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SEPTEMBRIS EIJOOKS!



Alkoholitarvitamine on Eesti ühiskonnas tugevalt juurdunud.  

WHO hinnangul on 6 liitrit elaniku kohta piir, millest alates tekivad olulised kahjud 
rahva tervisele. Eestis tarvitati 2016. aastal Eestis 8,3 liitrit absoluutset alkoholi 
elaniku kohta, täiskasvanud elaniku (vanuses 15+) kohta 9,9 liitrit.  

Alkoholitarvitamise vähendamine on  pikem protsess. Aja jooksul tekib 
järelemõtlemise kohti, kuid loobumisotsuse langetamiseks on vajalik mingi 
käivitav olukord. Selleks võib olla terviseprobleem, arsti hoiatus või kampaania 
„septembris ei joo“.

OLUKORRA KIRJELDUS



Panna võimalikult suur hulk inimesi mõtlema alkoholivaba elu võimalikkusele ja 
sellest tulenevatele kasuteguritele.  

Hoogsa ja atraktiivse eestvedamisega tõmmata kaasa võimalikult suur hulk 
inimesi – mõtlema ja tegutsema! 

Panna võimalikult paljud end proovima, kas kuu aega on üldse võimalik ilma 
alkoholita olla.

EESMÄRGID



VÄLJAKUTSED
Tuntud ja traditsiooniline iga-aastane kampaania. Mida siin meedia jaoks uut on? 
Kuidas kajastusi saada? 

Alkoholiteema on nišiteema , siit peab välja saama, et laiemasse pilti sulanduda. 
Suur hulk inimesi on arvamusel, et teda see teema nagunii ei puuduta ega ohusta 
aga tegelikult saab kõik alguse väiksest tipsutamisest. 

Seltskondlikud alkodringid on popid, kuidas seda trendi kahandada?



Loovidee:  Raputame huumoriga! 

Eijooks: alkoholivaba maraton, milles osalema on kutsutud igaüks! Kas tegeliku 
proovijana või siis fännina, kaasaelajana, ergutajana. 

Innustav, positiivne ja tuntud inimene personaaltreeneriks. 

Nimetasime selle aktsioooniks “Septembris ei jooks” (parafraseering tuntud 
kampaania nimetusest) ja agiteerisime inimesi liituma sotsiaalse eksperimendiga 
(suudan vs ei suuda). 

Homoorikad soovitused sotsmeediasse ja seda iga päev!

STRATEEGIA ALUSTALAD



TEOSTUSE PÕHIETAPID



Värbasime kampaaniat vedama 
innustava ja humoorika 
näitleja Luule Komissarovi.  
Tutvustasime teda rahvale.

PERSONAALTREENER



Personaaltreener andis läbi 
septembrikuu iga päev 
osalejatele meelelahutuslikke 
soovitusi, nõuandeid ja nippe, 
kuidas Eijooks edukalt läbida.

FACEBOOK



Idee müük „hulgi“, 
soovitusturundust kasutades 
(omad soovitavad omadele). 
Kaasasime osalejaid   
ettevõtete kaupa!

KAASAMINE



Teemakohane infovärav 
Postimees onlines, kushu 
genereerisime 26 üldhuvitavat 
teemakohast artiklit eesti ja 
vene keeles! 
Kontaktide arv: 36 000 inimest 
päevas.

ERIRUBRIIK



Kaasasime neli Postimehe 
ajakirjanikkuvabatahtlikeks 
vlogeriteks. Kokku genereerisid 
nad 21 vlogipostitust, 
inspireerisid sõpru ning 
töökaaslasi.

VLOGERID



Initsieerisime artikleid 
kampaania sisulise poole pealt 

ARVAMUSARTIKLID



Paljud raadioprogrammid 
kajastasid kampaania etappe ja 
statistikat: Tervisesaated 
KUKUs, Terviseminutid 
MYHITSis 

RAADIO



Eksklusiivne kampaania start ja 
lõpuspurt Eesti vaadatuimas 
uudistesaates Reporteris. 
Kaasasime Võsa Petsi, kes 
lubas kogu Eesti rahva ees 
püüda olla septembris kaine. 

Start:   
https://reporter.postimees.ee/
6197410/reporter-mis-juhtus-
peeter-vosa-pani-viina-polema-
ja-kallas-hoopis-teed 

Finish:  
https://tv.postimees.ee/
6419212/reporter-peeter-vosa-
tahistas-kainet-septembrit-
vaikese-napsuga

KANAL2 REPORTER

https://reporter.postimees.ee/6197410/reporter-mis-juhtus-peeter-vosa-pani-viina-polema-ja-kallas-hoopis-teed
https://reporter.postimees.ee/6197410/reporter-mis-juhtus-peeter-vosa-pani-viina-polema-ja-kallas-hoopis-teed
https://reporter.postimees.ee/6197410/reporter-mis-juhtus-peeter-vosa-pani-viina-polema-ja-kallas-hoopis-teed
https://reporter.postimees.ee/6197410/reporter-mis-juhtus-peeter-vosa-pani-viina-polema-ja-kallas-hoopis-teed
https://tv.postimees.ee/6419212/reporter-peeter-vosa-tahistas-kainet-septembrit-vaikese-napsuga
https://tv.postimees.ee/6419212/reporter-peeter-vosa-tahistas-kainet-septembrit-vaikese-napsuga
https://tv.postimees.ee/6419212/reporter-peeter-vosa-tahistas-kainet-septembrit-vaikese-napsuga
https://tv.postimees.ee/6419212/reporter-peeter-vosa-tahistas-kainet-septembrit-vaikese-napsuga
https://tv.postimees.ee/6419212/reporter-peeter-vosa-tahistas-kainet-septembrit-vaikese-napsuga


Alkovaba menüü alused 
restoranidele ja baaridele 
(mõtle, saab ka ilma 
alkoholita!) 
Alkovaba pidu Tallinnas 
Bastioni aias

KOHAPEALE!



Valik meediakajastusi. 
Detailne ülevaade: 
https://www.dropbox.com/s/
lbuh7vvybiykb7k/
SEJ_PR_kajastused%20.xlsx?dl=0

https://www.dropbox.com/s/lbuh7vvybiykb7k/SEJ_PR_kajastused%20.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lbuh7vvybiykb7k/SEJ_PR_kajastused%20.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lbuh7vvybiykb7k/SEJ_PR_kajastused%20.xlsx?dl=0


28 000  inimest liitus aktsiooniga ja proovis alkovaba kuud 

38 000 kampaania kodulehe külastust 

7000 fänni Facebookis 

87 teenitud meediakajastust  

Teenitud meedia maht rahalises võrdluses umbes 30 500 eurot.

TULEMUSED




