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Cool Uden Røg

• 10.000 unge har meldt sig til ‘start mit rygestop’

• 3000 personer har meldt sig til ‘test min rygning’

• Mindst 1500 unge er blevet røgfri

• Se XHALE-brugere i din kommune på http://xhale.dk/statistik

http://xhale.dk/statistik


XHALE og rygestop

• Hver femte ryger mellem 16-25 år kender XHALE

• Af dem har hver femte har brugt XHALE det seneste år

• 13 % af rygerne kender XHALE fra plakater, postkort eller events på 
deres uddannelse

• 58 % af rygerne vil stoppe inden for det næste år



Markedsføring 

• Plakater og postkort på ungdomsuddannelser

• Rygestopevents og rådgivere

• Frivillige Sundhedsformidlere i de større byer

• Bestil materialer og se mere på www.cooludenrøg.dk/materialer

http://www.cooludenrøg.dk/materialer


Ny udgave af e-kvit

I løbet af november 2016 kommer 
en ny version af e-kvit.

I den nye version er både design 
og indhold opdateret. 

Der kommer integration med de 
sociale medier, så man f.eks. kan 
dele sine del-sejre i rygestoppet 
med sit netværk. 



En landsdækkende stopkonkurrence for faste 
rygere
Marts 2017 bliver måneden, hvor faste 
rygere fra hele Danmark kan deltage i 
en stopkonkurrence.

Vinderen bliver trukket blandt de 
deltagere, som fortsat er røgfri d. 31. 
marts.

Konkurrencen skal skabe 
opmærksomhed om rygestop i en 
periode, hvor rygestop ikke står højest 
på dagsordenen – og samtidig gøre 
e-kvit kendt som et gratis 
rygestopværktøj.



Hjælp os med at sprede budskabet

Til februar 2017 starter 
kampagneaktiviteterne – og vi vil meget 
gerne have jeres hjælp til at sprede 
budskabet.

I kan allerede nu markedsføre 
rygestoppet e-kvit overfor jeres 
borgere.

Materiale og inspiration kan findes på: 
ekvit.dk/marked

Til december/januar vil I få info om, 
hvordan I kan hjælpe med at gøre 
opmærksom på stopkonkurrencen.

http://www.ekvit.dk/marked


Mål 2030

• Ingen børn og unge ryger

• Færre 5 % voksne ryger

Status

• 40 børn og unge begynder hver dag

• 27 % 16-25 årige ryger, 12 % dagligt

• 22 % voksne ryger, 17 % dagligt

Røgfri Fremtid


