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Probleem

Ukrainas on käimas sõda. See on sundinud põgenikustaatusesse
miljoneid inimesi erinevatest riikidest, eelkõige Ukrainast ja
Venemaalt. Ka Eestisse on saabunud neist kümneid tuhandeid, kes
siin teadmata ajaks endale uut elu peavad hakkama ehitama. 

Eestis on väga palju põgenike toetamiseks tehtud. On suur hulk
neid ettevõtjaid, kes soovivad ja on juba praegu põgenikke enda
juurde tööle võtnud ning sealjuures on tähtis, et elementaarsed
asjad ei ununeks. 



Eesmärk

Kampaania eesmärk ei ole süüdistada ega etteheiteid teha, vaid
juhtida tähelepanu ja tuletada ettevõtjatele meelde, kuidas
põgenikke tööle võtta nii, et kõik osapooled sellest võidaksid. 



Sihtgrupp

Esmaseks sihtgrupiks on ettevõtjad, kes juba on võtnud või
soovivad põgenikke tööle võtta. Laiemas mõttes kõnetame
Äripäeva lugejaid, kes on liidrid ja eestvedajad: ettevõtjad, juhid,
väikeinvestorid, spetsialistid, arvamusliidrid, ametnikud, otsustajad.



Loovlahendus

Ettevõtjad on konkureerivad ning kasumile orienteeritud. Sihtrühma
tähelepanu püüdmiseks valisime provotseeriva väljendi "kasu
lõikama". Kutsume ettevõtjaid justkui avalikult tegema midagi
ebaeetilist, mida tahetakse reaalsuses varjata. Kuid copy teises
osas pöörame selle positiivseks, öeldes kuidas õigesti käitudes
kasu saada. 

Värvide valikus lähtusime samast põhimõttest - hall ala tähendab
ülekantud tähenduses "ebamäärane, seadustamata ala mingis
valdkonnas". See-eest aitab lahenduse sisu "hallis alas" selgust
luua. Samuti väljendab hall salapära ja monokroomsus aitab kirjus
keskkonnas välja paista. 
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Raadioklipp
Kui visuaali monokroomsusega üritame sekkuda meedia
värvilisusesse, siis raadioklipi alguse vaikusega sekkume raadio
lärmakusse.

(Alguses 2-3 sek vaikust, et tähelepanu tõmmata)
Sosinal: “Pssst, kuule, ettevõtja… Kas tahad põgenike pealt kasu
lõigata?” 
(Paus 1 sek)
Tavalisel neutraalsel häälel:
“Saad väärt töötaja, kui pakud talle väärikaid töötingimusi. Uuri
lähemalt lõikakasu.ee”

Näide

https://drive.google.com/file/d/1n6g8nwQ8WzzqYODn3jU0n-s9XH8TGPnD/view?usp=sharing


Kampaanialeht

Kampaania on suunatud põgenikele nii Ukrainast kui ka Venemaalt.
Samas on kõik põgenike tööga seotud olemasolevad veebilehed  ja
info suunatud ainult Ukrainast tulnutele ning väga paljudel
erinevatel veebilehtedel laiali.

Idee on koondada kasulikud ressursid ühele lihtsalt navigeeritavale
kampaanialehele, mis ei oleks ainult Ukraina-keskne. 

Näidislehe link: https://loikakasu.carrd.co/

https://loikakasu.carrd.co/


Aitäh!


