
hakkame investeerima. Anna Stina Tõnissaar 
Ingrid Liivalehttervishoiutöötajatesse.



probleem.
Meditsiini- ja hooldustöötajatel on 
olnud halastamatult raske aasta. 

Koroonakriis on sundinud tegema 
ületunde, et võidelda meie kõigi elude 
eest ning viibima oma kodustest eemal. 
Palju tänamatut tööd ja vähe puhkust.  
Suur koormus ja mitmel rindel 
võitlemine on aga tekitanud olukorra, 
kus paljud eesliinitöötajad põlevad läbi. 

Mida teha, et ka nemad saaksid oma 
lähedaste seltsis töömured kasvõi 
hetkeks unustada?



eesmärk.

Eesmärk on sellel keerulised ajal juhtida 
tähelepanu meie eesl i initöötajate 
kangelaslikule tööle ja väärtustada nende 
panust Eesti rahva tervishoidu.

Kuidas? Kogudes raha, mis läheb 
õ d e d e l e j a h o o l d u s t ö ö t a j a t e l e 
puhkehetkede nautimiseks Eesti turismi-, 
kultuuri- ja meelelahutusettevõtetes. 
Ettevõtetes, kes on saanud koroonakriisis 
samuti tugevalt kannatada.



sihtgrupp.

Esmaseks sihtgrupiks on Äripäeva 
lugejad, kes on intelligentsed, 
ettevõtlikud, huvitatud majandusest, 
investeerimisest ja innovatsioonist. 
Kuid laiemaks sihtrühmaks on kõik 
inimesed, kes tunnevad, et tahavad 
head teha.



lahendus.
Tähelepanu püüdmiseks oleme 
teinud visuaalid (puust ja) punaseks 
ning valinud väga sihtrühmale omase 
keele – investeerimine, säästmine ja 
väärtustamine. Kuna Äripäeva 
lugejateks on inimesed, kes teavad 
kõige paremini majandusest ja 
rahandusest, oleme otsustanud lüüa 
pealkirjadega, mis jääks koheselt 
silma ja kõnetaks lugejaid. Et 
reklaam ei kaoks infomüra sisse ära ja 
kutsuks edasi lugema, oleme nimme 
valinud kolm parajalt intrigeerivat 
lööklauset.



loovidee.

Katussloganid on mitmemõttelised, sest 
esmalt tekib seos finantsvaldkonnaga. Ent 
copy teine osa koputab hoopis inimeste 
südametunnistusele ning ütleb, et aeg on 
hakata väärtustama, investeerima ja 
säästma meie kalleid eesliinitöötajaid.
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qr kood.

Lisame visuaalidele 
QR koodi, mis viib otse 
maandumislehele, kus 
saab annetada. Lihtne 
ja innovaatiline.
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raadioklipp.

*Algab Wolf of Wall Street’ist tuttava Matthew 
McConaughey üminaga, mis kestab u 12-15 
sekundit*

VO: Nüüd, kus mul on sinu tähelepanu, sooviksin 
rääkida investeerimisest. Eesliinitöötajatesse. Meie õed 
ja hooldustöötajad on visalt võidelnud, et elusid 
päästa. Nüüd on aeg neid tunnustada. Kingi 
eesliinitöötajatele päev täis elamusi tehes annetus 
Kuressaare Haigla Toetusfondile. Loe lähemalt ena.ee/
pai

*Lõppu tuleb samuti ümin, mis vaikselt välja 
fade'ib* NB! Ei kasuta originaalheli, vaid salvestame ise.
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