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Miért nem beszél a szűrésekről a média?

- Elkötelezettség hiánya,
- Azt gondolják, nincs hírértéke – negatív esetek 

bemutatása jellemző, hatásvadászat,
- gazdasági érdekek, profit előtérbe helyezése.
- Agenda Setting, Information seeking – teóriák:
A „MIRŐL gondolkodjunk?” kérdést? meghatározza a 

„MIT gondoljunk?” kérdést kevésbé.



Média sajátosságai

- Tömegmédia szerepének csökkenése (a TV 
figyelemfelkeltésre alkalmas, a személyes kapcsolat 
a döntő).

- Nagyon magas bekerülési költség (TV, sajtó).
- Hatékonyság relatív.



Tudatos állampolgár!

- Ami nekünk természetes, nem mindenkinek az!
- Az aktív állampolgár, aki tudatosan keresi a 

lehetőségeket, az információt: kivétel.
- Az embereket sokféle inger éri, nehéz az 

információk között eligazodni.



Tudatos állampolgár elérése

- Van akiket nem ér el az információ vagy nem ér el a 
megfelelő információ.

- A szűrések kommunikációjában hiteles személy az 
orvos, az egészségügyi személyzet, az 
egészségfejlesztő, a védőnő, de hogyan jut el odáig, 
hogy a szakember segítségét kérje, hogy szűrésre 
menjen?



Kommunikációs kampány a szervezett 
szűrésen való részvétel fokozásának 

érdekében
• A kampány elsődleges célcsoportjai:
• Célcsoport I. – emlőszűrésre behívásra kerülők (45 és 65 év 

közötti nők)
• Célcsoport II. – méhnyak szűrésre behívásra kerülők (25 és 65 

év közötti nők)
• Célcsoport III. – szív és érrendszeri betegségek (magas) 

kockázati csoportjába tartozó lakosok (nők és férfiak egyaránt, 
21 évtől)

• Felnőtt társadalom /közvélemény /vélemény irányítók



Mire gondol a magyar ember, ha azt 
hallja „szűrés”?



AIDS-szűrés



Bőrgyógyászat - melanoma?



Átvilágítás…



… a reptéren…



Mi a gyakorlati, mindennapi tapasztalat?
Mosoly?



Szép, barátságos doktornő?



Kiszolgáltatottság? Félelem a fájdalomtól?



Félelem a szűrés eredményétől?



Tudatlanság? Kutatás, kommunikáció
Figyelem felkeltés, közbeszéd, hír-

generálás, állampolgári (egyéni) 
felelősség kihangsúlyozása -
médiafelületeken zajló integrált 
kampány

Szakorvosi ajánlás, egészségügyben 
dolgozók bevonása, szakemberek 
ellátása megfelelő, továbbítható
információval



Figyelemfelhívás



Figyelemfelhívás 2.



Figyelemfelhívás 2.



Erősebben fogalmazva:



Akkor vegyük fel a harcot 
a rák ellen?



Mondjuk meg az embereknek 
mit kell tenniük?



Jelezzük, hogy itt az idő?



Alarm?



Szánnunk kell a szűrésre időt?



Ha meg szeretnénk érni 
a 4. X-et?



Ha szeretnénk megérni, hogy a 
60-as évek ismét divatba 

jöjjenek? 



Mindenkit érint!



Mindenkit érint!



Finomkodó kampány?



Pozitív hangvételű, 
klasszikus kampány



Célcsoport-specifikus kampány



Szimbolikusan…



Konkrétan…
Védjük magunkat!



Sokkolóan



A veszteséget ábrázolva…



Érzelmekre hatóan



A szűrés életet menthet mert 
még mindig itt vagyunk



Szembesítés - sokkolás



Kreatív eszközhasználat



Kreatív eszközhasználat, erős 
fogyasztói insight



Kreatív eszközhasználat



Kreatív eszközhasználat



Ismeretátadó és mozgósító kampány 
2010-2011

Kommunikációs eszközök: Hagyományos reklám (TV-
20’, 30’, 60’mp, rádió, sajtó, Web), direkt reklám, 
alternatív reklámozási technikák, public relations 
(helyi rendezvények, helyi sajtó bevonásával)!

Fenntarthatóságot biztosító eszközök: 10, 20 perces 
PR-filmek, szakmának szóló filmek, behívólevél, 
szemléltető kommunikációs eszközök



Közreműködésre kérjük Önöket az elkészült 
termékek terjesztésében, használatában

- Ismeretterjesztő kiadványok,
- Tájékoztató anyagok, szórólapok,
- Plakátok,
- Oktató DVD filmek,
- Szemináriumi segédanyagok,
- Kiadványok népszerűsítésében,
- Média-szereplésben!



Egy kiegészítő üzenet

- Az ingyenesség hangsúlyozása!



Kampány-szakaszok

Érdeklődés felkeltése –Befolyásolás - Mozgósítás

Z

Intenzit
ás

Idő (hónap)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22

Állandó intenzitás



Ragadjuk meg az emberek 
figyelmét!



Ragadjuk meg az emberek 
figyelmét!



Ragadjuk meg az emberek 
figyelmét!



A fiatalok figyelmét is!



A férfiakét is!



A férfiakét is!



Az igazi férfiakét is!



Az igazi  férfiakét is!



Legyen ez emlékezetes, és 
hatásos kampány!



Köszönöm a figyelmet!
Köszönöm a figyelmet!
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