
Ragaszkodj hozzá! 
Hogy tegyük szerethetővé a nőgyógyászati edukációs kampányt? 
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Helyzetkép 

Richter 

• A nőgyógyászati terápiás terület kiemelt jelentősége 

• Kiterjedt beteg edukációs és CSR tevékenység      

  Richter a nőkért : középpontban a hölgyek     

  egészsége, lelki és társadalmi jólétének előmozdítása 

o Pl. Intimzona.hu: fogamzásgátlással kapcsolatos edukációs 

portál 

 

Tágabb környezet 

• Sok tévhit, dezinformáció 

• Szigorú szabályok közé szorított kommunikáció + sok szereplő 

 

• Nehezen megkülönböztethető edukációs kampányok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Célok 

• Kiemelni a nőgyógyászati edukációs 

tevékenységünket a médiazajból 

 

• Fiatalabb korosztály számára is szerethető és 

figyelemfelkeltő témákkal és arculattal megjelenni 

 

• Richter értékeihez és társadalmi 

szerepvállalásához illeszkedő kampányt indítani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koncepció 

Központban a tartós párkapcsolat, ami 

társadalmi értéket képvisel. 

• Érzelmeiken, kapcsolatukon keresztül 

szólítjuk meg a célközönséget 

• Szorosan kapcsolódik hozzá a 

fogamzásgátlás és tudatos 

családtervezés témaköre 

 

 

• Tartós párkapcsolatok értékeire épülő 

kommunikációs ernyő kialakítása 

 
 



Kampánystratégia 

1. szakasz 

 

Cél:  

kommunikációs csatorna kiépítése 

 

 Fő fókusz a tartós párkapcsolaton 

- Előnyei, jelentősége 

- A jó kapcsolat alapjai – tippek, 
trükkök 

 

Hype generálás óriásplakátokkal, 
marketing és social media aktivitással 

 

Időzítés: 

Június - Augusztus 

2. szakasz 

 

Cél:  

edukációs üzenetek célba juttatása 

 

Fő fókusz fogamzásgátláson 

- Edukációs tartalmak 

- Segítség a megfelelő módszer 
megtalálásához 

 

Online teszt és fogamzásgátlással 
kapcsolatos információk a microsite-on 

 

Időzítés: 

Szeptembertől - 



Arculat 



Integrált eszköztár 



Microsite: interaktív tartalom és blog 

• Interaktivitásra ösztönző, 
folyamatábra jellegű kialakítás 

• Információk a fogamzásgátlási 
módokról 

• 1. szakaszban a párkapcsolati tippek 
állnak a középpontban 

• 2. szakaszban a fogamzásgátlás 
témáján a hangsúly 

o Orvosi konzultációt előkészítő teszt 

o Párkapcsolati kérdőív 

• Nostory blog  

o celeb interjúk és könnyed témájú 
bejegyzések 

• Keresőoptimalizálás 



Microsite: online kérdőívek 



Közterületi kampány – Óriásplakát és CLP 

1. szakasz 2. szakasz 



Közösségi média 

Rajongói bázis kialakítása, 
célcsoportok elérése, aktív 
párbeszéd kialakítása 

• Interaktivitásra buzdító posztok 

• Edukációs és aktivizáló tartalmak 

• Nyereményjátékok, tudás alapú 
kvízek 

 



Gerilla aktivitás – Páratlan szoborpárosok 

A Csók Világnapján 
magányos fővárosi szobrok 
boldogságára is gondoltunk 

• Urbanista fotótéma 

• Közösségi média aktivitás 

• Sajtó meghívása 



Páratlan élmények vírusvideo 



Sajtókommunikáció 

• Infografikák és sajtóinformációk 



Sajtókommunikáció 

• Szakértői és celeb interjúk 



Köszönöm a figyelmet! 


