
99 probleemi



Olukord
Inimesed kardavad paaniliselt, et nakatuvad koroonasse. Keskendutakse 
liigselt ühele haigusele ning sellest räägitavatele õudusjuttudele. Unustatakse, 
et vana hea kätepesu ennetab igat haigust.

Miks siis käsi ei pesta? Pole mingit dramaatilist põhjust, enamasti lihtsalt 
unustatakse.

Saame aru, elutempo on kiire. Käiakse tööl, istutakse koosolekul, 
pidutsetakse, armutakse ja minnakse lahku. Võib olla kõike isegi sama päeva 
jooksul. Tundub, et mis seal ikka juhtuda saab, kui üks kord käsi ei pese, eks.

Aga meie, väikestviisi kätepesu spetsialistid, teame, et tegelikult saab 
üks nummi roosilõhnaline seebike meie elu rohkem aidata, kui arvame.



Eesmärk
Eesmärk on luua ajatu kampaania, mis kasvatab inimestes üleüldist 
kätepesu harjumust. Nii ei saa ükski haigus meie ligi, ei koroona, gripp ega 
muu. Soovime eristuda (mustale) südametunnistusele koputamisest ning 
süütunde tekitamisest.



Lahendus
Harjumus käsi pesta ei teki, kui inimesed tunnevad, et kätepesu on tüütu 
lisakohustus või ainult koroona kaitseks. Näitame, et kätepesu aitab iga (okei, 
99) probleemi korral - mis siis, kui veidrad ja spetsiifilised need ka oleks.



99 probleemi, 
1 lahendus



Välimeedia
Püüame välimeedias nii meeste, naiste kui laste 
tähelepanu neile kordaminevate igapäevaste teemadega.



Välimeedia näide 98 ja 45



Välimeedia näide 33 ja 17



Välimeedia näited



Eesti Ekspressi kaanenäidis

Trükimeedia

Loome trükimeedia jaoks just sellesse 
kanalisse sobiva sõnumi, et kõnetada 
sihtrühma kõige tabavamalt.



Sotsiaalmeedia

Kanalikesksetele sõnumitele järgnevad 20-sekundilised videod, 
mis õpetavad käsi õigesti pesema.

Facebooki videod pole ainult tähelepanu äratamiseks, vaid neil 
on ka tugev stateegiline eesmärk püüda inimesi liituma Facebook 
Messenger Botiga, mis igal kiirel päeval sulle kätepesu meelde 
tuletab ja harjumust kasvatab. Jälle üks probleem vähem.

Facebooki postituse näidis



Youtube’i video thumbnail ja Facebooki päise näidis



TV
Kasutame ära olukorda, kus publik istub teleka ees. Millised probleemid 
inimestel peas tiirlevad? 
Lahendame visuaali sama stiiliga - tugev tekst ja lõbusad seebid.

VO:
Millist probleemi sa hetkel lahedad?
Seletada lapsele, miks te just seda kanalit vaatate? Või naisele? 
Mõtled, kas lubad endale veel ühe juustusaia enne reklaami lõppu? 
Või kui mustad su käed ikkagi on pärast selle puldi puutumist?

Pese käed seebiga puhtaks.
99 probleemi, aga 1 lahendus



Lisaidee 

Teeme seebid päriselt ka valmis. Iga seep on 
justkui lahendus konkreetsele probleemile. 

Kui pakendi lahti võtad, siis leiad seest õpetuse, 
kuidas käsi õigesti pesta. Jagame neid 
koolides, lennujaamades ja asutustes; saadame 
mõjuisikutele ja ajakirjanikele. Igatahes - jagame 
palju (räägiti, et poes pidid need niikuinii otsas 
olema).

Seebikarbi näidis
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