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Where brands
meet people.

Clear Channel är mycket mer än bara ett vanligt affischföretag. Över hela
världen utvecklar vi lösningar som gör städer grönare och varumärken mer
framgångsrika. Vi drivs av en ständig strävan att skapa framtidens utomhusmedia, något vi har gjort sedan 1879. För vi har sett städer växa, medievanor
förändras och ny teknik komma och gå och baserat på vad vi lärt oss av
historien, skapar vi framtidens lösningar för det offentliga rummet. Lösningar
som garanterar räckvidd, impact och trovärdighet för dig som annonsör.
Välkommen till Clear Channel – där varumärken möter människor. På riktigt.
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Reach.
Räckvidd har aldrig tidigare varit mer eftertraktat. En pågående urbanisering i kombi
nation med förändrande konsumtionsvanor medför att människor idag tillbringar mer
tid utanför hemmet än tidigare, vilket innebär att utomhus är det sista kvarvarande
räckviddsmediet som har förmågan att leverera en stor publik. Med Clear Channel får
du både geografisk och demografisk räckvidd. Vårt mål är att vara överlägsna när det
kommer till att bygga varumärken och nå alla, överallt.

Impact.
Utomhusannonsering är ett kraftfullt sätt att kommunicera sitt budskap. Särskilt idag
när kampanjer kan vara digitala och till och med interagera med sin publik. Ny teknologi
gör utomhusupplevelsen häftigare och erbjuder helt nya möjligheter att agera snabb
fotat och flexibelt. Och unikt stora och kreativa format, digitala eller klassiska, ger
spektakulära upplevelser som skapar varumärkeskännedom – med eftertryck.
Skapa uppmärksamhet genom att synas stort för många.

Activate.
Annonsering bidrar till att fler konsumenter överväger ett särskilt varumärke oftare.
Därför är det viktigt att synas i direkt anslutning till köptillfället. Lansera en produkt,
påminn och driv försäljning där köpkraften är som störst. Med vår ständigt växande
portfölj av digitala ytor aktiverar vi dessutom kampanjer flexibelt, omedelbart och med
kontextuell relevans.

Reach.
Impact.
Activate.
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Produktportfölj Clear Channel Sverige.
Här är en översikt över våra produkter för att ge dig hjälp utifrån vilka behov du har med just ditt varumärke. Tabellen är uppdelad i olika produktområden utifrån format, geografi och miljö.
Du kan även se i vilka skandinaviska länder de olika produktgrupperna finns. Dessutom visar den hur flexibelt du kan köpa de olika produkterna samt ge dig uppfattning om räckvidd, impact
och aktivering. Observera att samtliga produkter inte finns med i översikten utan att varje produktområde kan innehålla fler produkter och paket. För mer information om respektive produkt,
läs mer inne i katalogen eller på clearchannel.se

Geografi.

Play Adshel.

Play Billboard.

Play Spectacular.

Adshel.

Adshel
Supermarket.

Billboard.

Billboard Metro.

Small panels.

Create Engage.

Create
Station Domination.

Create Adshel.
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Geografi.
Räckvidd i hela
landet.

Räckvidd i topp 30
städer.

Räckvidd i hela
Stockholm.

Miljö.

Land.

Transit.

Street.

Shopping.

Metro, Train, Tram, Bus.

Roadside, High street.

Supermarket, Mall.

Reach.
Måttet baseras på hur stor andel av målgruppen som nås av kampanjen.

Impact.
Måttet baseras på formatets möjlighet att synas stort för många.

Activate.
Måttet baseras på närhet till köptillfället.

R
I
A

Flex.
Reach.
Impact.
Activate.

R
I
A
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Flexibelt, omedelbart och med
kontextuell relevans.

Demografisk räckvidd och engagemang
hos målgruppen.

Klassisk utomhusreklam är fenomenal på att erbjuda snabb och bred räckvidd över
hela landet. En riktigt bra digital utomhusreklam med en kreativ lösning på rätt plats
kan skapa impact som inget annat media kan.

Utomhusreklam är det sista kvarvarande räckviddsmediet som har förmågan att
leverera en stor publik. Med Clear Channel får du både geografisk och demografisk
räckvidd.

Som sponsorer till Fotbolls-VM skapade Coca-Cola en räckviddskampanj med upp
maning att ladda upp inför match. Dessutom adderades en flexibel digital kampanj
som visade olika motiv beroende på om Sverige vann eller förlorade sina matcher.

Försvarsmakten önskade öka intresset hos kvinnor och använde demografisk räckvidd
för att nå målgruppen. De syntes i street- och transitmiljöer med våra klassiska format;
Escalator panel, Billboard och Adshel.

– Clear Channel ger oss en stark nationell räckvidd och dessutom gav Clear Channels digitala
ytor Coca-Cola en möjlighet att kunna agera snabbt och nå ut med olika budskap baserat på vilket
resultat det blev i Sveriges matcher. Vi hade förberett två olika material för olika scenario av vinst
eller förlust och där passade Play som kanal riktigt bra eftersom det är en mediekanal där vi kan agera
snabbt och flexibelt. Vi är väldigt nöjda med resultatet av kampanjen!
Olivia Enquist, Marketing Director The Coca-Cola Company.

Scenario 1:

Scenario 2:

Vinst.

Förlust.

Resultat.
• 38% observation av alla 16–65 år, 75% observation i kampanjmålgruppen 18–25 år.
• 76% av alla i målgruppen tyckte om kampanjen i sin helhet.
• Den positiva effekten i målgruppen var 64%.
• 53% av alla var mer positiva till Försvarsmakten efter att de sett kampanjen.
• 18% av målgruppen hade besökt hemsidan.
• Kampanjen bedömdes främst som trovärdig, modern och informativ.

75%

av målgruppen
18–25 år observerade
kampanjen.
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Stark impact som väckte uppmärksamhet.
Stora och kreativa format, digitala eller klassiska, ger spektakulära upplevelser som
skapar varumärkeskännedom – med eftertryck. Uppnå berömmelse genom att synas
stort för många.
Rituals ville skapa uppmärksamhet och intresse inför lanseringen av en ny hudvårdsserie
genom att låta de nya produkterna dominera en tunnelbanestation, nära en av deras
mest besökta butiker. I samband med kampanjstarten fanns även personal från Rituals
på plats i tunnelbanan för att dela ut produktprover till förbipasserande. De ville få ett
direkt ökat flöde av besökare till butiken med tanke på det korta avståndet.

– Att kunna ta över en hel tunnelbanestation med vårt budskap gav en extremt hög impact. Valet av
Östermalmstorg föll på att vi har flera butiker i närheten, och då vi dessutom samplade på stationen
under denna period så såg vi omedelbart en ökning av trafiken in i våra butiker.
Susanne Andersson, Marketing Manager Nordic Rituals Cosmetics Sweden AB.

Play.
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Flex.
Med Flex kan vi skräddarsy din kampanj utifrån specifika ändamål och parametrar
som till exempel räckvidd, frekvens, geografi, stad/adressnivå, intressepunkter, butiker,
tidpunkt på dagen och i veckan, kampanjlängd och share of voice.
Netflix ville ha en högre SoV vid lanseringen av deras nya serie The Rain. Med hjälp av
Flex kunde Netflix synas med 33% SoV på alla format i en till två veckor efter önskemål.
På premiärdagen, utöver en hög SoV, valde de även att boka 100% SoV på utvalda skärmar.
Estrella hade specifika önskemål om att synas på alla skärmar i alla våra köpcentrum
under tre veckor, men enbart under onsdag till söndag mellan kl 13–24, det vill säga
under de tider som de flesta av deras kunder köper deras produkt.
Åhléns köpte för andra året i rad en Flexkampanj i december och valde att visa en
digital adventskalender med nya budskap varje dag. Kampanjen gjorde stor succé och
lockade många till varuhusen.
– Vi har valt utomhusreklam, klassisk och digital, för att det är ett effektivt räckviddsmedia i bra köpnära
lägen, både i stadsmiljö, kommunikationer och köpcentrum.
Anna Wilde, Åhléns AB.

Play.
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 digital
reklam i många av Sveriges mest köpstarka städer har du möjlighet att
nå över 18,5 miljoner kontakter varje vecka.
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Väder

Temperatur

Tid

Nyheter

Play 15

S

Prisfiler

Datadriven kampanj
kan ge upp till
Nedräkning

53%

högre igenkänning.

Dynamiskt.

Play Adshel.

Skapa aktualitet i din utomhuskampanj med datadrivet innehåll som uppdateras i
realtid. Styr innehållet baserat på datakällor som väder, temperatur, tid, produktoch prisfiler, sociala medier med mera. På det sättet ökar du relevansen och ger din
kampanj en bättre kontext. Datadrivna kampanjer som till exempel väder, temperatur
eller lagerstatus kan ge upp till 53% högre igenkänning.

En rikstäckande produkt på digitala skärmar på de mest centrala gatorna i city, de mest
trafikerade stationerna i tunnelbanan och pendeltåg samt i våra största köpcentrum.
Skärmarna finns både som fristående, vägghängda och i bussväderskydd.

Willys ville marknadsföra mat som passar grillsäsongen. Att grilla är ofta väderberoende
och därför valde Willys att skapa en väderbaserad dynamisk kampanj som visade fyra
olika budskap beroende på vad det var för väder just då. På olika tunnelbanestationer
visade de vädret i realtid tillsammans med fyra olika platsspecifika budskap.
SVT Nyheter ville visa de senaste och mest aktuella nyheterna och driva nedladdningar
av sin nyhetsapp. Ett nyhetsflöde som uppdateras i realtid är alltid relevant och ger hög
kontextuell relevans för alla som ser det, oavsett var annonsen visas.

39%

av försäljningen i
detaljhandeln sker
i köpcentrum och
handelsområden.

Play Billboard.
En produkt med hög impact på stora digitala skärmar på tunnelbane- och pendeltåg
stationer samt vid trafikerade vägar i Stockholm.

Fördelning Play Adshel.
Shopping malls 61%
Street 5%
Transit 34%

Play Adshel.

Fördelning Play Billboard.
Transit 89%
Street 11%

Play Billboard.

7,6 miljoner
kontakter
per vecka med Play
Adshel National L.

Clear Channel Sverige 2019

Play Spectacular.
200 000
förbipasserande
varje vecka.

En produkt med hög impact på enormt stora digitala skärmar med lång betraktelsetid
på de mest centrala knutpunkterna i Stockholm.
Den 30 kvadratmeter stora digitala reklamskylten vid Medborgarplatsen syns på hus
fasaden upp mot Götgatsbacken från långt håll. Det exceptionellt höga och ständiga
flödet dygnet runt av gångtrafikanter, cyklister, bilister och kollektivtrafik gör placeringen
till en av landets i särklass främsta reklamplatser med uppskattningsvis 200 000 förbi
passerande i veckan.
De centrala placeringarna av Play Spectacular i landscapeformat vid ingångarna till
tunnelbana och pendeltåg fångar in en stor publik via både upp- och nedgångarna.

Classic.
Play Spectacular.

Play Spectacular
Spectacular
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Adshel.
En rikstäckande produkt med mycket hög räckvidd och frekvens på klassiska bakbelysta
reklamplatser på folktäta gator, trafikerade vägar och utanför dagligvaruhandeln samt
i tunnelbanan. Adshel finns i 150 kommuner och når 80% av Sveriges befolkning.
Adshel Supermarket når en konsumtionsomsättning på 135 miljarder i över 1 100 butiker
i 190 kommuner vilket motsvarar 54% av den totala omsättningen.

Fördelning Adshel.
Gator och torg 80%
Köpcentrum 5%
Tunnelbana/pendeltåg 15%

Adshel Supermarket.

Classic.

Fördelning på Supermarket-kedjorna.
ICA 44%
Övrigt 5%
Axfood 27%
Bergendahls 6%
Coop 18%

1 100
butiker i
190 kommuner.

Klassisk utomhusreklam kan snabbt bygga varumärken över hela landet.
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.
På klassiska affischer i både större och mindre format, som till exempel Adshel
National L, har du möjlighet att nå över 63,7 miljoner kontakter varje vecka.

Play Stortavlor

150 kommuner,

80%

av Sveriges befolkning.
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Billboard group of 2.
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Billboard.
En rikstäckande produkt med hög räckvidd i tunnelbanan och längs vältrafikerade
vägar i Sveriges största kommuner med extra tryck i storstäderna. Billboard finns i
två olika serier, Billboard group of 2 och Billboard Group of 5. Med Billboard National
group of 2 når du 51% av Sveriges befolkning.

Billboard group of 5.

Svensk Skogskommunikation ville nå ut till allmänheten med bland annat följande
budskap: ”I Sverige planteras minst två nya träd för varje som avverkas”. En rikstäckande
kampanj hos Clear Channel blev det huvudbärande mediet för att förmedla budskapet.
Efter flera lyckade kampanjer tillsammans med Clear Channel har kunskapen om hur
många träd som återplanteras vid avverkning ökat med 16%.

– Gör Plats är en kampanj startat av Arbetsförmedlingen för att fler personer med funktionsnedsättning
ska få jobb. Vi vill göra arbetsgivarna uppmärksamma på att det finns kompetens hos dessa personer
som idag inte tas tillvara. Men också för att vi vill bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad. Genom
utomhusmediet får vi både räckvidd och impact, både mot huvudmålgruppen arbetsgivare, men också
mot beslutspåverkare och andra berörda parter.
Helena De Verdier, Kampanjansvarig Gör plats Arbetsförmedlingen.

51%

av Sveriges
befolkning nås med
Billboard National.

Play Spectacular
Spectacular

Spectacular
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Window panel
och Wall panel+
buss.

Classic 23

Small panels.
967 000 personer reser kollektivt med buss, tunnelbana, lokaltåg och spårvagn minst
1–2 gånger per vecka. Med en snittresa i Stockholms kollektivtrafik på 44 minuter skapar
de här reklamplatserna hög frekvens och lång betraktelsetid.
Escalator panel. Nå pendlare med stor spridning på Stockholms tunnelbane- och
pendeltågstationer. Följ med resenärer i rulltrappan till och från perrongen där
3,2 miljoner på- och avstigningar sker per dygn i tunnelbanan och pendeltågen.

967 000
personer reser
kollektivt med buss,
tunnelbana, lokaltåg
och spårvagn minst
1–2 ggr per vecka.

Wall panel+. Största invändiga formatet längst bak och/eller längst fram i bussar,
tunnelbana, pendeltåg och lokalbanor. Samma format som Escalator panel.
Wall panel. Stark räckvidd i spårbunden kollektivtrafik.
Window panel. Dubbelsidiga skyltar som syns både in- och utifrån bussar, tunnelbana,
pendeltåg och lokalbanor.
Streamer panel. Ett avlångt format med hög placering ovanför fönstren i bussar,
tunnelbana, pendeltåg och lokalbanor.

Wall panel+.

Play Spectacular
Spectacular

Wall panel.

Streamer panel.

Window panel.

Escalator panel.
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Trolley.

Adshel 19

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

Fakta.
•
•
•
•

7 av 10 köpbeslut fattas i butik.
Omsättning DVH: ca 71 miljarder/29%.
Ca 120 kommuner.
In- och utsida på 50% av vagnarna i ca 300 butiker.

Create.

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

– MOOD Stockholm ska vara den självklara destinationen för höstgarderoben. Stickat är en av höstens
starkaste modesymboler och därför blev garnet den röda tråden i all kommunikation. Genom att klä en
centralt belägen utomhustavla med ett stickat budskap av 2,3 km garn hamnade MOOD Stockholms
höstutbud i målgruppens medvetande på ett oväntat och nytänkande sätt.
Karin Lagerqvist, Marketing Manager MOOD District.

– Årets Blossakampanj ”Den Vintertid nu kommer” syns (och hörs) både i media och i butik. För oss är
det naturligt att annonsera köpnära med ett budskap som sedan går igen i butiksmiljön. För att addera
mer ”edge” till kampanjen valde vi att göra kreativa ytor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ytor som
väcker uppmärksamhet genom både sin utformning och genom att sprida den härliga glöggdoften
som är så förknippad med denna säsong. Förhoppningsvis inspirerar den till att bjuda in nära och
kära till glöggmys.
Åsa Strömberg, Senior Brand Manager Altia Sweden AB.

Create.
Gör det oväntade och var kreativ utanför de traditionella gränserna.
Med innovativa lösningar och specialeffekter tillsammans med klassisk utom
husreklam skapas mer uppmärksamhet för ditt varumärke och budskap.
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Tram & Train Domination.
Skapa hög impact och följ med målgruppen från påstigning till avslutad resa genom
att äga utrymmet både ut- och invändigt på tunnelbana, spårvagnar och tvärbana.
Exklusiva och dominerande format med lång exponering i Stockholm stad som väcker
stor uppmärksamhet.

Fakta.
Tram domination.
• Exponering under lång tid, 1–3 månader.
• Spårvagn City trafikerar längs Stockholms stora shopping- och turiststråk från Sergels torg till
Waldemars udde på Djurgården.
• Utvändig foliering.
• Invändiga panels.
Train domination.
• Exponering under lång tid, 1–3 månader.
• 330 kvadratmeter kreativ yta på en tunnelbanevagn på grön, blå och/eller röd linje.
• Utvändig foliering.
• Invändig foliering samt invändiga panels.
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Station Domination.
En kreativ lösning med hög impact på en central tunnelbane- eller pendeltågstation i
Stockholm. Väcker uppmärksamhet under lång tid med synlighet på väggar, rulltrappor,
pelare och dörrar.

Pillars.

Fakta.
Hötorget 210 000 passerande per vecka.
Odenplan 412 000 pendeltågsresenärer per vecka.
Slussen (nedre biljetthall mot bussar) 434 000 passerande per vecka.
Slussen (uppgång mot Götgatan) 130 000 passerande per vecka.
Stockholm City 720 000 pendeltågsresenärer per vecka.
T-centralen (uppgång Sergels torg) 662 000 passerande per vecka.
Tekniska Högskolan 492 000 passerande per vecka.
Östermalmstorg 244 000 passerande per vecka.

Wall.

124 000
på- och avstigande
per dag på station
Stockholm City.

Escalator.
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Door streamer.

3,2 miljoner
på- och
avstigande

Med dörrdekaler fäster du ditt budskap i människors blickpunkt när de går in och ut till
tunnelbana eller pendeltåg.

på T-bana och
pendeltåg varje dygn.

Ferry domination.
Låt ditt varumärke synas till havs. Inför 2019 finns nu möjlighet att foliera fartyget
Sjövägen i Stockholms skärgård med ditt varumärke. Blir garanterat en snackis på stan.

Engage.
Förstärk din kampanj och skapa engagemang med en upplevelse. Med en eventyta
på utvalda tunnelbanestationer kan du interagera med din målgrupp.
Vasaloppet och Fitness24 skapade en kampanj för att motivera stockholmare att träna
oavsett var de befann sig. På digitala skärmar i stan och i tunnelbanan gav de tips om
hur man kan träna när man är på språng. I samband med kampanjen skapade de ett
event i anslutning till de digitala skärmarna, där de tillsammans körde ett träningspass
för att förstärka sitt budskap #Vasaloppsträna.

Door streamer.
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Norge.

Skandinavien, uppföljning, tryck 35

Skandinavien.

Research – före och efter kampanj.

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 2 000 digitala skärmar kan du
kommunicera ditt varumärke med rörligt material i samtliga skandinaviska länder och
nå en publik på över 30 miljoner per vecka.

Clear Channel erbjuder flera olika möjligheter att mäta och dokumentera din utom
huskampanj. Du kan göra förmätningar av en kampanj och mäta observation och
effekt när den väl genomförts. Det finns även mätmetoder som visar försäljningseffekt av varor i dagligvarubutiker med och utan utomhuskampanj.

Räckvidd- och frekvensmätningar.
Med Outdoor Impact får du reda på hur många personer som kan se din utomhus
kampanj och hur ofta de ser den. Siffror som gör din kampanj till en betydligt säkrare
investering.

Kampanjeffektmätning.

Fakta.
• Ca 10 000 Adshel i Sverige, Norge och Danmark.
• Ca 2 000 digitala skärmar i Sverige, Norge och Danmark.

Med hjälp av Demoskop kan vi mäta observation och effekt av utomhuskampanjer.
Via webbenkät intervjuas ca 700 personer i hela landet som får svara på om de
observerat kampanjen, om de tyckte kampanjens budskap och avsändare var tydlig,
hur effektiv kampanjen var i att förändra attityd och beteende och vilket intryck
kampanjen gjort.

Tryck.
Ditt medieköp blir ännu enklare om du bokar tryck av din kampanj genom oss.
Du levererar original till våra kampanjplanerare som ombesörjer tryck och levererar
rätt antal i rätt tid. Vi samarbetar med ett antal etablerade tryckerier för att ge hög
tryckkvalitet på alla våra medieformat. Eftersom vi jobbar med stora kvantiteter
håller vi konkurrenskraftiga priser och bättre leveranstider.

Danmark.

Sverige.
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Skapa impact med rätt utformning 37

Skapa impact med rätt utformning.
Anpassa utformningen för mediekanalen. I vilken miljö kommer budskapet att synas?
Vilken årstid är det? Hur ser ljusförhållanden ut? Tänk på att de flesta av våra format
befinner sig i en miljö där mottagaren bara passerar och har därför max 3 sekunder att
uppfatta ditt budskap. Här kommer några enkla tips som är bra att tänka på.
•

Få detaljer. Enkelt, tydligt och relevant budskap.

•

Stor och tydlig avsändare.

•

Kontrast i bild. Klara och starka färger väcker uppmärksamhet.

•

Igenkänning. Konsekvent formspråk ger effekt.

•

Engagera. Tydlig call to action och överraska.

För digital utomhusreklam är det viktigt att tänka på att skapa en sekvens, inte en film
med en början och ett slut. Gör avsändaren tydlig med logotypen synlig 100% av film
klippet för att avsändaren ska kunna uppfattas oavsett när i spoten målgruppen tittar.

Håller din kampanj?
Gör tändsticksaskprovet. Testa om din affisch fungerar på långt håll genom att dra
ner den i formatet av en tändsticksask. Håll den på armlängds avstånd. Uppfattade du
budskapet? Om du gjorde det har du lyckats.
Tänk på ramarna. Låt inte texter, loggor och dylikt ligga ute i kanterna på affischytan.
På vissa av formaten sitter det ramar som döljer de yttersta delarna av affischen, se
därför till att du håller dig inom den synliga ytan.
Använd utfallande bild. Då undviker du oönskade ramar när affischen skärs till.
Räckvidd i kombination med kreativitet ger bäst effekt. Nå alla och låt nu betraktaren
avgöra.

Clear Channel Sverige 2019

Cold Channel är ett nödsystem för Stockholms hemlösa där vi
genom Play Street och dynamiska datakällor som tid, plats och
väder, anpassar budskap i realtid. När det blir kallt guidas de
som lever i hemlöshet till närmaste plats för värme och vila.

Where brands
meet people.

