
STÄRK DITT VARUMÄRKE OCH ÖKA 
FÖRSÄLJNINGEN MED UTOMHUSREKLAM



MASSOR MED EXPONERING

Utereklamen blir i allt större utsträckning en given del i 

annonsörernas mediamix. Den kanske främsta orsaken till denna 
utveckling är att både de digitala och traditionella lösningar 
ger annonsören en möjlighet att verkligen bygga en relation med 
mottagaren. Ditt budskap exponeras med extremt hög frekvens
och mottagaren får en påminnelse om ditt varumärke 
upprepade gånger. Du bygger sk top of mind.



MASSKOMMUNIKATION?
-

BÅDE JA OCH NEJ

Det är tveklöst att utomhusreklam ger en form av 

massexponering. Samtidigt är det inte helt målgruppslöst. 
Analyser visar att även om utomhusreklam exponeras för många 
så exponeras den relativ sett i större utsträckning för en målgrupp 
med en hög köpkraft. Det är egentligen inte så konstigt då det är 
den delen av befolkningen med högre inkomst som tenderar att 
röra sig mera ute i samhället. Utomhusreklam presterar m.a.o. bra 
bland de köpstarkare delen av befolkningen*

* https://www.kantarsifo.se/nyheter-och-
press/utomhusreklam



TIPS FÖR DIN KAMPANJ

3 sekunder

Mottagaren ska kunna ta in all information på tre sekunder. Det 
kan vara en utmaning men ett bra budskap går rakt på sak!



TIPS FÖR DIN KAMPANJ

Städa bort oväsentligheter

Håll designen stilren utan röriga element och detaljer. 
Vi rekommenderar inte telefonnummer. Chansen att man ska 
memorera telefonnumret är inte så stora.



TIPS FÖR DIN KAMPANJ

Call to action

Våga vara konkret och uppmana till en åtgärd. KÖP, BOKA, BESÖK, 
NJUT, LÄS, UPPLEV, etc.



TIPS FÖR DIN KAMPANJ

5-7 ord

Ju färre ord du kan förmedla ditt budskap med desto bättre. Det är 
vanligt att man vill trycka in så mycket som möjligt men våga stå 
emot frestelsen. Lita på forskningen.



VI HJÄLPER DIG

På Ålandstidningen hjälper vi dig att hitta rätt lösning 

och mediamix för ditt budskap. Våra annonsutformare hjälper dig 
också med utformningen så att du får ett fungerande budskap för 
de kanalval du gjort.

Kontakta säljteamet på Ålandstidningen

Läs mera om utereklam med Ålandstidningen

https://www.alandstidningen.ax/kundservice/vi-jobbar-har
https://www.alandstidningen.ax/sites/default/files/2022-12/Ålandstidningen-UTEREKLAM%20%28OOH-DOOH%29.pdf
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