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roligt  personligt  uppseendeväckande  över-

raskande  stilfullt  trendigt  nytt  öppet  för alla  

tufft  snyggt  tydligt  i tiden  oanat  innovativt  

kostnadseffetivt  unikt  målgruppsanpassat  syn-

ligt  uppenbart  designat  kombinerat  använd-

bart  bärbart  slitstarkt  hållbart  komiskt  bäst  

litet  stort  kommunikativt  nischat  specialan-

passat  roligt  personligt  uppseendeväckande  

överraskande  stilfullt  trendigt  nytt  öppet  för 

alla  tufft  snyggt  tydligt  i tiden  oanat  innovativt  

KOSTNADSEFFEKTIVT  unikt syn-

ligt  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  kostnadsef-

fektivt  UNIKT målgruppsanpassat  synligt  

uppenbart  designat användbart bäst bärbart  

slitstarkt  hållbart  komiskt  bäst  litet  stort  

KOMMUNIKATIVT  nischat  special- 

anpassat roligt  personligt  uppseendeväckan-

de  roligt  stilfullt  trendigt  nytt  öppet  för alla 

tufft snyggt tydligt  i tiden oanat  innovativt 

ÖVERRASKANDE unikt  målgrupps-

anpassat  synligt  uppenbart nytt designat   

kombinerat  användbart  bärbart  slitstarkt nytt 

hållbart  komiskt  bäst  litet  stort  kommuni-

kativt  nischat  specialanpassat  oanat inno-

vativt  kostnadseffektivt  unikt målgruppsan- 

passat  SYNLIGT  uppenbart nytt designat  

kombinerat användbart  trendigt bärbart  slit-

starkt  hållbart  komiskt  bäst  litet  stort  kommu-

nikativt  nischat  specialanpassat för alla roligt 



PRODUKTER 
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• VESPA MED SLÄP

• SAMPLINGSCYKEL MED SLÄP

• RYGGSKYLT

• SAMPLINGSCYKEL

• TRIPL ELMOPED

• DRYCKESRYGGSÄCK 
 
• SADELSKYDD

• VATTENLOGO    
• FASADVEPA

• REKLAMBIL

• REKLAMBUSS

• HELIVEPA    
• PROJICERING  
 
• EUROSIZESKYLTAR 
 
• EVENT



MÅLGRUPPSSPECIFIKA LÖSNINGAR
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SAMPLINGS- 
PRODUKTER
VESPA MED SLÄP
Vespa med bakbelyst reklamsläp. 
Ta med produkter för utdelning.

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

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

DRYCKESRYGGSÄCK 
Bjud din målgrupp på varm
eller kall dryck.



SAMPLING MED 
SKRÄDDAR-
SYDDA 
MÖJLIGHETER

TRIPL ELMOPED 
Moderna uppseendeväckande 
elmopeder. Lasta stora 
volymer för sampling, 
kombinera med värme, kyl/
frys eller varför inte en mobil 
kaffebar.



TA EN PRAT-
STUND MED DIN 
KUND
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 Tvätta in ditt budskap med 
högtrycksvatten på gator.högtrycksvatten på gator.



STORFORMAT 
UTOMHUS
FASADVEPA 
Exponering på fasadvepor på  
attraktiva lägen i Malmö.
 

REKLAMBIL 
Cirkulera/parkera vid din 
målgrupp.

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

HELIVEPA 
Extrem exponering.



LJUSREKLAM
PROJICERING 
Fast installation eller mobil, 
bärbar projicering - var du vill! 



REKLAM MED 
MILJÖFOKUS
MATAVFALLSPÅSAR 
Vi trycker ditt budskap på 
matavfallspåsar och delar ut 
dem direkt i brevlådan till de 
hushåll ni önskar. Vi kan även 
trycka ert budskap med ett  
erbjudande på buntbandet.
Kunden flyttar in hos 
målgruppen i ca en månad och 
ditt varumärke blir top of mind.



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

6,4 miljoner kontakter/vecka.
79% räckvidd i Malmö A-reg. 

Kontakta JCDecaux för att 
boka.



KREATIVA HELHETSLÖSNINGAR
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EVENT 
BUTIKSÖPPNING 
 
 
BAKGRUND:
Nyöppning av H&M Gustav i Malmö.

MÅLGRUPP:
Kvinnor 20-45 år.

KAMPANJEN:
Under morgonen delade vi ut 
blommor i cykelkorgar och på 
offentliga platser. De fyra lådcyklarna 
specialbyggdes med upphöjd botten 
och fylldes med färska blommor 
och spelade fågelkvittrande ljud ur 
dolda högtalare. Vi delade ut kaffe 
i morgonrusningen på fyra olika 
platser.

SUMMERING:
Väldigt uppskattat från 
förbipasserande denna soliga 
vårmorgon. H&M blev dagens 
snackis.

LOOK MEDIA LEVERERAR MÅLGRUPPSSPECIFIKA MARKNADSFÖRINGSLÖSNINGAR SOM ÄR UNIKA, UPPSEENDEVÄCKANDE OCH KOSTNADSEFFEKTIVA.



EVENT 
SAMPLING 
 
 
BAKGRUND:
Skånemejerier lanserar LC+ 
drickkvarg.

MÅLGRUPP:
Hälsomedvetna män och kvinnor i 
åldern 20-55 år.

KAMPANJEN:
Via våra folierade lådcyklar samplar 
vi produkter till förbipasserande i 
Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund 
och Linköping. Vår kylbil säkerställer  
att produkterna är kalla och vi kan 
även enkelt ta oss till olika centrala 
platser på respektive ort.

SUMMERING:
Lådcykarna är en bra yta för 
exponering i kombination med trevlig 
personal som bär matchande kläder. 
Smakproven togs emot med glädje.

LOOK MEDIA LEVERERAR MÅLGRUPPSSPECIFIKA MARKNADSFÖRINGSLÖSNINGAR SOM ÄR UNIKA, UPPSEENDEVÄCKANDE OCH KOSTNADSEFFEKTIVA.
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KUNDER
Alecta
Alpro
Apoteket
Barncancerfonden
City Gross
Coop
Danske Bank
Domino’s
E.ON 
Elgiganten
Elisabeth Arden
Expressen
Flygstolen
Gevalia
H&M
Hornbach
Hövding
ICA
Kavli
IKEA
JM
Kelloggs 
Lallerstedts såser
Lufthansa
Länsförsäkringar

Malmö stad
Mastercard 
MAX Hamburgare
McDonald’s
Media Markt
Mercedes
MQ
Nordisk Film
Oatly
Pepsi
Ramlösa
Rusta 
SF Bio
Skrapan
Skånemejerier
Specsavers
Svenska Fotbollförbundet
Telia
Tetra Pak
Tradera
TV4
Wrigleys
Yves Rocher
ÖoB
3


