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Reklaamikampaania võib olla väga tõhus moodus, et tõsta teadlikkust
tööohutuse ja -tervishoiuga seotud küsimustes ning muuta inimeste
käitumist, kuid seda ainult eeldusel, et järgid mõningaid põhisuundi.
Teabeleht hõlmab peamisi põhimõtteid, mida tuleb meelespidada, kui juhid
reklaamikampaaniat kas Euroopa, siseriiklikul või töökoha tasandil.
Teabeleht tugineb agentuuri käsiraamatule ning Euroopa tööohutus- ja
töötervishoiukampaania spetsialistide uuringule.

EDU OLULISED KOOSTISOSAD
Määra mõõdetav eesmärk

See aitab sul hinnata kampaania edu. Sea realistlik ja konkreetne
eesmärk. Näiteks: tekitada 5000 päringut infopaketile “Kuidas hoida ära
vigastusi hotelli- ja toitlustussektoris?”.

Määra kindlaks sihtturg ja sihtauditoorium

Otsustav on fookus. Kui püüad pöörduda liiga laia publiku poole, raiskad
ressursse ja lahjendad oma sõnumit.
• Keskendu sektorile, kus tööohutus- ja töötervishoiuprobleem, mida
tahad esile tuua, on kõige teravam. Näiteks lahustid trükitööstuses.
• Sea valitud sektoris sihtmärgiks inimesed, kellel on mõjuvõimu sinu
soovituste järgi tegutseda. Paljudel juhtudel ei ole need inimesed, keda
tööohutus- ja töötervishoiuküsimused, mida kavatsed esile tuua,
otseselt mõjutaksid. Paljude teiste seas võivad nad olla tippjuhid,
ametiühinguesindajad või personalijuhid.

Sõnasta selge ja lihtne sõnum

Inimesed ujutatakse iga päev informatsiooniga üle. Nende tähelepanu
köitmiseks peab su sõnum olema lühike, lihtne ja sihtauditooriumile oluline.
Katsu see tihendada žargoonivabaks teateks, mis ideaalis ei oleks kahest
lausest pikem. Üks viis seda teha on mõelda “probleemi ja lahenduse”
kategooriates.
Näiteks:
• Uuringud on näidanud, et igast 10 kontoriametnikust kannatab neli
väsimusmurdude all. Uued põhisuunad suudaksid seda arvu ja sellega
seonduvaid kulusid tunduvalt vähendada.
• Suutmatus toime tulla asbestiga kokkupuudet reguleerivate
õigusaktide järgimisega võib firmadele trahvidena maksma minna
20 000 eurot ning laostada töötajate tervise. Uue 12 punktilise
kaitsekava kasutamisega saaks neid probleeme vältida.

Ühe liikmesriigi ohutute töötingimuste alane kampaania
põllumajandussektoris kasutas TVd, plakateid ja reklaamlehti ning
seadis sihtmärgiks piiratud arvu ohutegureid. Sõnumid olid:

Et sõnum jõuaks pärale: töötervishoiu- ja tööohutuskampaania
Agentuuri käsiraamatu kokkuvõte

* Ohutu töötamine tähendab organiseeritud töökohta.
* Ohutu töötamine tähendab organiseeritud puude langetamist.
* Ohutu töötamine tähendab pestitsiididest informeerimist ja nende
tähistamist.
* Ohutu töötamine tähendab sobivat traktorit.

Partnerlus

Partnerlustingimustes töötamine võib tuua esile uued kanalid sinu
kampaania edendamiseks ning usaldusväärsuse lisamiseks.
Potentsiaalsed partnerid on tööinspektsioonid, ametiühingud, tööandjate
ühendused, töötervishoiu kindlustusorganisatsioonid ja
preventsiooniteenistused. Kuid leidub veel palju teisi.

KAMPAANIA PLANEERIMINE

Kui oled oma eesmärgi, sihtauditooriumi ja võtmesõnumi suhtes kokku
leppinud, on oluline kampaaniat enne selle käivitamist hoolikalt
kavandada.

Tuvasta kõige sobivam meedium sihtauditooriumini jõudmiseks

Enamik kampaaniaid hõlmab mitut meediumi, alates pressiteadetest ja
ajakirjaartiklitest ning lõpetades plakatite ja meilide otseläkitustega. Täpse
suhte määratlevad sihtauditoorium, samuti rahalised ja ajalised
kaalutlused. Võimalused on järgmised:

• Pressiteated ja artiklid. Koos pressiteatega tuleks käivitada kõige
laiaulatuslikumad kampaaniad. Saada teade kindlatele sihtsektorit
hõlmavate väljaannete ajakirjanikele. Tee nii, et su võtmesõnum jõuaks
pärale pealkirja ja esimese lõiguga. Pressiteade peab vastama faktidele,
anna kontaktnimi ja -telefoninumber.
• Otsemeilid. Hea kanal kindlate inimesteni jõudmiseks, iseäranis
selliste arvamusliidriteni nagu töötervishoiuarstid ja ärijuhid. Kirjad ei
tohiks olla üle kahe lehekülje (topeltvahemikuga) pikad. Lugeja silmade
köitmiseks võtmeprobleemide külge kasuta alapealkirju, rasvast ja
kursiivkirja. Lisa postskriptum “üleskutsega tegevusele”.
• Kuulutused. Mugav suure hulga inimesteni jõudmiseks. Eesmärgiks
lihtsus ja tugev visuaalne mõju. Liida sellega niisugune
reageeringumeetod nagu rebitav kupong või telefoninumber.
• Plakatid. Kasulik töötajate hulgas riskide ja lahenduste kohta
teadlikkuse tõstmiseks. Sõnum peaks olema jõuline ja lihtne, et
mööduvad inimesed saaksid sellest plakatist otsekohe aru.
• Reklaamlehed. Tõhus viis selleks, et tööohutuse ja töötervishoiu hea
tava ning konkreetsed näpunäited selle kohta, kuidas probleemi vältida,
jõuaksid pärale. Võib kaasas käia otsemeiliga või jagatakse avalikel
üritustel.
• Infolehed. Hea moodus regulaarseks infovärskenduseks ning suurte
või komplekssete küsimuste hõlmamiseks, kus on vaja mitmekesiseid
artikleid. Varieeri artiklite pikkust ja hoia need võimalikult lühidad.
• Brošüürid ja juhendid. Kasutatakse peamiselt detailse või samm-
sammulise teabe ja nõuande edastamiseks. Tuleks suunata tööohutuse
ja töötervishoiu eest vastutavatele inimestele.
• Näitused. Kasulik selleks, et su sõnum jõuaks pärale neile, kes on
seotud tööohutuse ja töötervishoiuga, ja selleks, et tõsta profiili
tulevaste partnerite hulgas.
• Videod. Populaarne koolitus- ja väljaõppevahend, kuid võib olla
kallis.
• Seminarid, õpikojad ning muud “näost näkku” meediumid. Isiklik
kontakt võib osutuda väga tõhusaks, eriti kampaania lõpupoole, kui
võtmesõnumid on juba pärale jõudnud.
• Internet. Saad kasutada kodulehti mitte üksnes oma kampaania
reklaamimiseks, vaid ka inimeste aktiivseks kaasamiseks.



h t t p : / / a g e n c y . o s h a . e u . i n t F a c t s

E u r o o p a    T ö ö o h u t u s e     j a    T ö ö t e r v i s h o i u    A g e n t u u r

Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuur
Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao, Hispaania

Tel (34) 944 79 43 60, faks (34) 944 79 43 83
information@osha.eu.int

Naistöötajateni jõudmine

Kaalu kontakteerumist naisteajakirjadega eesmärgiga avaldada
mõni olemuslugu seoses “tüüpilise naiste töö” ja põdurusega.
Näiteks ohutu kontoritöö kuvaritega või vägivallarisk selliste
rühmade suhtes nagu õed või sotsiaalabitöötajad.

Määra kampaania “tundetoon”

Iga kampaania tundetoon – selle vaatenurk ja tekitatud emotsioon –
sõltub sihtauditooriumist ja sõnumist, mida tahad edastada.
Olemuslikult on sulle avatud neli teed:
• Jahe ja ratsionaalne. See sobib kõige rohkem sell istele
kõrgetasemelistele sihtauditooriumitele nagu ärijuhid ja poliitikud.
Üldiselt tahavad nad kuulda napisõnalist, mitteemotsionaalset ja hästi
põhjendatud äripretsedenti, mida toetavad tugevad faktid ja arvud.
• Hariduslik. Kõige tõhusam, kui on sihitud inimestele, kes juba
hindavad küsimuse tähtsust, kuid vajavad abiks lisainfot ja nõu.
• Lõbus. Kasulik valik, kui käsitled teemasid, mis on arvatavasti veidi
tuimad ja kuivad, isegi kui neil on oluline tagamõte. Peaks olema
kampaania tähtis koostisosa, kui see on suunatud näiteks koolilastele
ja farmiohutusele.
• Hirmutav. See on üks kõige populaarsemaid suundi ja tegevusi,
kui soovitakse inimesi tegutsema hirmutada: “Kui sa seda ei tee,
maksad kõrget hinda.” Käepärane sihtauditooriumite jaoks, kes
seisavad muutusele vastu või keelduvad tunnistamast teatava
probleemi tähendust.

Millal on parim aeg algust teha?

• Püüa oma kampaania siduda mõne temaatilise üritusega. Näiteks
valitsuse tööohutuse ja töötervishoiu statistika esitlemisega küsimuses,
mida tahad edendada.
• Arvesta hooajaliste vaatenurkadega. Kas tööohutuse ja töötervishoiu
probleemi, millele tahad tähelepanu tõmmata, esinemus on suurem
teatavatel aastaaegadel, näiteks talvel või kevadel? Kui see on nii, siis
korralda oma kampaania neil ajavahemikel.
• Väldi puhkeperioode, nagu jõulud, kui enamik inimesi jääb kas
kõrvale või mõtleb muude asjade peale.

Koosta kampaania ajakava

• Olgu kõik reklaamlehed ja muud reklaammaterjalid valmis
vähemalt kaks nädalat enne kampaania algust. Jäta hilinemiste
jaoks aega ning veendu, et kogu info on täpne ja enne trükkiminekut
heaks kiidetud.
• Jaga kampaania mõistliku ajavahemiku, tavaliselt kuu või enama
peale. Peaksid seadma eesmärgiks alustada tähelepanu tõmbava
“suure pauguga” ning seejärel “tilgutada” uudiseid ja teavet kogu
ülejäänud aja jooksul, et säilitada pidev uudistevool.
• Kuu pärast kampaania lõppu hinda edu oma eesmärgi suhtes.
Seda saab teha näiteks infopäringute või sihtauditooriumi mingile
valimile saadetud küsimustike loendamisega.

NÄPUNÄITED, KUIDAS TEAVET KIRJUTADA JA ESITADA

Sinu kampaania õnnestumine või läbikukkumine oleneb sellest, kuidas
oma reklaammaterjale ja toetavaid brošüüre visuaalselt esitad.

Kirjutamisnõuandeid
Kasuta selget žargoonivaba keelt.

• Kujutle, et selgitad kampaania tähtsust sihtauditooriumi liikmele
näost näkku. Kasuta kampaanias samu sõnu, mida ütleksid sellises
situatsioonis. Ole loomulik. Ära püüa tark olla.
• Isikusta tekst. Kõnele “sinu ärist” ja “sinu personalist” ning
võimalusel sobita sinna vahele viiteid sihtauditooriumi turule.
Näiteks, “uue lahustidirektiivi järgimisega toimetulematus võib su
ärile trahvidena maksma minna kuni 100 000 eurot”.
• Hoidu pikkadest ja keerulistest lausetest. Esimene hea põhimõte:
kirjuta nii, kuidas räägid, ning seejärel kustuta mittevajalikud sõnad
maha.

Sõnum jõudku viivitamatult pärale.

Igaüks, kes loeb teksti, peaks sinu püstitatud põhiprobleemist aru
saama mõne sekundi jooksul. Selleks on olemas kaks moodust:
• Pealkirjad. Need peaksid jutustama võimalikult kogu loo.
Näiteks, ära ütle lihtsalt: “Uus toode on välja lastud”, vaid midagi
sellesarnast: “Uus abivahend võib vähendada seljavigastusi 15%
võrra”.
•  Põhitekst. Olenemata sellest, kas kirjutad pressiteadet või
mõnda muud info edastamise vormi, peaksid võtma eesmärgiks
selle, et su võtmesõnum jõuaks esimese lausega pärale, või
hiljemalt teisega. Järgnevad laused peaksid pakkuma faktilist toetust
ning hindama põhiprobleemi. Alusta kõige tähtsamate
probleemidega ning lõpeta vähemolulistega.

Liigenda pikk tekst alapealkirjade ja muude võtetega.

Pikad tekstiosad ei ole kutsuvad, vaid peletavad sageli inimesi neid
lugemast. Liigenda tekstid alapealkirjade, võtmeküsimuste, lühilõikude
ja muude võtete abil, mida oled näinud professionaalsetes
väljaannetes – aga ära sellega liialda.

Kuidas parandada kampaania visuaalset mõju?

• Vali tugikujundeid hoolikalt. Veendu, et need illustreerivad
põhisõnumit. Hoolikalt kasutatud karikatuurid võivad osutuda heaks
viisiks, kuidas elavdada mõnevõrra kuiva ja tüütut töötervishoiu ja
tööohutuse sõnumit, sh õnnetuste näitlikustamist. Kuid pea meeles
– tekst sellel võib iseenesest olla väga tugev.
• Eesmärk olgu selge ja lihtne. Ära proovi mahutada ühele
leheküljele või tahvlile liiga palju infot. See õõnestab kampaania
fookust ja ajab sihtauditooriumi segadusse.
• Kehtesta sobiv vaatenurk ja emotsioon. Kõik reklaammaterjalid,
kuulutusest alates ja infolehtedega lõpetades, peaksid välja tulles
olema osa ühest perest. Visuaalsed kujundid võivad varieeruda, kuid
stiil ja tundetoon peaksid olema samasugused. Tegu on suuresti
kujundusküsimusega ning see aitab kaasa “brändi” tunnustamisele
ja tugevdab sõnumeid, mida sihtauditooriumid igal pool näevad.

KUIDAS SAADA “KAMPAANIA” KÄSIRAAMATUT?

Kampaania käsiraamatu terviktekst on inglise keeles kättesaadav
agentuuri kodulehel http://agency.osha.eu.int/publications/reports.

Trükitud aruannet “Getting the Message Across: health and safety
campaigning”, European Agency for Safety and Health at Work, ISBN
92-95007-20-4, saab tellida Luksemburgist EÜ Ametlike Väljaannete
Talituselt EUR-OP (http://eur-op.eu.int/) või selle müügiagentidelt. Hind
on 7 eurot (lisandub käibemaks).

Finland Invalidilitto ry, Teabematerjal


