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On olnud erakordselt keeruline aasta ja seda eeskätt
meditsiinivaldkonna jaoks.
Meditsiiniõed ja -hooldajad on teinud hindamatuid
jõupingutusi ja andnud endast kriisi seljatamiseks kõik,
ise seejuures midagi vastu saamata. 

Tahaplaanile on jäänud tervishoiutöötajate isiklik
heaolu, tervis ja jõuvarud, mille otsa lõppedes valitseks
maailmas kaos.

Meditsiinitöötajad vajavad praegu tuge ja turgutust
rohkem kui kunagi varem, leidmaks jõudu keerulistel
aegadel võidukalt lõpuni vastu pidada. Panustades
meditsiinitöötajate heaollu, aitame suures plaanis
kaasa ühiskonna heaolu säilimisele.

OLUKORD



Eesmärk on toetada kodanikualgatust “Teeme pai!” ja kõnetada
kampaania osana avalikkust - eeskätt Eesti ettevõtjaid, juhte ja
investoreid, kellel on suurem võimekus panustada Eesti
meditsiinitöötajate toetamiseks loodud fondi. Riigi tervislikust
heaolust sõltub ka riigi majanduslik heaolu.

EESMÄRK



Kampaania sihtgrupp on aktiivne, ettevõtlik ja
intelligentne inimene, kes on huvitatud
majandusest, investeerimisest, rahandusest,
ärijuhtimisest, seadusandlusest,
innovatsioonist ja nendega seotud
valdkondadest. Inimene, kes on liider ja
eestvedaja: ettevõtjad, juhid, väikeinvestorid,
spetsialistid, arvamusliidrid, ametnikud,
otsustajad. Neid inimesi on Eestis umbes 100
000.

SIHTGRUPP



LOOVLAHENDUS



Sinu panusel on jõud anda jõudu neile, kellel sellest puudu on!
Iga panus loeb!

SINU PANUSEl ON JÕUD! 



VISUAAL

QR-kood suunab inimesed
kiirelt ja mugavalt otse
pangalingile. 
Äriinimeste elu on tempokas
ja teguderohke ning selline
digitaalne lahendus teeb
nende jaoks annetamise
kiireks ja mugavaks. 



VÄLIMEEDIA
Püüame välimeedias eelkõige
sihtgrupi tähelepanu, sellest
lähtuvalt paigutame lisaks
tavalisele välimeediale
erilahendused ärikvartalitesse -
Maakri/Rävala tänavatele,
Ülemiste Citysse ja Tartu
kesklinna.



Ekraanidele on paigaldatud viipemakseterminal, mis annab võimaluse teostada
väiksemas summas kiirannetusi. Terminali kohal on andur, mis reageerib
käeliigutusele ja aktiveerib ekraanil elektrokardiogrammi kujutavas joones valguse.
Kaardiga viibates järgneb digiekraanile tänusõnadega helisalvestus “Aitäh, et annad
jõudu!”

VÄLIMEEDIA ERILAHENDUS



TRÜKIREKLAAM



Taustaheliks on aeglustuvad südametuksed ja kardiogrammi heli,
mis ühel hetkel seiskub. Järgneb hetk vaikust, seejärel rõõmsam
muusika ja VO:
Meil kõigil saab ühel hetkel jõud otsa. Mis juhtub, kui otsa lõpeb
nende ramm, kelle kätte me oleme saanud sel aastal usaldada
paljud elud? Sinu panus võib seda muuta! Kingime üheskoos
meditsiinitöötajatele puhkust! 
Vaata lähemalt www.ena.ee/pai 

RAADIOKLIPP



Kõik panuse andnud annetajad saavad osaks “Teeme pai!”
tänumärgisest, mida saab soovi korral lisada enda kodulehele või
isikliku/ärikonto sotsiaalmeedisse Facebooki profiilipildi raamiks.
Minu/meie panus andis jõudu.

Tänu ja tunnustus annetajatele



Aitäh!


