
roligt  personligt  uppseendeväckande  överraskande  stilfullt  trendigt  nytt  öppet  för alla  

tufft  snyggt tydligt  i tiden  oanat  innovativt  kostnadseffetivt  unikt  målgruppsanpassat  syn-

ligt  uppenbart  designat  kombinerat  användbart  bärbart  slitstarkt  hållbart  komiskt  bäst  

litet  stort  kommunikativt  nischat  specialanpassat  roligt  personligt  uppseendeväckande  

överraskande  stilfullt  trendigt  nytt  öppet  för alla  tufft  snyggt  tydligt  i tiden  oanat  innovativt  

kostnadseffektivt  unikt synligt  uppenbart  designat  kombinerat  användbart   

bärbart  slitstarkt  hållbart  komiskt  bäst  litet  stort  kommunikativt  nischat  specialanpassat  

personlig  uppseendeväckande  överraskande  stilfullt  trendigt  nytt  öppet  för alla  tufft  snyggt 

tydligt  i tiden oanat  innovativt  kostnadseffektivt  unikt målgruppsanpassat  synligt  

uppenbart  designat användbart bäst bärbart  slitstarkt  hållbart  komiskt  bäst  litet  stort  

kommunikativt  nischat  specialanpassat roligt  personligt  uppseendeväckande    

stifullt  trendigt  nytt  öppet  för alla  överraskande tufft  snyggt tydligt  i tiden  

oanat  innovativt  kostnadseffektivt  unikt  målgruppsanpassat  synligt  uppenbart  designat   

kombinerat  användbart  bärbart  slitstarkt nytt hållbart  komiskt  bäst  litet  stort  kommu-

nikativt  nischat  specialanpassat  oanat innovativt  kostnadseffektivt  unikt målgruppsan- 

passat  synligt  uppenbart  designat  kombinerat användbart  trendigt bärbart  slit-

starkt  hållbart  komiskt  bäst  litet  stort  kommunikativt  nischat  specialanpassat för alla roligt 



kontakta oss 
 
Kontaktpersoner 
Christian Bruun - christian@lookmedia.se
Martin Bergman - martin@lookmedia.se

Stockholm
Telefon Stockholm: 08 - 21 77 77

Malmö
Telefon Malmö: 040 - 23 23 72
info@lookmedia.se 
www.lookmedia.se

Visa
ditt budskap 
med stil.
Ett budskap ska ut. En tjänst ska marknadsföras. 

En produkt ska säljas. Look Media hjälper er att synas 

på nya och innovativa sätt. Vi når dit de traditionella 

medierna inte når och vi gör det på roliga, personliga 

och uppseendeväckande sätt. 

 

Med vespa, cykel, till fots, projicering eller varför inte 

helikopter kan ditt budskap synas på gator, på torg, 

vid butiken och i folkmassor på dagar eller kvällar, det 

bestämmer du. Vi levererar målgruppsspecifika mark-

nadsföringslösningar som är unika, uppseendeväckande 

och kostnadseffektiva.

 

I denna folder kan du inte läsa om var eller när det kan 

tänkas finnas utrymme för din marknadsföringsinsats. 

Tid och plats väljer du nämligen själv. Med Look Media 

kan du synas varsomhelst, närsomhelst och hursomhelst!

Välkommen till Look Media.
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DITT BuDSKap. VarSoMhELST, närSoMhELST.



3



VESPA MED SLÄP
Vespa med släp är våra italienska Vespor med special- 
designade reklamsläp som tar ditt budskap till din 
målgrupp på ett uppseendeväckande sätt.  
Kombinera gärna med sampling via vår personal.  
Vi erbjuder också möjlighet till musik och reklamjinglar via 
de inbyggda högtalarna. Våra förare använder enhetlig 
klädsel och om du önskar kan de använda  
specialanpassad klädsel som matchar reklamkampanjen. 
Reklamsläpen är bakbelysta och har storleken 
101,5 cm x 150 cm.

PRISER VESPA MED SLÄP
 
Prisförslag Stockholm, Göteborg, Malmö: 
 
Måndag-torsdag, 5.500 kr/dag (5 tim) och vespa.
Fredag-söndag, 6.500 kr/dag (5 tim) och vespa.

På andra orter tillkommer en logistikkostnad 
beroende på avstånd. 
Materialkostnad tillkommer (500 kr/affisch). 
Alla priser är exklusive moms.
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LÅDCYKEL MED SLÄP
Lådcykeln med släp är våra lådcyklar specialdesignade bakbelysta 
reklamsläp. Denna uppseendeväckande och miljövänliga produkt  
marknadsför er verksamhet och exponerar era produkter/tjänster direkt  
till den målgrupp ni önskar på ett mycket tilltalande och tydligt sätt.  
Cykelvägar, gator, torg, konserter, sportevenemang och  
varuhus, ta ert budskap precis till den målgrupp ni  
önskar varsomhelst, närsomhelst!  
Kombinera kampanjen med sampling till era  
kunder. Foliera lådcykeln för att göra avsändaren  
extra tydlig. Reklamsläpen är bakbelysta och har  
storleken 70 cm x 145 cm.

PRISER LÅDCYKEL MED SLÄP
 
Prisförslag Stockholm, Göteborg, Malmö: 
 
Måndag-torsdag, 4.500 kr/dag (5 tim) och lådcykel. 
Fredag-söndag, 5.500 kr/dag (5 tim) och lådcykel.

På andra orter tillkommer en logistikkostnad 
beroende på avstånd. 
Materialkostnad tillkommer (1200 kr/cykel). 
Alla priser är exklusive moms.
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PRISER RYGGSKYLT
 
Prisförslag Stockholm, Göteborg, Malmö: 
 
Måndag-torsdag, 3.500 kr/dag (5 h) och ryggskylt.
Fredag-söndag, 4.500 kr/dag (5 h) och ryggskylt. 
 
På andra orter tillkommer en logistikkostnad 
beroende på avstånd. 
Materialkostnad tillkommer (500 kr/ryggskylt). 
Alla priser är exklusive moms.

RYGGSKYLT
Ryggskylten är en bärbar, bakbelyst skylt som tar ditt budskap dit 
traditionella medier inte hittar till fots. Nu kan du ta din reklamkampanj till 
stranden, ett varuhus eller en konsert, möjligheterna är oändliga. 
Kombinera med sampling via vår personal. Vi erbjuder också möjlighet till 
musik och reklamjinglar via de inbyggda högtalarna. Vår personal använ-
der enhetlig klädsel och om du önskar kan de använda specialanpassad 
klädsel som matchar reklamkampanjen. Ryggskylten är bakbeslyst och 
baksidan har måtten 61 x 145 cm. Den mindre skylten på framsidan har 
måtten 60 x 50 cm.

6



PRISER SAMPLINGSCYKEL

Prisförslag Stockholm, Göteborg, Malmö: 
 
Måndag-torsdag, 3.500 kr/dag (5 tim) och lådcykel. 
Fredag-söndag, 4.500 kr/dag (5 tim) och lådcykel. 
 
På andra orter tillkommer en logistikkostnad 
beroende på avstånd.  
Materialkostnad för foliering av lådcykel tillkom-
mer med 2500 kr/lådcykel. Alla priser är exklusive 
moms.

SAMPLINGSCYKEL
Look Medias produkt som riktar sig mot renodlade samplingsakti-
viteter. Med våra samplingscyklar kan vi lasta och ta med oss många 
produkter. använd flera cyklar samtidigt och bygg på din kampanj med mer 
personal. Foliera cyklarna med ditt budskap för extra tydlig exponering. 
skräddarsy dina samplingsaktiviteter med oss! 
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PRISER KAFFERYGGSÄCK 
 
Prisförslag Stockholm, Göteborg, Malmö: 
 
Måndag-torsdag, 4.500 kr/dag (5 h) och ryggsäck.
Fredag-söndag, 5.500 kr/dag (5 h) och ryggsäck.

På andra orter tillkommer en logistikkostnad 
beroende på avstånd. 
Materialkostnad tillkommer (300 kr/ryggsäck). 
Alla priser är exklusive moms.

KAFFERYGGSÄCK
Ryggsäckar med inbyggda med dryckesbehållare. Vi tar oss till  
din målgrupp och bjuder på varm eller kall dryck. Det fungerar  
även med kolsyrad dryck. Ryggsäcken profileras med affisch på  
baksidan för att göra avsändaren extra tydlig. Muggarna som drycken 
serveras i kan också profileras. affischen har storleken 78 cm x 43 cm. 
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SADELSKYDD
För att nå ut med ett budskap måste det synas där mottagaren inte kan 
missa det. Därför erbjuder vi marknadsföring via sadelskydd på cyklar. 
Kan det bli mer nära och personligt? 
Vi trycker ditt budskap på sadelskydd och sätter sedan dessa på cyklar  
vid ett visst område: utanför universitet, en knutpunkt eller en arbetsplats. 
Du väljer platsen. Kombinera med ett erbjudande som målgruppen kan riva 
av och använda i din butik. sadelskyddet håller vätan borta, är slitstarkt och 
varar länge. Det är uppskattat av cyklisterna som använder det gång på 
gång vilket gör att ditt budskap får god tid på sig att fastna hos mottagaren. 

PRISER SADELSKYDD
 

Prisförslag Stockholm, Göteborg, Malmö:

2500 ex. 43.200 kr 
5000 ex. 81.000 kr 
7500 ex. 107.100 kr 
10000 ex. 132.600 kr 

Priset inkluderar tryckkostnad, material och 
montering på cykel. På andra orter tillkommer 

logistikkostnad. Material levereras 4 veckor innan 
kampanjstart. Alla priser är exklusive moms.
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PRISER VATTENLOGO
 
Prisförslag Stockholm, Göteborg, Malmö:

startkostnad:   2.000 kr.
Materialkostnad schablon:  3.500 kr.
Pris/logo:   1.500 kr.

På andra orter tillkommer logistikkostnad. Priserna 
inkluderar material till schablon och intvättning. alla 
priser är exklusive moms.

VATTENLOGO
Tvätta in ditt budskap på gator och torg där din målgrupp rör sig. 
Vi placerar en schablon på marken och tvättar fram budskapet med 
högtryckstvätt. ingen färg eller tvättmedel används. Budskapet syns 
bäst på en vit bakgrund som tex. övergångsställen. Det slits bort med 
tiden och syns oftast ordentligt i ca en vecka men oftast längre.
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PRISER FASADVEPA
 
Prisförslag Malmö:

Södergatan: 20000 fotgängare/dygn. 
Pris yta (2 veckor): 75.000 kr 
Pris material (42 m2) och montage: 21.000 kr
 
Dalaplan: 18000 bilar/dygn. 
Pris yta (2 veckor): 35.000 kr 
Pris material (15 m2) och montage: 12.000 kr 
 
Västkustvägen/Carlsgatan: 20000 bilar/dygn. 
Pris 2 ytor (2 veckor): 35.000 kr 
Pris material (20 m2) och montage: 12.000 kr

Södervärn/Nobelvägen: 21000 bilar/dygn
Pris yta (2 veckor): 50.000 kr 
Pris material (25 m2) och montage: 14.000 kr

Föreningsgatan/N. Skolgatan: 15000 bilar/dygn
Pris yta (2 veckor): 35.000 kr 
Pris material (15 m2) och montage: 12.000 kr

Leveranstid för vepor är ca tre veckor. 
Alla priser är exklusive moms.FASADVEPA

Fasadvepa avser marknadsföring via vepor  
på fasader och byggnadsställningar.  
Vi har fasta ytor i Malmö på södergatan, Dalaplan,  
Västkustvägen/Carlsgatan, södervärn/Nobelvägen 
och Föreningsgatan/N. skolgatan.  
Veporna varierar i storlek beroende på vilken  
plats de ska användas på. Originalet skall vara  
Look Media tillhanda senast tre veckor före  
kampanjstart. 

11



PRISER REKLAMBIL

Prisförslag Stockholm:

Måndag-torsdag, 6.500 kr/dag (5 tim) och bil. 
Fredag-söndag, 7.500 kr/dag (5 tim) och bil.

På andra orter tillkommer en logistikkostnad 
beroende på avstånd. 
Materialkostnad tillkommer (12.000 kr/bil). 
Alla priser är exklusive moms.

LOOK ADVAN
Med en totalyta på 24 m2 är reklambil ett perfekt alternativ för dig som vill 
synas i stor stil utomhus, dessutom bestämmer du själv tid och plats! 
Reklambilar fungerar utmärkt i samband med konserter, festivaler 
och event. Den väcker stor uppmärksamhet när den är i rörelse och 
cirkulerar längs vägarna samtidigt som det är extrem exponering när 
den är parkerad på strategiska platser. Reklambilen är belyst för att 
synas väl i mörker samt utrustad med högtalare för musik och 
reklamjinglar. Kombinera gärna med sampling. Reklamskylten 
exponeras på båda sidor och mäter 4 x 3 meter.
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REKLAMBUSS 
Med vår 12 meter långa reklambuss kan du skapa extrem uppmärk-
samhet. Vi folierar bussen med ditt budskap och tar oss till din målgrupp 
på ett storstilat sätt. Väl på plats Vi kombinerar gärna med personal som 
samplar etc. Reklambussen fungerar utmärkt i samband med konserter, 
festivaler och event. i bussen kan du ha ditt eget showroom med 
datorer, personal etc. Den väcker stor uppmärksamhet när den 
är i rörelse och cirkulerar längs vägarna samtidigt som det är  
extrem exponering när den är parkerad på strategiska platser. 
Reklambussen är 12 meter med sittplats för 25-50 personer och  
kan utrustas med soffor, ljus och ljudanläggning.

PRISER REKLAMBUSS
 
Prisförslag Stockholm, Göteborg och 
Malmö:

Måndag-torsdag, 12.000 kr/dag (5 tim) och buss. 
Fredag-söndag, 14.500 kr/dag (5 tim) och buss.

På andra orter tillkommer en logistikkostnad 
beroende på avstånd.

Materialkostnad: 
Foliering; Från ca 50.000 kr beroende på utse-
ende på original. Begär offert. 
Alla priser är exklusive moms.
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HELIVEPA 
Marknadsföring via helikopter! Helivepa är för alla som 
vill synas lite extra. Våra helikoptrar flyger sakta, på låg höjd, 
vilket innebär en enorm impact! Ditt budskap syns på flera 
kilometers avstånd. Helibannern fästs efter helikoptern och den 
största bannerstorleken mäter 76 x 51 meter. Det är över 3800 m2 
och motsvarar en fotbollsplan, massivt! Bannern kan tillverkas i olika 
material och storlekar och är garanterad att hålla för minst 100 tim-
mars flygtid. Det är svårt att synas mer än så här!

PRISER HELIVEPA
 
Prisförslag: 

startkostnad: 10.000 kr
Det finns två storlekar på helikoptrarna beroende
på vilken banner man väljer.

Alternativ 1: 
Produktionskostnad för banners i 
storleken 465 till 1394 kvadratmeter:
Banner 1394 m2 169.000 kr 
Banner 930 m2 139.000 kr 
Banner 697 m2   99.000 kr 
Banner 465 m2   74.000 kr 
Kostnad/flygtimme   28.200 kr

Alternativ 2: 
Produktionskostnad för banners i storleken från  
ca 2000 kvadratmeter: 
Banner 3253 m2      319.000 kr
Banner 2210 m2      241.000 kr
Kostnad/flygtimme    35.200 kr
samtliga banners kan användas upp till 100 timmar

Leveranstid för banners är ca 4 veckor. 
Eventuell logistik och transportkostnad tillkommer. 
Alla priser är cirka priser och  exklusive moms. 
För exakta prisuppgifter begär offert.

14



PRISER LJUSBOLL  
Skapa uppmärksamhet vid ditt varuhus, ditt event eller din invigning 
med våra förankrade ljusbollar och zeppelinare med helium. Eller använd 
våra gående ryggsäcksbollar med personal som kan dela ut din informa-
tion. snygga lösningar som syns väl i både dagsljus och mörker!

PRISER LJUSBOLL

Prisförslag Malmö:

Förankrad ljusboll 4 m diameter:
65.000 kr 
I priset ingår material, montering, förankringar, helium 
och instruktioner för skötsel.

Förankrad Zeppelinare, 7 m: 
64.000 kr
I priset ingår material, montering, förankringar, helium 
och instruktioner för skötsel.

Ryggsäcksboll 1 m diameter
Måndag-Torsdag: 5.800 kr (5 tim) och ryggsäcksboll. 
Fredag-söndag: 6.800 kr (5 tim) och ryggsäcksboll. 
Materialkostnad: 1.500 kr/ ryggsäcksboll.

På orter utanför Malmö tillkommer en logistikkostnad. 
Alla priser är exklusive moms.
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PROJICERING
Projicera ditt budskap i stor skala på väggar, fasader eller gator. 
Projicering väcker stor uppmärksamhet även på långt håll. 
Projiceringar varierar i storlek beroende på var man vill projicera sitt bud-
skap. Välj mellan handhållen eller fast projicering. 
Handhållen projicering innebär att vi tar vi oss dit du vill, när du vill. 
storleken blir cirka 4 x 3 meter. Vad du vill projicera bestämmer du själv, 
stillbilder, filmer med ljud eller hemsidor via den inbyggda uppkopplingen, 
allt är möjligt!  
Fast projicering erbjuder vi utmed motorvägen till och från Malmö där 
det passerar cirka 40.000 bilar/dag (mån–fre)! storleken är 14 x 14 meter. 
Vi kan även erbjuda fast projicering på andra platser, kontakta oss för offert. 

PRISER PROJICERING

Handhållen projicering - valfri plats!

Projicera ditt budskap där din målgrupp befinn- 
er sig, vid gågator, knutpunkter eller någon 
annan specifik plats. 

Prisförslag Stockholm, Göteborg och-
Malmö:

Måndag-torsdag, 5.000 kr/4 h och enhet.
Fredag-söndag, 6.000 kr/4 h och enhet.

På andra orter tillkommer en logistikkostnad 
beroende på avstånd. 
Materialhantering tillkommer (500 kr/enhet). 
Alla priser är exklusive moms.

Fast projicering Malmö:

Vi erbjuder fast projicering utmed motorvägen 
till och från Malmö. Det passerar ca 40.000 bilar 
dagligen.

Prisförslag: 
Januari - mars & oktober:   10.000 kr/vecka/fasad 
November:                        15.000 kr/vecka/fasad 
December:                        20.000 kr/vecka/fasad 
Övriga månader:                   5.000 kr/vecka/fasad

Materialkostnad

Fullfärg 5.000 kr/sida  
 
Material levereras 3 veckor innan kampanjstart

som högupplöst PDF-fil.

Alla priser är exklusive moms.
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i samarbete med Billboard Media erbjuder Look Media 60 stycken tresidiga 
reklampelare med totalt 180 ytor i Malmö. Med en stor spridning över hela 
staden når du en bred målgrupp  
på 3,5 miljoner kontakter/vecka.  
Boka hela serien eller specifika  
pelare från en vecka upp till ett år.  
Vill du göra något kreativt med  
pelarna? Vi löser det!

PRISER REKLAMPELARE
 

Prisförslag Malmö:
1 vecka, 60 pelare: 90.000:- (1.500:-/pelare)
2 veckor, 60 pelare: 156.000:- (1.300:-/pelare)
3 veckor, 60 pelare: 198.000:- (1.100:-/pelare)
4 veckor, 60 pelare: 216.000:- (900:-/pelare)

Format:
1380 x 2970 mm, ca 4,1 kvadratmeter.
Vi behöver original senast 7 arbetsdagar innan 
kampanjstart.
Totalt 60 pelare, 180 ytor.

Materialkostnad, 35.000:- för 60 pelare, 180 ytor.
Alla priser är exklusive moms.
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EVENT
Look Media genomför alla typer av event. Vi har genomfört alltifrån inomhuscurling i butiker till byggnation av skalenliga 
modeller av Vasaloppets målgång. När ni ska lansera en ny produkt, öppna en ny butik eller fira ett jubileum, låt Look Media 
hjälpa er med en kreativ lösning som sticker ut i mängden!
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EVENT

Hör av er till oss för kreativa förslag!
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KONTAKTA OSS 
för ytterligare information och priser.

Stockholm: 
Tel: 08 - 21 77 77

info@lookmedia.se 

Malmö 
Tel: 040 - 23 23 72
info@lookmedia.se

Kontaktpersoner:
Christian Bruun - 0702554071 - christian@lookmedia.se
Martin Bergman - 0702095154 - martin@lookmedia.se

DITT BuDSKap. VarSoMhELST, närSoMhELST.

KOMPISAR:
Air Berlin 

Akademibokhandeln

Alecta

Alpro

Amé

City Gross

Coop

Danske Bank

Diners Club

Dagens Nyheter

Elgiganten

Elisabeth Arden

Erik Lallerstedt

E.ON 

Expressen

Fitness24Seven

Hornbach

ICA

Ikano

IKEA

Kelloggs

Kraftringen

Lidl

Lufthansa

McDonald’s

Malmö stad

Mastercard 

MAX Hamburgare

Media Markt

Mercedes

MQ

Nordisk Film

paf.com

Pantamera

Puma

Ramlösa

Rusta

Ryan Air

SF

Skånemejerier

Skånetrafiken 

Stadium

Sveriges Radio

Telia

Tetra Pak

TV4 

Veolia

Western Union


