
Vinteren 2021: Coronaen hærgede, Danmark var inde i nedlukning nr. 2 og stemningen var på lavpunktet. Alle kendte anbefalingerne 
om at spritte hænder, holde afstand og blive hjemme, men vi gad bare ikke mere. Vaccinerne var ganske vist på vej, men ingen vidste 
helt hvornår, så der var behov for at motivere os allesammen til at holde ud lidt endnu. 
 
Derfor gik Sundhedsstyrelsen i øjenhøjde med danskerne. For nogle gange skal man også bare anerkende, at noget er virkelig, virkelig 
træls. Og prøve at grine af det: Fra briller der duggede over mundbindet til desperate teenagere endnu engang strandet derhjemme 
med forældrene. Selvom de konkrete udfordringer var forskellige, var vi grundlæggende alle sammen i samme båd. 
 
Hvert kreativ blev målrettet den målgruppe, som kunne identificere sig mest med situationen og blev eksekveret på samlet set TV, 
outdoor, display, Snapchat, Spotify, Instagram, Facebook og med lydspot i radioen mv. Kampagnen nåede over 182 mio eksponeringer 
på tværs af kanaler og følelsen af at blive set og mødt skabte positiv respons hos de corona-trætte danskere. Og på den måde fik vi 
allesammen et skulderklap til at have tålmodighed – lidt endnu. 

Integrated



Film 
Et rent hjem

Afspil

https://vimeo.com/669788471


Film 
Duggede ruder

Afspil

https://vimeo.com/669787782


Film 
Snakkefilmaften

Afspil

https://vimeo.com/669788134


Film 
Rollespil

Afspil

https://vimeo.com/669787544


Outdoor



Outdoor



Outdoor



Outdoor



Lydspot 
Nede hos bageren

Vi hører lyden af en butiksklokke.   
 
Mandlig kunde: ”Goddag. Jeg vil gerne bede om…”  
Bagerjomfru (afbryder venligt): ”Du skal liiige huske mundbind” 
Mandlig kunde: ”Nå ja, selvfølgelig…” 
 
Vi hører ham fumle det på.  
 
Mandlig kunde (lidt utydeligt mumlende): ”Godt, mnså vil jeg gerne bede om tæ anduer”…”  
Bagerjomfru (afbryder undskyldende): ”Undskyld, hvad siger du?” 
Mandlig kunde (lidt frustreret): ”Næ andaur!” 
Bagerjomfru (venligt): ”Den skal jeg lige have igen.” 
Mandlig kunde (tydeligt): “Spandauer!” 
Bagerjomfru (venligt): ”S’gerne. Det bliver 30 kr.  



Lydspot 
Gåturen

Vi hører lyden af nogle unge, der går en tur (skridt på grus). 
Vi kan høre på deres stemmer, at de er koldt. Rigtig koldt.      
  
Fyr (med klaprende tænder): ”Ej, hvor er d-d-d-dejligt at gå en t-t-t-tur sammen igen.” 
Pige (og forfrossen stemme): ”Ja, d-d-d-d-det er bare s-s-s-skønt at rø-rø-røre sig lidt” 
Anden fyr: ”Fffffff-savner slet ikke at komme sent i seng.” 
 
Kunstpause, mens de går videre. 
 
Pige: ”Vi kan også bare gå uden at snakke”. 
  
VO: Corona trækker ud. Så hold fast. Og ha’ tålmodighed. Lidt endnu.  
  
Fyr: ”Har I tænkt på at mundbind faktisk v-v-v-armer lidt?” 




