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Workshop TIPS 2016



Výzva roku 1996

Zkrátit trvání neléčených psychóz

- Reorganizací poskytovaných služeb

- Informováním veřejnosti o příznacích 
nemoci a nabízených službách



Výchozí stav

• Lidé toho o duševních onemocněních vědí 
velice málo

• Zkreslené představy o nemocích, jejich 
léčbě a psychiatrických nemocnicích

• Strach vyhledat pomoc
• Malý zájem většiny společnosti
• Zvýšený zájem jen u některých lidí



Cílové skupiny
• Všichni obyvatelé
• Všeobecní (praktičtí) lékaři, zdravotní a 

sociální pracovníci
• Lidé, kteří se problematice věnují nebo kteří 

mají vazby na psychiatrickou péči – politici, 
pacienti a jejich rodinní příslušníci

• Zaměstnanci



Způsob vedení kampaně

• Celostránkové reklamní inzeráty v 
nejčtenějších novinách

• Brožurky do všech domácností v oblasti 
Rogaland

• Letáky do škol, zdravotnických zařízení a 
center poskytujících sociální služby

• Reklamní spoty v rozhlase













Jakým způsobem přemýšlet, 

když lidé nechtějí váš produkt?

• Omezený/malý zájem

• Silný zájem

• Specifické cílové skupiny

• Jak se prosadit v objemu a 
čase

• Masivní kampaň, velké 
reklamy

• Menší inzeráty, ale často

• Kampaně na míru

• Zaměřit se raději na menší 
počet sdělovacích prostředků, 
ale s větší intenzitou























TIPS og POP

















Internet

Webové stránky přibližně od roku 2000
Brzy bude spuštěna čtvrtá verze

Facebook
Twitter
Inzerce na Facebooku, v lokálních novinách a 
na mobilních telefonech











• Dobře definujte nabízenou službu a získejte pro ni podporu ve své 

organizaci

• Informujte dobře každého, kdo by mohl vaši práci podpořit

• Definujte nejdůležitější cílovou skupinu a zaměřte se na ni

• V první řadě dbejte na osobní kontakt

• Udržujte informaci stále živou a připomínejte – veřejnost brzy zapomíná

• Raději méně sdělovacích prostředků, ale s dopadem na širokou veřejnost

• Informujte sdělovací prostředky o pozitivních výsledcích, zlepšení 

zdravotního stavu je dobrou zprávou

• Učte se od druhých

Závěry



TIPS, POP, Velg å leve

















Nové výzvy

TIPS postavil svou marketingovou strategii na 
kvalitně zpracovaném programu, ale rychle se 
měnící situace v oblasti médií vyžaduje stále 
nové přístupy.






