveni program, ki je
namenjen preprečevanju in zgodnjemu
odkrivanju predrakavih sprememb in raka
na debelem črevesu in danki,
— vključuje moške in ženske med 50. in
74. letom starosti, in sicer vsaki 2 leti.

CILJNA SKUPINA:
Ženske in moški med 50. in 74. letom starosti.
V času pandemije koronavirusa (COVID-19) je prav ta ciljna
skupina najbolj izpostavljena (služba, skrb za starejše) in
s tem najbolj ogrožena, zato je (bila) hkrati tudi najbolj
prestrašena, in je potrebovala močno, jasno in prepričljivo
spodbudo za sodelovanje v Programu Svit.
Kampanja je sekundarno s hudomušnim nagovorom in
svežo oblikovno noto nagovarjala tudi mlajše, saj so pogosto
(odrasli) otroci tisti, ki sporočila opazijo in prenesejo svojim
staršem.
CILJ:
Ključna naloga akcije je zagotoviti, da se udeležba v
Programu Svit ne bo bistveno znižala glede na prejšnja
leta, ne glede na situacijo s pandemijo in restrikcijami v
zdravstvenemu sistemu.

Gre za občutljivo temo, saj o zdravju, še posebej o
svojih intimnih delih telesa ljudje neradi govorimo.
Izbrali smo inovativen pristop: s hudomušnim in
zapomnljivim sloganom pritegniti pozornost ciljne
skupine.
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Kot izhodišče smo uporabili klasično slovensko
reklo »da nekdo skrbi za lastno rit« in jo obrnili v
pozitivno smer, v edino situacijo, ko je skrbeti za
svojo (lastno) rit moralno povsem nesporno.

Vsaj enkrat na dve leti.

STE
VEDELI,

da je rak debelega črevesa ali danke zelo dobro
ozdravljiva bolezen, če jo odkrijemo zgodaj?

Vizualno smo komunikacijo zdravja, ki je (pre)pogosto
resna in dolgočasna, naredili hitro razumljivo,
relevantno in simpatično. Oblikovali smo srčkaste
ritke, ki še dodatno pritegnejo pozornost.

Tema je resna. Hudomušnemu,
neposrednemu in hitro
zapomnljivemu sloganu smo
dodali dejstva, s katerimi
želimo ciljno skupino
opogumiti k sodelovanju v
Programu Svit. Ne strašimo,
ampak ponujamo rešitev.

Vsako sporočilo se konča s
pozivom, ki da predstavniku ciljne
skupine jasno vedeti, kaj mora
narediti: odzvati se na vabilo v
Program Svit!

—
Rak na debelem
črevesju in danki
je resna bolezen,
a jo lahko ob
zgodnjemu odkritju
preprečimo oz.
ozdravimo.
—

OGLAS JE BIL PRVIČ OBJAVLJEN
SEPTEMBRA 2020, IN SICER V:
• svetlobnih oglasnih vitrinah (Citylights),
• obliki plakatov,
• statičnih in animiranih zaslonih v zdravstvenih ustanovah.
Oglas je bil del serije tiskanih oglasov, ta pa je bila del širše
komunikacijske akcije, ki vključuje še televizijske oglase, radijske
oglase, spletne pasice in komunikacijo na družbenih omrežjih.
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Vsaj enkrat na dve leti.

STE
VEDELI,

da je rak debelega črevesa ali danke zelo dobro
ozdravljiva bolezen, če jo odkrijemo zgodaj?

Odzovite se na vabilo v Program Svit.

www.program-svit.si

Plakat je del serije plakatov za akcijo Programa Svit.
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Vsaj enkrat na dve leti.

STE
VEDELI,

da je kar 91 % raka na debelem črevesu in danki
odkritega po 50. letu starosti? K sreči je ta oblika
raka zelo dobro ozdravljiva, če jo odkrijemo
zgodaj, lahko pa jo celo preprečimo.
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STE
VEDELI,

da zahvaljujoč Programu Svit kar 65 % primerov
raka na debelem črevesu ali danki odkrijemo
tako zgodaj, da onkološko zdravljenje sploh ni
potrebno?

SVO J O R * T .
Vsaj enkrat na dve leti.

STE
VEDELI,

da je rak debelega črevesa ali danke zelo dobro
ozdravljiva bolezen, če jo odkrijemo zgodaj?

Odzovite se na vabilo v Program Svit.

Odzovite se na vabilo v Program Svit.

Odzovite se na vabilo v Program Svit.

www.program-svit.si
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ZAKLJUČEK
Kljub strogim omejitvam v zdravstvenih ustanovah in
zaustavitvi javnega življenja zaradi pandemije, je bil odziv
ciljne skupine v letu 2020 za zgolj 1% nižji kot v prejšnjem
letu, kar glede na situacijo štejemo za velik uspeh.
Hvala za pozornost.

