
PARIM PAKKUMINE!!!



Inimesed peavad aru saama, et kahjude 
vähendamise keskuste loomine meie 

keskele on kõigi huvides vajalik!



• HIV ravile kulub maksumaksja raha 10 miljonit aastas 
• Keskuse olemasolu avaldab positiivset mõju röövimiste arvule 
• Keskuse olemasolu avaldab positiivset mõju narkootikumidega kauplemise vastu 
• Keskuse olemasolul väheneb uute tarvitajate arv 
• Keskuse olemasolu avaldab positiivset mõju HIV leviku takistamisele 
• Keskus päästab elusid 
• Keskusest saavad sõltlased nõu 
• Keskus aitab teavet levitada 
• Keskus motiveerib narkootikumide tarvitajaid ravi saama 
• Keskusest saab tihti alguse narkootikumide tarvitajate pööre normaalse elu suunas 
• Iga investeeritud euro aitab kokku hoida 21 eurot 
• Linnades, kus on keskused, väheneb HIV nakatumine 19 protsenti aastas 
• Linnades, kus pole keskuseid, suureneb HIV nakatumine 8 protsenti aastas 
• Keskuseid on vaja luua sinna, kus on kõige rohkem narkootikumide tarvitajaid 
• Sõltuvus on haigus 
• Kui inimesed sõltlasi ei näe, ei tähenda see, et neid meie kõrval ei liigu 
• Eesti on narkosurmade poolest Euroopa Liidus esirinnas 
• jne …

Milliseid sõnumeid tahaksime kogukonnale 
kommunikeerida? 



Seda kõike ühel reklaamil pole võimalik näidata …



kuid seda kõike on oluline öelda, et inimesed saaksid 
aru kahjude vähendamise keskuse vajalikkusest



Seetõttu …



Tähelepanu äratamine 
Positiivse kasu näitamine

Olukorra tõsidusest rääkimine 
Ratsionaalsete põhjenduste jagamine 

Hirmude maandamine 
Küsimustele vastamine

Reklaam Kahjude vähendamise 
keskuse veebileht



PIIRANGUD REKLAAMILE



Me ei saa näidata süstalt
Kuigi meie põhifookus on süstivate narkomaanide ravil, siis ei saa me näidata visuaalil süstalt ega  
kommunikeerida esmajoones süstlavahetuse teenust.

süstlavahetuspunkt = vedelevad süstlad minu elurajoonis 
süstlavahetuspunkt = suurenenud kuritegevus 
süstlavahetuspunkt = narkomaanide kogunemispaik 
süstlavahetuspunkt = lapsed on ohus 
süstlavahetuspunkt = turvalisuse vähenemine



Me ei kommunikeeri narkomaanide ravi
Kuigi meie põhifookus on narkootikumide tarvitajate aitamisel, läbi mille me vähendame haiguste, surmade  
jms juhtumeid, siis kommunikatsioon peab toimuma vastupidiselt ning keskenduma eelkõige hüvedele.

narkomaanid = vedelevad süstlad minu elurajoonis 
narkomaanid = suurenenud kuritegevus 
narkomaanid = lapsed on ohus 
narkomaanid = turvalisuse vähenemine



LAHENDUS



Reklaamidel kommunikeerime 
keskuse loomisest tulenevat 
positiivset mõju ühiskonnale



Visuaal kommunikeerib allahindlust ehk 
võitu/soodustust/hüve kogukonnale



VISUAAL 1



Insight: 
•Linnades, kus pakutakse süstlavahetusteenuseid, väheneb HIV-i nakatumine 19% aastas 
•Linnades, kus teenust ei ole, tõuseb see 8% aastas

Järeldus: 
•Keskuste olemasolu mõjutab HIV-i nakatumist 27% võrra





VISUAAL 2



Insight: 
•Iga kahjude vähendamisse investeeritud euro aitab kokku hoida 21 eurot

Järeldus: 
•Investeeringu tasuvus maksumaksjale on 2100%





VISUAAL 3



Insight: 
•Lasnamäel on hinnanguliselt 1800 süstivat narkomaani

Järeldus: 
•Kui kõik need inimesed saaksid abi, oleks päästetud 1800 inimest





OD NÄIDIS





VEEBI NÄIDISED







TÄNUD!


