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Snot or not kampagnen er over hele landet!
Tak fordi I vil hjælpe os med at sætte fokus på sammenhængen mellem høfeber og astma! Med jeres
deltagelse er vi sikre på, at budskabet når rundt i hele landet. Det er vi meget glade for!
Selve kampagnen bliver skudt i gang tirsdag den 3. maj på World Asthma Day. Det sker på Højbro Plads i
København, hvor H.K.H. Prins Joachim har sagt ja tak til at være den første, der får foretaget en priktest.
Vi er glade for, at prinsen sammen med jer er med til at skabe fokus på området.

Allergivenlig have midt i København
I forbindelse med åbningen på Højbro Plads etablerer vi et allergivenligt havemiljø med blandt andet
græsplæne, træer og blomster. Vi sætter et telt op, hvor interesserede forbipasserende kan få foretaget
en priktest og en lungefunktionsmåling. Vi deler materialer ud, ligesom vores rådgivere er klar med gode
råd til alle forbipasserende.
Snot or not over hele landet
Vi ønsker at nå så bredt ud i landet som overhovedet muligt – og det er her, I er en meget stor hjælp. Vi
er meget glade for de mange positive tilbagemeldinger, vi har fået i forhold til at være en del af
kampagnen.
Det betyder, at vi er synlige på sygehuse og hos specialelæger over hele landet. Alle modtager samme
kampagnekasse, som den I har fået. Kassen indeholder emblemer til læger og sygeplejersker – vi håber,
at I vil bære dem i hele pollensæsonen. Der er en ”græsskål” med engangslommetørklæder, som I
meget gerne må stille frem i venteværelset eller receptionen sammen med informationsfolderne.
Desuden er der informationsmateriale om vores pollen-app, som kan downloades gratis.
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Hvad kan I sige om kampagnen?
Hvis I bliver spurgt om, hvad Snot or not er, når I går med vores kampagne badge, så får I lige tre hurtige
svar til inspiration, så I let kan fortælle, hvad det hele drejer sig om:
Sammen med Astma-Allergi Danmark sætter vi fokus på høfeber og astma, fordi:
 mere end en million danskere lider af høfeber – omkring 30 % af dem har også astma. Og har du
allerede høfeber, er der større risiko for, at du har astma.
 der ofte er en sammenhæng mellem høfeber og astma, men det er langt fra alle, der er klar over
det. Derfor vil vi gerne hjælpe med at sætte fokus på, at det er vigtigt at kontakte lægen, hvis
man oplever symptomer på enten høfeber eller astma.
 Mange med høfeber og astma kan leve et aktivt liv og være fri for symptomer det meste af
tiden, hvis man blot sørger for at tage sin medicin korrekt.
Vi samarbejder med kendte ambassadører
I forbindelse med vores kampagnemateriale samarbejder vi blandt andet med Thomas Uhrskov,
foredragsholder og tv-vært blandt andet fra en række skiprogrammer og Özlem Sara Cekic tidligere
folketingsmedlem. Begge har forskellige former for allergi og er derfor værdige ambassadører for vores
kampagne.
Synlige på de sociale medier og i pressen
Udover jeres bidrag og vores event, vil vi være synlige på vores forskellige elektroniske platforme – både
hjemmesiden og de sociale medier. På hjemmesiden www.astma-allergi.dk/snotornot vil der gennem
hele kampagneperioden være nyt om kampagnen, der vil være en konkurrence, hvor det gælder om
IKKE at få Thomas Uhrskov til at nyse, ligesom der bliver lagt billeder og film op på de forskellige
elektroniske platforme. Vi vil blive meget glade, hvis I deler vores opslag, så de når så bredt ud som
muligt.
Endelig har vi tæt kontakt både med den landsdækkende presse, men i lige så høj grad med den lokale
presse – særligt de steder, hvor I er en del af kampagnen. Ved at fremhæve de mange lokale
ambassadører er vi sikre på, at de lokale medier vil omtale kampagnen og jeres indsats.
Kampagnen er sponseret af ALK-Abelló A/S, Novartis, Meda, Norpharma A/S, Thermo Scientific, Kleneex,
Sylverster Hvid & Co, Grønne Hjem Gentofte samt DLF seeds and science.
Desuden får vi faglig støtte fra Dansk Lungemedicinsk Selskab – DLS, Dansk Selskab for Allergologi – DSA
samt Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker – FSLA.
Har I spørgsmål, er I velkommen til at kontakte Inge Fisker, kommunikations- og marketingchef –
if@astma-allergi.dk mobil 26 11 42 47
Vi glæder os til at gennemføre kampagnen sammen med jer.
Med venlig hilsen
Astma-Allergi Danmark
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