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PRODUKTER 
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• vESPA MED SLÄP
• LÅDCYKEL MED SLÄP
• RYGGSKYLT
• SAMPLINGSCYKEL
• DRYCKESRYGGSÄCK 
 
• SADELSKYDD
• vATTENLOGO    
• FASADvEPA
• REKLAMBIL
• REKLAMBUSS
• HELIvEPA    
• LJUSBOLL
• PROJICERING  
 
• EUROSIZESKYLTAR 
 
• EvENT



SAMPLINGS- 
PRODUKTER
vESPA MED SLÄP
Vespa med bakbelyst reklamsläp. 
Ta med produkter för utdelning.

LÅDCYKEL MED SLÄP 
Lådcykel med bakbelyst 
reklamsläp. Cirkulera och dela ut 
produkter på cykelvägar och torg. 
 
RYGGSKYLT 
Bärbar, bakbelyst reklamskylt.  

SAMPLINGSCYKEL 
Lasta lådcykeln med produkter 
och dela ut dem där din 
målgrupp rör sig. 
 

DRYCKESYGGSÄCK 
Bjud din målgrupp på varm
eller kall dryck.



NYHET
CYKELTAxI 
Moderna taxicyklar med stora 
ytor för exponering.
Skjutsa folk till ditt event.
Kommunicera och sampla till
resenärerna under resan.



GATUREKLAM
SADELSKYDD 
Ditt budskap på cyklar. Fäst lapp baktill 
med erbjudande. 
 

vATTENLOGO
Tvätta in ditt budskap med 
högtrycksvatten på gator. 
 

BIL & GRINDHÄNGARE
Fäst något målgruppen uppskattar.Grind/
Dörrhängare, Bilkort, Kundvagnspoletter, 
Isskrapor, Cykellampor.



STORFORMAT 
UTOMHUS
FASADvEPA 
Exponering på fasadvepor på  
attraktiva lägen.
 

REKLAMBIL 
Cirkulera/parkera vid din 
målgrupp.

REKLAMBUSS
Foliera buss. Skapa event 
i bussen eller cirkulera på 
strategiska platser.
 

HELIvEPA 
Extrem exponering. 
 

MOBILA 
REKLAMKYLTAR
Storformatsskyltar som 
placeras på specifika platser.



LJUSREKLAM
PROJICERING 
Mobil, bärbar projicering - var 
du vill!
Storskalig projicering.

LJUSBOLL
Skräddarsydda lösningar
för ljusbollar. 
Bärbara eller en fast 
installation med helium.



EUROSIZESKYLTAR
MALMÖ
60 tvåsidiga bakbelysta skyltar 
med totalt 120 ytor.
 
Geografisk spridning över hela 
Malmö.

Flexibla kampanjer.

Över 2 miljoner kontakter/
vecka.



KREATIvA HELHETSLÖSNINGAR
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EvENT 
MÅLGRUPPSFOKUS 
 
 
BAKGRUND:
eriks såser lanserar vinsåser. 

MÅLGRUPP:
matintresseraDe.

KAMPANJEN:
kampanjen genomförDes i 
stockholm, göteborg och malmö.
vi samplaDe eriks såser i närheten 
av systembolag Där målgruppen 
är väl representeraD. låDcyklarna 
fyllDes meD proDukter och 
fungeraDe som ytor för 
exponering. personalen
DelaDe ut och informeraDe om 
såserna. 

SUMMERING:
aktiviteterna fungeraDe mycket 
bra. via våra låDcyklar tog vi
proDukten till målgruppen. 
smakproverna vi DelaDe ut 
uppskattaDes och totalt DelaDe vi 
ut 15.000 proDukter. 

LOOK MEDIA LEvERERAR MÅLGRUPPSSPECIFIKA MARKNADSFÖRINGSLÖSNINGAR SOM ÄR UNIKA, UPPSEENDEvÄCKANDE OCH KOSTNADSEFFEKTIvA.



EvENT 
CITYSAMPLING STOCKHOLM 
 
 
BAKGRUND:
smakprovskampanj för alpro 
manDelDryck. 

MÅLGRUPP:
kvinna, 30-45 år, hälsomeDveten och 
intresseraD.

KAMPANJEN:
alpro ville nå ut till Deras 
målgrupp i stockholm. look meDia 
genomförDe aktiviteter på utvalDa 
platser meD sampling från båDe 
fasta ytor och via låDcyklar och 
ryggskyltar. look meDia ansvaraDe 
för planering och genomföranDe.

SUMMERING:
aktiviteterna fungeraDe mycket 
bra. målgruppen fick smakprover 
och erbjuDanDe från alpro. totalt 
DelaDe vi ut 72.000 manDelDrycker. 

LOOK MEDIA LEvERERAR MÅLGRUPPSSPECIFIKA MARKNADSFÖRINGSLÖSNINGAR SOM ÄR UNIKA, UPPSEENDEvÄCKANDE OCH KOSTNADSEFFEKTIvA.



EvENT 
FRÅN IDé TILL GENOMFÖRANDE

 

BAKGRUND:
meDia markt vill aktivera sina 
besökare unDer vinter-os 2014. 
look meDia genomför ett curling-
event i meDia markts samtliga varu-
hus i sverige, totalt 28 stycken. 

MÅLGRUPP:
besökare hos meDia markt.

KAMPANJEN:
look meDia bemannaDe varuhusen 
meD två personer/varuhus. på 
plats installeraDe vår personal en 
curlingmatta meD klot, förbereDDe 
för eventet och styrDe aktiviteten. 
personalen var placeraDe i varsin 
kortänDa av curlingmattan, en som
visaDe hur man skulle kasta
curlingstenen och en som
kontrolleraDe om curlingstenen 
placeraDe sig i någon av vinst-
zonerna. man kunDe vinna upp till 
1000:- viD vinst.

SUMMERING:
aktiviteten var välDigt uppskattaD 
och ca 10.000 personer var meD 
och tävlaDe sammanräknat i alla 
butiker.

LOOK MEDIA LEvERERAR MÅLGRUPPSSPECIFIKA MARKNADSFÖRINGSLÖSNINGAR SOM ÄR UNIKA, UPPSEENDEvÄCKANDE OCH KOSTNADSEFFEKTIvA.
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KUNDER
Air Berlin
Akademibokhandeln
Alecta
Alpro
Amé
Apoteket
Barncancerfonden
Burlöv Center
City Gross
Coop
Danske Bank
Diners Club
E.ON 
Elgiganten
Elisabeth Arden
Expressen
Flygstolen
Hansa
Helsingborgs Dagblad
Hornbach
ICA
IKEA
Kelloggs
Kv. Caroli 

Lallerstedts såser 
Lufthansa
Länsförsäkringar Sthlm
Malmö stad
Mastercard 
MAx Hamburgare
McDonald’s
Media Markt
Mercedes
MQ
ÖoB
Puma
Ramlösa
Rusta
Ryan Air 
SF Bio
Skånetrafiken
Sony Center
Specsavers Optik
Sveriges Radio
Telia
Tetra Pak
Triangeln
Tv4


