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I vår värld är reklam ett inspirerande inslag i stadsbilden och i människors
vardag. Vi gör våra kunder framgångsrika och stadsmiljöer mer dynamiska.
Och vi behövs. Idag när våra medievanor ständigt förändras driver vi den enda
stabila kanalen att möta nyfikna målgrupper med kraftfull kommunikation.
Till oss vänder sig alla som behöver insiktsfulla råd för möjligheterna med
utomhusreklam. Vi erbjuder allt från små och stora klassiska reklamplatser
till de senaste digitala kommunikationsmöjligheterna.
Vi gör helt enkelt varumärken framgångsrika genom snabb räckvidd, stark
impact och hög frekvens.

Where brands
meet people.
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I dagens medielandskap är möjligheterna med kommunikation till konsumenter oändliga.
Konsumenterna fattar sällan välinformerade köpbeslut och då blir masskommunikation
allt viktigare. Det gäller för varumärken att nå ut brett till många personer oberoende av
varandra för att få dem att överväga just ditt varumärke vid fler köptillfällen.
De kreativa möjligheterna till impact med utomhusreklam har i alla tider varit de mest
effektiva. Att synas stort för många kan bara göras utomhus.

Vikten av att
synas stort för många.

Flex.
Nu kan du skräddarsy din digitala kampanj
på ett enkelt och flexibelt sätt innan kampanj
start, och följa upp och justera olika para
metrar under kampanjens gång. Parametrar
som du kan styra efter är t ex räckvidd,
frekvens, geografi, stad/adressnivå,
intressepunkter, butiker, tidpunkt på dagen
och i veckan, kampanjlängd, share of voice.

Vikten av flexibilitet.

Med vår flexibla plattform kan du skapa
bättre, effektivare och mer relevanta
kampanjer anpassade efter dina unika behov.

Åhléns köpte en Flex-kampanj
i december och valde att visa
en digital adventskalender med
nya budskap varje dag.

Play Stortavla

Play Street
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Din målgrupp är först och främst alla som någonsin kan tänka sig att välja din produkt.
Tillväxt uppnås genom att få fler att överväga dig oftare. Det görs bäst utomhus.

Bygg starka
varumärken för
att skapa tillväxt.

Med ett mätbart media som driver till försäljning kan du snabbt få information om din
kampanj fungerade. Vi erbjuder flera olika möjligheter att mäta och dokumentera din
utomhuskampanj. Du kan göra förmätningar innan en kampanj och mäta observation
och effekt efter en kampanj.
Genom omfattande mätningar kan vi nu bevisa att kombinationen av traditionell och digital
utomhusreklam ger ökad effekt. Både det positiva intrycket och effekten av kampanjen
ökar om kunden lägger till digital utomhusreklam till en klassisk utomhuskampanj.

”Resultatet överträffar
våra förväntningar och
öppnar upp möjligheten
att koppla utomhusannonsering med
mobila/sociala medier.”
69% stockholmare i åldern 16–25 år
observerade kampanjen och koden
låstes upp 12 332 gånger under
denna period.

Annika Lindholm,
Nordic Media Manager
Mondelez international.

530 000 stockholmare observerade
kampanjen. 74% positivt intryck och
46% positiv effekt.
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För att bli uppmärksammad i stadsbilden räcker det inte att endast använda sig av stora
format och en bra plats. Budskapet och designen är också viktiga komponenter som man
behöver ta hänsyn till. Här är några tips på vad du ska tänka på!

Skapa effektiva
utomhuskampanjer för
en målgrupp i rörelse.

Less is more och
tänk stort.

Konsekvent formspråk
hjälper människor att
snabbt känna igen sig.

1. Du har bara några sekunder att fånga uppmärksamheten hos människor som
passerar.
Därför är det viktigt att meddelandet är enkelt och tydligt och att avsändaren är väl
presenterad.
2. Foto och/eller grafiska element är lika viktiga som ord.
Se till att dessa objekt klargör meddelandet och skapar ett omfattande intryck.
3. Använd tydliga teckensnitt.
Texten måste vara stor och tydlig nog för att uppfattas på avstånd.
4. Var kort och tydlig i meddelandet.
De mest effektiva utomhuskampanjerna är de som är enklast att uppleva. Håll texten
kort och korrekt. Presentera ett klart meddelande utan tvetydighet.
5. Tänk på färgerna.
Vissa färgkombinationer kan minska läsbarheten. Klara, starka färger är att föredra
framför pasteller. En kontrastrik bild ger högre effekt.

Välj ett budskap och gör
avsändaren tydlig.

6. Gör det så enkelt som möjligt för publiken att förstå meddelandet.
Fokusera på centrala visuella element. Less is more.
7. Använd gärna integrerad kommunikation på flera medieplattformar för ökad
kampanjeffekt.

Kontrast i bild.

Använd klara färger och helst inte vit eller
svart bakgrund (lysrör kan synas igenom
och svart kan upplevas som grått).
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Sveriges starkaste och mest flexibla nätverk för digital
utomhusreklam.
Play är ett rörligt och exklusivt format med möjlighet att byta budskap, anpassa innehåll
och uppdatera annonsinnehållet i realtid med dynamisk data. Med en flexibel plattform
kan du skapa bättre, mer effektiva och mer relevanta kampanjer anpassade efter dina
unika behov.

Inför seriestart för
”Enkelstöten” köpte
TV4 en Flex-kampanj
med en stegrande SoV
under utvalda tider.

Flex.
Flex innebär frihet, enkelhet och flexibilitet för dig som kund. Du kan skräddarsy din
kampanj innan kampanjen går upp, och sedan följa upp och justera de olika para
metrarna under kampanjens gång. Parametrar som du kan styra efter är t ex räckvidd,
frekvens, geografi, stad/adressnivå, intressepunkter, butiker, tidpunkt på dagen och
i veckan, kampanjlängd, share of voice.
Du vill bara synas på vissa, specifika adresser och samtidigt nå många. Du vill börja
annonsera kl 10.00 för att öppna din butik. Din annonsvara tog slut under kampanj
perioden och du vill byta annons eller kanske ta ner kampanjen. Möjligheterna är
oändliga när vi nu kan skräddarsy efter din kampanjs specifika ändamål.

Unicef valde att gå med en Flex-kampanj
precis innan jul där de uppmanade till att
köpa ditt livs viktigaste julklapp.

Play.

SJ köpte en Flex-kampanj där de
valde ut Play stortavla på E4:an
i södergående riktning. De ville
nå morgonresenärerna och valde
att endast gå mellan kl 06 och 10.
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Riks.

Stockholm.

Med digital reklam i många av Sveriges mest köpstarka städer har du möjlighet att nå
över 14 miljoner kontakter varje vecka. Med Play Riks kan du skapa rörliga kampanjer
med synlighet på över 700 skärmar på de mest centrala gatorna i city, de mest trafi
kerade stationerna i tunnelbanan och i över 40 av Sveriges största köpcentrum.

Med digital reklam på centrala gator i Stockholm city, i tunnelbanan, på pendeltåg
stationer och i köpcentrum kan vi erbjuda det starkaste digitala erbjudandet i
Stockholm med en möjlighet över 11 miljoner kontakter per vecka.

Köpcentrum.
Idag står köpcentrum och handelsområden för 39% av den totala försäljningen i detalj
handeln. Vi har även en större tendens att spontanshoppa i fysiska butiker och därför är
det viktigt att synas i direkt anslutning till köptillfället. Med Play Köpcentrum når du nästan
3 miljoner kontakter och en omsättning på 770 miljoner per vecka. Möt en köpstark mål
grupp nära köpbeslutet.

I Stockholm kan vi erbjuda olika möjligheter till impact. Våra digitala stortavlor är
strategiskt placerade mitt i blickfånget på de mest trafikerade stationerna i tunnel
banan och de nya pendeltågstationerna. Vill du verkligen maximera ska du kommu
nicera på Spectacular som är ännu större och skapar uppmärksamhet på lång väg.

Skandinavien.
Vi kan erbjuda det enda skandinaviska digitala utomhusnätverket på premiumplatser
i samtliga skandinaviska huvudstäder. Med oss har du möjlighet att synas med samma
kampanj i flera länder under samma period. På ca 1 600 skärmar kan du kommunicera
ditt varumärke med rörligt material i samtliga skandinaviska länder och nå en publik på
över 30 miljoner per vecka.

Köpcentrum

Transit

Köpcentrum, svensk kampanj

Street

Play
Stortavlor
Stortavla

Köpcentrum, dansk kampanj
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Dynamiska kampanjer.
Skapa aktualitet och dynamik i din utomhuskampanj med hjälp av datadrivet innehåll
som uppdateras i realtid. Styr ditt innehåll baserat på datakällor som väder, temperatur,
tid, produkt- och prisfiler, sociala medier m m. På det här sättet ökar du relevansen och
ger din kampanj en bättre kontext.

Störst blir större.
Utvecklingen av digital utomhusreklam är enorm och går snabbt. Därför kommer vårt
Play-nätverk utökas stort under 2018 med både antal skärmar och städer. Senaste
informationen hittar du på vår hemsida. Med Sveriges största nätverk för digital utomhus
reklam når du ut på rätt plats vid rätt tillfälle till över 14 miljoner kontakter varje vecka.

Spectacular

Play Spectacular
Spectacular

Transit

Spectacular
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Rätt budskap i rätt miljö.
Vi har Sveriges största spridning av Eurosize med en täckning i 160 kommuner, där du
kan nå hela 85% av Sveriges befolkning. Med oss når du dessutom ut snabbare och
mer effektivt än med någon annan mediekanal och vi finns där köpkraften är som störst.
Gör ditt urval geografiskt, demografiskt eller utifrån beteenden.

Riks.
Med Adshel Riks sprider du ditt budskap över hela Sverige och når runt 4,5 miljoner
personer i över 140 kommuner. Adshel ger hög räckvidd och frekvens på kort tid med
optimala placeringar i hela landet. Med centrala placeringar i våra största städer och
hög närvaro i övriga landet sprider du ditt budskap i rätt miljö.

Storstad.
Nå drygt 80% av de som bor eller pendlar till Stockholm, Göteborg och Malmö på folk
täta gator och trafikerade vägar. Med Adshel Storstad når du 2,5 miljoner personer och
skapar över 38 miljoner kontakter per vecka.

Fristående

Adshel.
Bussväderskydd

Vägghängd
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Stockholm.

Skandinavien.

Med Adshel Stockholm når du stockholmare i deras vardag på resa till och från jobb,
skola, hem och shopping. Dessutom når du alla turister och affärsresenärer som besöker
Stockholm varje vecka. Möjlighet att nå drygt 1 miljon stockholmare varje vecka med
Adshel i Stockholms län.

Med vårt starka nätverk av Adshel i alla skandinaviska länder har du möjlighet att
synas med samma kampanj i flera länder under samma period. Vi har alla möjligheter
att skräddarsy din kampanj för både Sverige, Norge och Danmark.

Regionalt.
Nå din målgrupp med en riktad utomhuskampanj med våra regionala och lokala möjlig
heter i 160 kommuner. Välj ut en eller flera reklamplatser utifrån ditt behov att synas för
just din lokala målgrupp. Utomhusreklam passar alla företag, stora som små.

Special.
Vi har en mängd specialverktyg för att se hur olika målgrupper rör sig utomhus som
kan hjälpa dig att nå specifika målgrupper. Med Point of interest eller Point of sale kan
du optimera valet av placeringar genom närhet till intressepunkter eller utifrån ditt
butiksnätverk.

Köpnära

Köpnära

Norsk kampanj

Fristående Malmö

Point of sale

Svensk kampanj
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Driver försäljning.
Med reklam i och utanför dagligvaruhandel når du konsumenter extremt nära köp
tillfället. 7 av 10 köpbeslut fattas i butik. Se till att konsumenterna har din produkt på
näthinnan när de går in i butiken.

Dagligvaruhandel.
Vårt unika dagligvarunätverk är sammansatt för att nå en så hög omsättning i daglig
varuhandeln som möjligt. Vi vet att våra kampanjer ökar köpintresset för en produkt
med i genomsnitt 38%. Vårt nätverk täcker idag en omsättning på över 120 miljarder
i över 900 butiker i 190 kommuner. Genom Adshel DVH täcker vi 59% av den totala
omsättningen i dagligvaruhandeln i Sverige.

Kundvagnar.
Påverka hela vägen fram till butikshyllan då upp till 90% av konsumenterna väljer
varumärke där. Med en kundvagnskampanj ökar försäljningen i genomsnitt med 12%.
Närmare köpet än så här kommer du inte.

Dagligvaruhandel

Fler köpnära möjligheter.
Påverka köpbeslutet i direkt anslutning till olika typer av butiker eller andra intressanta
platser, så som t ex handelsplatser, servicehandel, gym eller apotek. Vi har alla
möjligheter att vara flexibla och målgruppsanpassa efter dina önskemål.

Point of sale.
Kundvagnsskylt utsida
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Bygg starka varumärken.
Med våra största format längs vältrafikerade vägar samt i tunnelbanan har du möjlighet
att synas i 68 kommuner. Stora reklamplatser med hög impact når många människor och
passar utmärkt för att bygga varumärken och driva försäljning. Väck stor uppmärksamhet
på Sveriges mest klassiska reklamplatser.

Riks.
Med våra stortavlor har du möjlighet till en bred rikstäckning som når över 3 miljoner
personer och skapar över 47 miljoner kontakter i 68 kommuner varje vecka. Stortavlor
Riks ger 8 000 kvadratmeter kreativ yta vid större infarter, trafikleder, handelsplatser
i både stads- och landsvägsmiljö samt i tunnelbanan ger hög spridning i Sveriges
största kommuner. Riksserien ger även ett extra tryck i storstäderna och hög närvaro
i Stockholm med stortavlor i tunnelbanan.

Stortavlor tunnelbana

Billboards.
Stortavlor ovan jord
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Tunnelbanan.
773 000 personer reser med tunnelbanan minst en gång varje vecka, vilket innebär
nästan hälften av alla stockholmare i åldern 16–80 år. Vill du nå stockholmare i
deras vardag kan du göra ett stort avtryck med billboards i tunnelbanan. Närheten
till resenären ger möjlighet att kommunicera längre och mer komplicerade budskap
på tunnelbaneperrongen.

Stortavlor i tunnelbanan.
Vill du nå över 11 miljoner kontakter i deras vardag ska du synas på stortavlor i tunnel
banan. Stortavlor i 2-grupp i tunnelbanan finns på 25 tunnelbanestationer, vilket är det
format som ger högst räckvidd, hela 51% av Stockholms befolkning.

Innerstadstavlor i tunnelbanan.
Stortavlor tunnelbana

Med fem stående stortavlor på Stockholms största innerstadsstationer får du garanterat
hög impact och når 727 500 påstigande per dygn. Kommunicera stort med flera motiv
eller låt motivet gå över tavlorna.

Innerstadstavlor

Innerstadstavlor

Stortavlor ovan jord

Stortavlor
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Nå en stor publik med hög frekvens.
Nå 967 000 resenärer i Stockholms kollektivtrafik varje vecka. Med reklam i buss, tunnel
bana, pendeltåg och lokalbanor når du urbana konsumenter på deras väg mellan jobb,
skola, fritidsaktiveterer och shopping.

På väg ner till perrongen.
Följ med resenärer hela vägen till och från perrongen där 3,2 miljoner på- och av
stigningar sker per dygn i tunnelbanan och pendeltågen. Med dörrdekaler fäster du ditt
budskap i människors blickpunkt när de går in och ut till tunnelbana eller pendeltåg.
Hela vägen ner mot perrongen hittar du också rader av iögonfallande reklamplatser
på väggen. Rulltrappsskyltarna ger kreativa möjligheter och stor spridning på 58 av
Stockholms 100 tunnelbanestationer.

Rulltrappsskyltar

Transit.
Dörrdekaler
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Inne i kollektivtrafiken.
967 000 personer reser kollektivt med buss, tunnelbana, lokaltåg och spårvagn minst
1–2 gånger per vecka. Dessutom tar en snittresa i Stockholm kollektivtrafik 44 minuter,
vilket skapar lång betraktelsetid för reklamplatser i invändig trafik.
Vi kan erbjuda flera olika format med synlighet i både buss, tunnelbana, pendeltåg och
lokalbanor.
Förarplatsskyltar har samma format som rulltrappskyltar, vilket i kombination kan göra
att du följer med resenären på hela resan.
Streamers placering högt ovanför fönstren är väl synligt för en fullsatt tunnelbaneeller pendelstågsvagn.
Väggskyltar är rakt i blickfånget för sittande passagerare med stark räckvidd i tunnel
bana och på pendeltåg.
Fönsterskyltar är dubbelsidiga, vilket ger möjlighet att förtydliga det utvändiga bud
skapet med mer information invändigt.

Förarplatsskylt

Streamer

Väggskylt

Fönsterskylt
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Transit Domination.
Station Domination.
Låt ditt varumärke ta över delar av en hel station för att väcka stor uppmärksamhet.
Synlighet på väggar, rulltrappor, pelare och dörrar på någon av de mest centrala
stationerna med flest passeringar. Vad sägs om den nya moderna pendeltågstationen
Stockholm City med med ca 124 000 på- och avstigande resenerärer per dag. Här finns
även möjlighet att addera digitala skärmar för ännu större effekt.
Train Domination.
Skapa hög impact genom att äga utrymmet både ut- och invändigt på tunnelbana,
spårvagnar och tvärbana, med exponering under lång tid. Exklusiva och dominerande
format som väcker stor uppmärksamhet i hela Stockholm. En tunnelbanevagn ger hela
330 kvadratmeter kreativ kommunikationsplats.

Foliering pelare

Station Domination

Selected Transit Domination.
Förstärk din kampanj på specifika utvalda platser. Till exempel med en folierad rull
trappa på en särskild station i samband med ett visst event. Eller folierade pelare på
T-centralen som möter 765 000 in/utpasseringar per vecka med utgång Sergels torg.
Eller varför inte foliering på de avskiljande väggarna på plattformen med hela 240
meter lång kreativ reklamplats per sida av plattformen.

Foliering T-banevagn utvändigt

Foliering spårvagn

Foliering T-banevagn invändigt

Clear Channel Sverige 2018

Create 33

Vi älskar kreativitet.
Gör det oväntade och var kreativ utanför de traditionella gränserna. Med innovativa
lösningar skapas mer uppmärksamhet för ditt varumärke och specialeffekter tillsammans
med klassisk utomhusreklam förstärker budskapet.

Specialeffekter.
Överraska med en installation på en klassisk reklamplats. Låt motivet gå utanför
ramarna, bygg budskapet i 3D-format, sampla gratisprodukter eller foliera ramen.
Möjligheterna ör oändliga och det är bara fantasin som begränsar.

Create.
Specialeffekt
Stortavlor
ovanAdshel
jord

Specialeffekt Adshel
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Specialeffekt Adshel

Specialeffekt Adshel Norge

Specialeffekt Adshel UK

Specialeffekt Adshel Norge

Clear Channel Sverige 2018

Vår affärsmodell 37

 illsammans med Sveriges städer utvecklar vi nya innovativa sätt att nå ut i
T
stadsmiljön. Vi var bland annat först ut med lånecyklar – i Sverige, men även
ute i världen. Det är också vi som sedan många år ser till att du inte störs av
regn och rusk när du väntar på bussen. Genom reklamfinansiering av både
busskurer och lånecyklar ger vi tillbaka till invånarna i staden. Clear Channel
har utvecklat svenska städer sedan 1879.

Vår affärsmodell.
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Vi på Clear Channel drivs av kärlek och passion för kommunikation mitt i
den publika miljön. Genom att vi hjälper våra kunder att nå ut med rätt budskap i rätt miljö, bidrar vi till att företag och organisationer kan växa och bli
framgångsrika. På så sätt kan vi också själva fortsätta att växa och utveckla
nya inspirerande sätt att nå fram i stadsmiljön. Vi gör helt enkelt våra kunder
framgångsrika och stadsmiljöer mer dynamiska.
Välkommen att möta stora och verkliga målgrupper med kraftfull kommunikation.

Where brands
meet people.

