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Nu kører vi en runde mere! 

Endnu engang kører stafetten rundt i det Københavnske 
bybillede, hvor nogen af de mest toneangivende brands og 
bureauer giver deres bud på en ambitiøs, stærk og kreativ 

kampagne på en helfolieret højreside. 



MINDSHARE for Libratone

Move
the
music



International opmærksomhed

flame-grilling
&PARTNER for Burger King





Reklamebureauet &Partner deltager i Out of Home Medias prestigefyldte outdoor  
konkurrence, hvor bureauer udvikler kreative koncepter til Københavns buslinjer. 
&Partner har skræddersyet deres koncept til København og lancerer Burger Kings  
egen brandbil, der ruller ud på 1A.

&PARTNER SÆTTER  
BURGER KING PÅ BUSSEN I  
BUREAUKONKURRENCE

&Partner er blevet udvalgt til Out of Home Medias 
prestigefyldte bureaukonkurrence, hvor tonean-
givende bureauer udvikler outdoor kampagner i 
konkurrence mod hinanden om både Årets Rambuk 
2018 og deltagelse i Cannes Lions 2019. 

I konkurrencen får bureauerne stillet hele højre side 
af en bus til rådighed. Bureauerne må selv vælge, 
hvilken kunde de vil eksekvere kampagnen for. 
&Partner har valgt Burger King, som bureauet da 
også er kreativt bureau for til daglig.

Fra bus til brandbil med Burger King
For &Partner var det afgørende at lave en kampagne, 
der var perfekt egnet til bussen som medie. Kon-
ceptet skulle fungere optimalt på præcis den plat-
form – og ikke kunne omsættes til andre platforme. 
Derfor gik &Partner tilbage i historien og tog afsæt i 
Burger Kings arv.  

”Burger King er et cool og originalt brand. Og det at 
flammegrille ligger i Burger Kings DNA. Derfra fik vi 
idéen til at lave en Burger King-brandbil – skabt ud 
fra de ikoniske brandbiler, der kører rundt i New York.  
Der bliver simpelthen flammegrillet så meget på Bur-

ger Kings restauranter, at de naturligvis også skal have 
en brandbil,” fortæller Jacob Færtz, ejer af &Partner. 

Burger King ser stort potentiale
Hos Burger King er der stor tilfredshed med kam-
pagnen, som de ser stort potentiale i. Sofie Navardsen, 
marketingchef i Burger King, glæder sig til at se 
kampagnen rulle ud i Københavns gader. 

”Vi sætter stor pris på, at &Partner har valgt 
Burger King. Vi er  meget begejstrede for idéen, 
især fordi den understøtter vores brands kerne-
værdier så godt. Samtidig er eksponeringen på 
så central en rute som 1A guld værd,”
siger Sofie Navardsen. 

Tænder flammen i københavnerne
Jacob Færtz og hans kreative team har arbejdet sten-
hårdt på at eksekvere idéen og er begejstrerede for 
muligheden for at arbejde med busmediet. De har 
skræddersyet brandbilen, så den matcher det urbane 
København, og de glæder sig til at se, hvordan kon-
ceptet bliver modtaget.
”Vi er stolte af at være blevet udvalgt i konkurrence 
med Danmarks mest kreative bureauer, og det er 

fantastisk at arbejde med et medie, der både i størrelse 
og målgruppe kommunikerer så direkte med forbru-
geren. Den brandbil, der ruller ud i gaderne, har hele 
Burger Kings univers og personlighed med sig, og vi tør 
godt sige, at den i hvert fald tænder flammen i os. Vi 
glæder os til at se, hvordan københavnerne tager imod 
den,” siger Jacob Færtz.

ANNONCE

INDRYKKET AF OUTOFHOMEMEDIA

 
 

•    Etableringsår: 2013
•    Markedsposition: Næststørste outdoor  
      udbyder i Danmark
•    Omsætning 2017: DKK 120. mio.
•    Overskud 2017: DKK 15,7 mio.

&PARTNER ApS er et kreativt bureau, som skaber 
speciallavede innovative løsninger til virksomheder og 
brands med fokus på at imødekomme de udfordringer 
der er på et marked under konstant forandring. 

FAKTA



Se timelapse om tilblivelsen af 

Burger King-buslangsiden her.

https://vimeo.com/279621900


støt brysterne
MENSCH for Støt Brysterne - Kræftens Bekæmpelse





ANNONCE INDRYKKET AF OUTOFHOMEMEDIA

Bussen støtter brysterne.
Og omvendt.

Mensch, der for nylig vandt den flotte titel “Digital 

Agency of the Year” i årets Danish Digital Awards 

deltager også i Out of Home Medias konkurrence, 

hvor toneangivende bureauer udvikler outdoor 

kampagner i konkurrence mod hinanden, om både 

årets Rambuk og deltagelse i Cannes Lions. 

I konkurrencen får bureauerne stillet en hel 

 højreside på en bus til rådighed.

Mensch og Kræftens Bekæmpelse har i forvejen et 

frugtbart samarbejde og brysterne fortjener al den 

støtte, de kan få. Så når muligheden nu bød sig for 

at få endnu mere opmærksomhed – og støtte – ja, 

så var der ikke langt fra tanke til handling.

Bryster og busser? Kan man det?
Det kan man, hvis det gøres rigtigt, ordentligt og 

involverende. Så er bussen et fantastisk medie til 

både at skabe opmærksomhed, eftertanke og også 

call-to-action. Og det er lige præcis det, Kræftens 

Bekæmpelse og Mensch gerne vil opnå med 

 eksekveringen. Budskabet dramatiseres ved hjælp 

af bussens egne elementer. Enkelt og effektivt.

Kræftens Bekæmpelse og Mensch er med i Out of Home Medias 
Outdoor Stafet 2018. En kreativ og prestigefyldt konkurrence,  
der sætter fokus på bussens mange muligheder som effektivt medie.

Christina Tønnesen, Managing partner hos Mensch 

uddyber: »Det er en sag, der fortjener al den 

opmærksomhed, den kan få. Og jeg synes, vores 

løsning har den rette balance mellem at vise, hvad 

en bus kan som kreativt medie – når den bruges 

rigtigt – og så alligevel være seriøs og alvorlig. 

Og så er det jo et godt eksempel på, at et analogt 

medie som bussen kan skabe sammenhæng og 

trafik til resten af vores digitale kampagne.«

Ingen bryster skal have kræft
Hos Kræftens Bekæmpelse er der også stor 

 begejstring for løsningen, der nu kommer til 

at indgå som et naturligt element i Kræftens 

Bekæmpelses fortsatte kampagne for “Støt 

Brysterne”, som Mensch i forvejen er partner på. 

Lotte Rask, kampagneansvarlig hos Kræftens 

Bekæmpelse supplerer: »Ingen bryster skal have 

kræft. Det budskab vil vi gerne have så mange 

som muligt til ikke bare at kende, men også at 

forholde sig til og støtte. Bussen bidrager i den 

grad med kreativitet og opmærksomhed, som vi 

ikke vil få på samme måde andre steder.«

Henrik Sørensen, der er adm. direktør i Out of 

Home Media er også begejstret: »Mensch og 

Kræftens Bekæmpelse viser netop, hvor alsidigt 

et medie bussen er. En spektakulær løsning, 

der udnytter bussens muligheder og konstruktion 

– selvom emnet er alvorligt og budskabet ikke skal 

sælge, men skabe refleksion.«

•  Etableringsår 2013
•  Markedsposition: Næststørste outdoor udbyder i Danmark
•  Omsætning 2017: DKK 120 mio.
•  Overskud 2017: DKK 15,7 mio.

Mensch hjælper virksomheder og organisationer med at udvikle 
forretningsideer, produkter og kommunikation, der ændrer 
markeder, adfærd og holdninger.
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førstehjælpsbussen
NORDLID for Falck



ANNONCE

INDRYKKET AF OUTOFHOMEMEDIA

Nordlid deltager med Falck som annoncør i den 
prestigefulde Out of Home Medias Outdoor Stafet 
2018. En positionerende konkurrence, hvor landets 
mest kreative og toneangivende bureauer viser, 
hvor effektiv en busreklame kan være. Og hvad de 
mener, der kan gøre sig gældende – både til årets 
Rambuk og VM i reklame, Cannes Lions.

Vi opfordrer til at redde liv i hjertet  
af menneskemængden
Trafikken i København er hektisk og de mange  
fodgængere, cyklister og bilister bevæger sig  
ind imellem rundt med livet som indsats. Ulykkerne 
sker, men mange tør ikke at træde til, fordi de er 
usikre på, om de kan give den hjælp, der skal til. 
Eller fordi de ikke aner, hvad de skal gøre. Med den 
indsigt i bagagen, var der derfor bred enighed 
mellem de to mangeårige samarbejdspartnere, 
Nordlid og Falck, da bussen kom op som en mulig-
hed for at lære københavnerne at redde hinanden.

’Ambitionen har været at lave en anderledes busreklame, 
som ikke bare er endnu en reklame. Det skal være en 
service, som kan bruges til noget. Og et proof på, at 
Falck ikke blot siger, at de gerne vil redde flere liv. Men 
at de rent faktisk også gør noget ved det. F.eks. ved at 
give buspassagererne tips til, hvordan man yder første-

hjælp, så de potentielt ville kunne redde et menneskeliv, 
hvis der skulle opstå en ulykke – både undervejs i trafik-
ken eller derhjemme. Med Førstehjælpsbussen beviser 
vi Falcks ambition om at ville redde så mange liv som 
muligt.’ Jesper Isholm, kreativ direktør hos Nordlid.

Vi ruller budskabet ud til københavnerne 
Helt fundamentalt er stafettens primære opgave  
at udsmykke en buslangside på en valgfri bus i 
Køben havn. Her har Falck og Nordlid valgt at  
bruge busruten 1A som opmærksomhedsskaber  
til den afgørende call-to-action i kampagnen: 
Besøg falck.dk/redliv. Et website, hvor der bl.a. 
ligger korte førstehjælps videoer inden for emnerne 
genoplivning, brug af hjertestarter etc. og en Red 
liv test, der på 3 minutter tester den enkeltes viden 
om førstehjælp. Er passage rerne ikke på mobilen, så 
kører videoerne i loop på den fælles informations-
skærm i bussen. Og så vil der naturligvis også være 
events i perioden, hvor de forbipasserende kan lære 
førstehjælp.

32 % af danskerne har ikke  
gennemført et førstehjælpskursus*

Malene Paulli Buchvald, Marketing Director hos Falck: 
’Kampagnen er helt inde og røre ved kerneværdierne hos 
Falck. Vi er handlekraftige og viser initiativ, der kan være 

med til at redde liv og gøre en forskel for danskerne. Vi 
vil dele ud af vores professionelle og mangeårige viden 
gennem korrekt uddannelse i basis førstehjælp, og der-
med mindske den frygt undersøgelsen viser, folk har for 
at gøre noget forkert eller forværre situationen.’

*Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov i august 2018. 
Der er i alt gennemført 1019 CAWI-interview med danskere i alderen 18-75 år.

Falck spreder ekstra 
tryghed midt i trafikken
Falck og Nordlid går mod strømmen og skaber uddannende reklame til den 
prestigefulde Out of Home Medias Outdoor Stafet 2018. Nogen vil kalde 
københavner-indsatsen livsreddende. Det er i den grad også målet. 

FAKTA

Nordlid betyder det nordiske team og er et full- 

service Customer Experience bureau. Nordlid  

er en fusion mellem det prisvindende CRM- og  

Direct Marketing bureau, RelationshusetGekko  

og Skandinaviens største Marketing Automation 

bureau, Increase. Nordlid er en del af Bording 

Group, der har over 400 ansatte i Skandinavien.

• Etableringsår: 2013

• Markedsposition: Næststørste outdoor  

udbyder i Danmark

• Omsætning 2017: DKK 120 mio.

• Overskud 2017: DKK 15,7 mio.



modermærkekræft
NORD DDB for Kræftens Bekæmpelse, 
Dansk Dermatologisk Selskab og Trygfonden



ANNONCE

INDRYKKET AF OUTOFHOMEMEDIA

Etableringsår: 2013
Markedsposition: Næststørste outdoor-udbyder i Danmark
Omsætning 2017: DKK 120 mio.
Overskud 2017: DKK 15,7 mio.

NORD DDB Copenhagen er et ubange reklamebureau 
bestående af 40 mennesker med kompetencer indenfor 
reklame, design, teknologi, sociale medier og dialog, der 

verden og gøre den interessant for andre.

Bussens røde „modermærke“ 

Kald det skyggesiden af den hedeste sommer i 

projekt – udtænkt af NORD DDB på vegne af 

Selskab og TrygFonden – skal gøre 
københavnere opmærk somme på sygdommen 

forandringer i modermærker.

Og opmærksomheden leveres både tungt og 
kreativt. Tungt i form af en bus, nærmere 
bestemt linje 1A, og kreativt, fordi bureauet har 
inddraget bussens eget „modermærke” – den 
røde foliering forrest på bussen – i udtrykket. 

Indsatsen foregår på den plads, som Out of 
Home Media stiller til rådighed i sin stafet for 
annoncører og bureauer. Og for at understrege 
at ydre forandringer i modermærker kan dække 
over indre skader, bliver den forandrede foliering 

– én til kvinder og én til mænd. Filmene viser, 
hvad man skal holde øje med og er en del af den 
større kampagne: Tjekdinhud. nu, som er 

og Dansk Dermatologisk Selskab.

Hos NORD DDB forklarer kreativ direktør 

„En udfordring som den her – eller en gave 
som det jo i virkeligheden er at få en buslangside 
stillet gratis til rådighed – forpligter. Både 
kreativt – i forhold til at bruge mediet på en 
alternativ måde, der måske vil inspirere andre 
i branchen til at se på det med nye øjne – og 

alvorligt problem, og hvis vi med vores 
„håndværk” kan hjælpe til med at skabe noget 
opmærksomhed omkring det, gør vi det meget 
gerne.”

Han suppleres af Peter Dalum, der er 

TrygFondens solkampagne:

„
helbredes. Vi håber derfor, at bussen kan gøre 
Københavnerne opmærksomme på, at de skal 
holde øje med forandringer i deres hud og gå 
til lægen, hvis de har et mistænkeligt 
modermærke.”

TrygFonden viser, at halvdelen af danskerne 
tjekker deres hud regelmæssigt for tegn på 

Flere kvinder end mænd får konstateret 

når det drejer sig om dødsfald med sygdommen 
som årsag.

Selskab og TrygFonden.



Danmakrs største pølsemand
WIBROE, DUCKERT & PARTNES for Steff Houlberg



ANNONCE

INDRYKKET AF WIBROE, DUCKERT & PARTNERS

Indianer fundet
død i kano
Siden 1921 har man kunnet købe pølser på gaden i Danmark. Pølserne blev fra første dag 
leveret af grosserer Søren Houlberg, som senere skulle udgøre den ene del af fusionen, der 
førte til Ste�  Houlberg. Antallet af pølsevogne toppede i 50’erne og 60’erne, men vognene 
har i de senere år fået konkurrence fra andre typer fast food og serveringssteder.
Således er der nu bare ca. 100 klassiske pølsevogne tilbage på gaderne i Danmark. De får nu 
hjælp fra en uventet kant.

Wibroe, Duckert & Partners har sendt en pølsevogn 
på gaden – og en lang en af slagsen. Den kører på 6 
hjul, og der er mere end vanlig fart over feltet. Bus-
sen er WDPs bidrag til Out of Home medias årlige 
bureau-stafet.
”Mediet var givet, så vi har kigget på, hvad bussen 
kan, som andre medier ikke kan. Det er udgangs-
punktet for konkurrencen og dermed også for vores 
bud. Vi har arbejdet hen imod en løsning, der bliver 
bedre af at sidde på netop en bus, og ikke ”bare” 
kun ne have været eksekveret på et stationært outdoor- 
medie. Vi regnede så at sige baglæns, og så lå løsnin-
gen med en kæmpe pølsevogn og et samar bejde med 
Ste�  Houlberg lige for,” siger Lasse Hinke, kreativ 
chef hos Wibroe, Duckert & Partners.

Kreativ chef Rasmus Petersen supplerer:
”Som bureau er vi selvfølgelig optaget af at ramme de 
rigtige mennesker gennem de rigtige medier. Så vi 
er o� e optaget af helt almindelige danskerne, for dem 
er der nu engang � est af.
Pølsevognen er en del af dansk kultur, og det ville vi 
gerne slå et slag for. Og Ste�  Houlberg er rent faktisk 
Danmarks første og største kæde af pølsemænd, så 
busmediet kunne ikke passe bedre.”

Og hos kunden er der også glæde.
”Vi er glade for at pølsevognen får denne lidt ander-
ledes opmærksomhed i bybilledet. Det er absolut 
velfortjent for dette stykke dansk kulturarv, som 
pølsevognen er.
Vi er sikre på, at bussen kan bringe et smil på læben 
hos de � este, og så håber vi selvfølgelig at sulten e� er 
en god hotdog melder sig” udtaler Maja Schøler 
Nielsen, Product Manager hos Ste�  Houlberg.

”Vi lever i en tid, hvor CSR og raw food fylder en 
stor del af medie� aden, men vi skal ikke glemme de 
gode gamle glæder i hverdagen. Dem er pølsevognen 
en del af, og vi vil gerne minde danskerne om, at den 
altså stadig er her. I en verden, hvor det ikke kan 
gå hurtigt nok, skal der også være plads til en skinke-
kutter der tø� er af sted. Man dytter ikke af en 
pølsevogn”, uddyber Rasmus Petersen.

Bussen er på gaden i ugerne 40-43.
Ste�  Houlbergs almindelige pølsevogne er på 
gaden året rundt.

God tur og velbekomme.

FAKTA

• Etableringsår: 2013

•  Markedsposition: Næststørste 
outdoor udbyder i Danmark

•  Omsætning 2017: DKK 120. mio.

•  Overskud 2017: DKK 15,7 mio.

Wibroe, Duckert & Partners er et danskejet 
reklamebureau med hovedkontor i 
København og med WDP X afdelinger i 
San Francisco og Tel Aviv.

WDP blev etableret i 1973 og har igennem 
tiden markeret sig som Danmarks mest 
vindende reklamebureau. Bureauet er kreativt 
drevet, og står bag nogle af de mest ikoniske 
reklameuniverser og bedst performende 
koncepter i Danmark.



Vincent van Gogh
BITSCH & BITSCH for ARKEN





”Ta’ bussen, hvis du har drukket”
&CO for Rådet for Sikker Trafik



Den blå planet
KONSTELLATION & REPUBLICA for Den Blå Planet



Piratfi sk fl år bus
til benet
Konstellation & Republica er de næste i rækken, som har fået Out of Home Medias
Outdoor Stafet 2018. Efter talrige kreative bud endte art directoren med at fl å alt det
overfl ødige væk og lave en enkel, sjov og ekstremt visuel busreklame for Den Blå Planet.

Konstellation & Republica deltager med Den Blå 
Planet som annoncør i den prestigefulde Out of 
Home Media Outdoor Stafet 2018. En konkurrence, 
hvor landets mest kreative og toneangivende 
bureauer viser, hvor eff ektiv busreklame kan være 
– og hvad de mener, der kan gøre sig gældende til 
både årets Rambuk og VM i reklame, Cannes Lions.

Wauw-eff ekt på hjul
Den Blå Planet konkurrerer med andre oplevelses-
tilbud som biografen, Tivoli og lignende. Steder 
der geografi sk ofte er tættere på københavnerne 
end Den Blå Planet. Så opgaven for Konstellation 
& Republica var at skabe en rullende reklame 
med humor og masser af wauw-eff ekt, der giver 
dig lyst til at besøge Den Blå Planet.

Outdoor på mediets præmisser
En fi nurlig overskrift på en buslangside kommer 
aldrig i nærheden af at beskrive den vilde visuelle 
oplevelse, man får på Den Blå Planet.
Her står man lige foran gigantiske blå akvarier 
med farverige og levende fi sk – både de fredelige 
og de kødædende – som rent faktisk svømmer få 
centimeter fra dig. Derfor valgte bureauet netop 
også at gå visuelt til værks.

Peder Schack, Creative Lead, Konstellation & 
Republica forklarer om tankerne bag løsningen:
”Bus-outdoor fungerer optimalt, når det er på 
bussens præmisser og ikke noget, der lige så godt 
kunne have været et billboard eller et stilladsban-
ner. Busstafetten er en spændende udfordring og 
valget blev Den Blå Planet, der fortjener al den 
opmærksomhed, de kan få. I en digital tid, hvor alt 
for mange timer foregår foran skærmen, er det 
befriende, at man kan få en kæmpe live-oplevelse af 
dyrelivet i oceanerne få minutter fra Rådhuspladsen. 
Det kan f.eks. være piratfi sk. En mindre fl ok af dem 
kan plukke en ko til benet på ganske få minutter. Så 
vi lod dem strippe bussen til stålrammen.”
Den Blå Planet-bus kommer til at køre på rute 
1A, som kører i pendulfart mellem Avedøre og 
Klampenborg. Den kører via indre by, så mange 
københavnere får mulighed for at se den.

Den vildeste bus i byen
”På den Blå Planet vil vi gerne få børn og voksnes 
hjerter til at banke for vandets forunderlige liv. Og 
denne kreative løsning fi k i hvert fald vores hjerter 
til at banke, så mon ikke vores potentielle gæster 
også vil spærre øjnene op, når bussen kommer
susende gennem gadebilledet? Og så kan de jo

• Etableringsår: 2013
•  Markedsposition: Næststørste outdoor

udbyder i Danmark
• Omsætning 2017: DKK 120 mio.
• Overskud 2017: DKK 15,7 mio.

Konstellation & Republica er et fullservice experience 
bureau, som har mere end 100 medarbejdere, en 
kreativ hub for nye, unge talenter i København og
en afdeling i Bangladesh.
Bureauet udvikler og producerer bl.a. hundred-
tusindvis af online og offl  ine publikationer årligt. 
Konstellation & Republica har desuden eget 
fotostudio og produktionsfaciliteter.

bagefter komme ud på Den Blå Planet, opleve 
fiskene og høre, hvor farlige de egentlig er for
mennesker”, siger Tony Jørgensen Salgs- og
marketingchef hos Den Blå Planet.

ANNONCE

INDRYKKET AF KONSTELLATION & REPUBLICA

FAKTA



Ikea
HJALTELIN STAHL for IKEA



HAR BUSSEN FÅET JYDEKROG?
Hjaltelin Stahls bidrag til Out of Home Medias årlige bureaustafet  

blev for IKEA og skabt ved en fælles indsats i bureauets Ignition Lab.

“Det var vigtigt for os at lave noget for en  
af vores egne kunder. Vi ser meget tit løs-
ninger lavet på ”speck” kunder, men vi ville 
gerne sætte vores Ignition Lab i spil. Her 
arbejder vi med idéer til vores eksisterende 
kunder. Idéer, de ikke nødvendigvis har  
bestilt, og ikke vidste de havde behov for”.  

“Ignitions kommer i alle størrelser, former 
og farver – fælles for dem alle er, at de  
fungerer som granater i det samlede  
marketingsystem for at skabe eftertanke 
og omtale,” siger Simon Engstrøm,  
Executive Creative Director hos Hjaltelin 
Stahl, og fortsætter:

“En ignition behøver ikke passe til en 
bestemt platform, men lige dette tilfælde 
var anderledes, da mediet – en buslangside
 – var givet”. 

“Helt konkret tog vi fat i IKEAs budskab 
om muligheden for at låne en trailer til 
0 kroner, og pakkede det ind på mediets 
præmisser. IKEAs trailere er store og  
rummelige, hvorfor det passede godt  
til en buslangside. Folieringen får det til  
at ligne, at en af hovedstadens mest  
travle busser, 150S, kører rundt med  
en IKEA trailer – i pendulfart mellem  
Hovedstaden og IKEA Gentofte”.

Bussen kan ses i gadebilledet fra den 21.1 til den 17.2. og er en del af Out of Home Medias bureaustafet.

FAKTA

Etableringsår  2013
Markedsposition  Næststørste outdoor  
udbyder i Danmark
Omsætning 2018  DKK 125 mill.
Estimeret overskud 2018  DKK 18,3 mill.
 

 

Hjaltelin Stahl er et cross-media bureau med  
mere end 160 samarbejdende specialister, som  
arbejder med kommunikation på tværs af medier  
og platforme. Bureauet er for 4. år i træk udnævnt  
til Danmarks bedste bureau.

ANNONCE

INDRYKKET AF HJALTELIN STAHL



red barnet
ROBERT BOISEN & LIKE MINDED for Red Barnet



Rutebiler
ENVISION for Willy F Kager



I N D R Y K K E T  A F  E N V I S I O N

 Den dag bussen 
blev til en rutebil
Linie 2A i København blev i februar 2019 forvandlet til en kombination af 
en onkel-joke og en motoriseret kakao-marengs. Og produktet kender du godt:
Den porøst sprøde bagværks-klassiker: Rutebilen.

På Envision elsker vi outdoor-mediet 
Når løsningerne er eksekveret allerbedst, er 
det som om, universet falder på plads, og 
englene synger smukkere end nogensinde 
før. For når det virkelig spiller, er der en anden 
nærhed, der gør et stærkere indtryk, end vi 
oplever med mange andre medier. Formentlig 
fordi vi mødes af det ude i fænomenet, som 
nogen har valgt at kalde ”real life”.

Derfor var vi også både glade og stolte over 
invitationen til at give vores bidrag til Out-
doorstafetten. Mange andre dygtige bureauer 
(og nej, I får os ikke til at bruge ordet, Kon-
kollegaer!) har allerede givet deres super - 
gode bud på en kreativ buslangside. Og  fælles 
for alle buddene er jo i sagens natur, at de 
 viser de mange muligheder, vi har med bus-
mediet, når vi gør os lidt umage. Der, hvor 
mediet virkelig kommer til sin ret og blæser 
mange andre platforme af banen. 

Man kan sikkert godt finde kage-producenter 
med et højere kendskab end Willy F. Kager 
Mildest talt. Til gengæld er det kun de færreste, 
der ikke kender deres produkt, Rutebiler. Det 
har den fordel, at vi ikke behøver komme med 
længere forklaringer og informationer om pro-
duktet. Der er heller ikke tale om nye og fancy 
line extensions med smag af lakrids og citron-
verbena. Det er nøjagtigt den samme gode, 
gamle kakao-marengs, som vi allesammen 
kender, og derfor kan vi nøjes med et billede af 
produktet – i busstørrelse, ganske vist – og eti-
ketten klasket henover. Intet andet. Enkelhed 
og outdoormedier klæder hinanden godt.

Så kan man da godt anklage os for at være  
lige lovlig onkel-agtige i vores ordspils-leg  
med rutebiler og busser 
Men af indlysende grunde er det svært at fore-
stille sig et mere oplagt medie for Rutebiler end 
en bus. Hvilket også er grunden til, at vi valgte  

dette produkt til stafetten. Normalt insisterer 
vi i øvrigt altid på at have indsigter og viden på 
plads, inden vi kaster os over det kreative arbej-
de. Her har vi dog valgt at se opgaven som fri leg 
og udelukkende arbejde med de kreative mulig-
heder, der er i en bus. Tak til Out Of Home Media 
for at give os muligheden.

Etableringsår: 2013

Markedsposition: Næststørste outdoor udbyder i Danmark

Omsætning 2018: DKK 125 mill.

Estimeret overskud 2018: DKK 18,3 mill.

Reklame- og vidensbureau med hovedkontor i Aarhus. Grund-

lagt i 1988 og i dag et af landets største bureauer – og en del  

af First Chair Group. I den seneste MyImage-analyse 2019* 

også vurderet til at være ét af Danmarks bedste bureauer på 

både forbrugerindsigt og forretningsforståelse. 

*MyImage 2019, MyResearch: Analyse baseret på 768 marketing-
ansvarliges besvarelser.
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Bet on Brexit
UNCLE GREY for Bet25



Bølgerne går i disse dage 
højt i England. Om de bliver 
i EU eller forlader unionen, 
og hvilken type aftaler det 
ender med, er umuligt at spå 
om. Parlamentets vaklende 
beslutninger virker som det 
rene gambling. Odds- og 
bettingportalen Bet25 giver 
nu danskerne mulighed for 
at spille med.
 Den gyldne stjerne, som 
repræsenterer England, 
svinger ind og ud af den 
Europæiske cirkel af stjerner 
i en sjov og politisk relevant 
buskampagne for Bet25. 
Overskriften “BET ON 
BREXIT” inviterer danskere 
til at spille med om udfaldet 
af den politiske debat i 
England.

 Busreklamen, der har 
kunnet opleves i den danske 
hovedstad, fortsætter sin tur 
de næste par uger, der leder 
op mod den endelige Brexit 
dato 29. marts.
 Morten Olsen, Oddschef 
fra Bet25 forklarer “For det 
meste spiller danskere mest 
på heste, fodbold og tennis, 
men man kan rent faktisk 
spille på langt flere ting og 
mere utraditionelle ting, som 
f.eks. Brexit. Med busan-
noncen viser vi en ny, sjov og 
relevant side af live betting.”
 “For at Brexit kan blive en 
realitet inden udgangen af 
marts, kræver det, at Under-
huset stemmer for premier-
ministerens aftale. Og da de 
nu ikke har gjort det, har vi 

ikke store forventninger om, 
at Brexit bliver gennemført”, 
siger Morten Olsen, der er 
oddschef hos Bet25.
 Om kampagnen forklarer 
Martin Ginsborg, Kreativ 
Direktør fra reklame bureauet 
UncleGrey:
 “Reklame handler i dag, 
mere om noget andet, om 
disruption. Derfor skal den 
reklame, vi laver, have poten-
tiale til at fortælle en god, 
tankevækkende og relevant 
historie. Busreklamen for 
Bet25 tapper lige ned i den 
dialog, som rører ikke bare 
englænderne, men alle 
EU-borgere. Og samtidig 
viser den på en sjov måde, 
at Bet25 live betting er mere 
end bare fodbold.”

Briterne gambler med deres fremtid. 
Nu kan danskerne spille med.

Annonce

Indrykket af Uncle Grey

Etableringsår: 2013
Markedsposition: Næststørste 
outdoor udbyder i Danmark 
Omsætning 2018: DKK 125 mill.
Estimeret overskud 2018: 
DKK 18,3 mill.

Uncle Grey er en del af Grey 
Global Groups.
Etableret i 2011 som en fusion 
med Uncle Aarhus og Grey 
København. Blandt de meste 
vindende danske kreative 
bureauer de seneste 5 år.
Bruttoavance: 38 mio. kr. i 2017
Antal medarbejdere: 42
www.unclegrey.dk
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børnetelefonen
BOYE & SPELLERBERG for Børns Vilkår





Børnene i bussen siger 
hjælp, hjælp, hjælp!
Boye & Spellerbergs busside for Børns Vilkår illustrerer, 
hvor lille man kan føle sig som et svigtet barn.

“Børns Vilkår er en ad hoc-kunde, 
der ikke har de medieressourcer, de 
fortjener. Derfor sagde vi ja til at 
modtage stafetten og den gratis 
eksponering, der følger med”,  
fortæller partner Christian Iversen  
fra Boye & Spellerberg. 

“Out of Home Media var som 
udgangspunkt ikke begejstrede for 
vores anvendelse af mediet, der jo 
er skabt til at råbe højt. Men nogle 
gange skal man råbe lavt. Og det 
her var en af de gange,” fortsætter 

Christian Iversen og motiverer den 
bagvedliggende tanke:  

“Ambitionen har været at reflektere 
den afmægtighed, børn slås med, når 
de føler sig svigtet eller ulykkelige og 
ikke har voksne, de kan tale med. De 
nærmeste voksne er jo ofte årsag 
til problemerne. At føle sig forstået 
er i lige præcis denne sammenhæng 
afgørende for at turde tage det 
grænseoverskridende valg at ringe 
til Børnetelefonen og tale med en 
fremmed”, afslutter Christian Iversen.

Boye & Spellerberg er et strategisk funderet 
og kreativt orienteret reklamebureau, der 
udvikler og eksekverer organiserende idéer til 
virksomheder med kommunikative ambitioner. 
Vi bor i Bredgade, hvor der ingen smalle steder 
er. Heller ikke når det gælder globalt udsyn. 

Etableringsår:  2013
Markedsposition:  Næststørste outdoor 
udbyder i Danmark 
Omsætning 2018:  DKK 125 mill.
Estimeret overskud 2018:  DKK 18,3 mill.
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Indrykket af Boye & Spellerberg

Annonce
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”Lad ikke rygning genopstå”
ORBIT RED for Sundhedsstyrelsen



ANNONCE

INDRYKKET AF ORBIT RED

Udviklingen af rygning går den forkerte vej
 

stigning i andelen af danskere, der ryger.
Det viser tal fra den årlige undersøgelse af  
danskernes rygevaner fra Sundhedsstyrelsen,  
Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og 

 
Der er hverken kommet mindre viden om eller fokus 
på rygning gennem de senere år. Løbende har der 
været investeret i både kampagner, rådgivning 
og information. Så når vi alligevel ser en stigning i 
antallet af rygere, er det en udfordring, der er alt for 
væsentlig og markant til at ignorere, siger Simon 
Wooller, Kreativ Direktør, Orbit Red

Undersøgelsen skabte overskrifter landet over,  
men som med alle andre nyheder forsvinder de igen 
efter 24 timer. Med en visual skabt af døde kroppe 
kan man sikre, at synderen, cigaretten, hænger fast 
på nethinden i længere tid. Med den nye visual vil 
man aldrig se på aske på samme måde igen.

Når du bruger cigaretter, som de er designet til, 
så er de stadig dybt afhængighedsskabende og 
sundhedsskadelige. Op mod halvdelen af personer, 
der ryger fast, kommer til at dø af en rygerelateret 

sygdom. Og dertil kommer, at rygerelateret  
sygdom påvirker ens liv, op til 8-10 år før man  
dør af sygdommen. 

indsats, både lokalt, nationalt og internationalt,  
siger Niels Sandø, Enhedschef, Sundhedsstyrelsen.
- Derfor er vi selvfølgelig også glade for alle  
initiativer, der hjælper os med at sætte fokus på 
emnet - særligt i en tid, hvor vi oplever, at udviklingen 
er vendt i en negativ retning, fortsætter han.

Nogle gange er det tid til at starte forfra
Som i mange andre sammenhænge har der  
også været en udvikling inden for rygestop- 
kommunikation med øget fokus på segmentering 
og mere snævert fokus på unge. Nye mediekanaler 
med nye perspektiver, livsstilssammenhænge  
og SoMe-adfærd.

– Spørgsmålet er, om fokus på det allermest  
væsentlige er blevet sløret i den konstante higen 
efter at lave ny og anderledes kommunikation,  
siger Simon Wooller.

– Visualen er befriende enkel. Alle print- og  
outdoormedier udfordrer og kræver enkelhed, hvis 

budskabet skal nå ud. Det, i sig selv, var en del  
af inspirationen til at få fokus tilbage på skurken: 
cigaretten og den fatale konsekvens af rygning. 
Samtidig kommer der jo en overraskelse, når man 
kigger nærmere på billedet – og det er det, der får 
folk til at huske pointen, slutter Simon Wooller.

FAKTA

Orbit Reds bidrag til 
Out of Home Medias  
Outdoor Stafet sætter 
fokus på et emne, der
trods utallige kampagner, 
stadig har en enorm  
betydning for mange 
mennesker.

Døden er kommet på mode igen

Etableringsår   2013
Markedsposition   Næststørste outdoor 
udbyder i Danmark
Omsætning   2018 DKK 125 mio.
Estimeret overskud 2018   DKK 18,3 mio.

Orbit blev startet i 2015 af Thomas Thorstholm og  
Simon Wooller og servicerer i dag en række lokale og 
internationale virksomheder. Bureauet arbejder ud fra  

 
af landets mest succesfulde brands gennem de sidste 
 7 år. Når kreativitetens nysgerrige natur kombineres  
med data, giver det mulighed for at udskifte det  
uforudsigelige udfaldsrum med forventelige resultater.  
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Pandabussen
ADVICE for KBH Zoologisk have



zen i myldretiden
ADVICE for Senses



ANNONCE

INDRYKKET AF ADVICE

i samarbejde med

FAKTA

Etableringsår   2013
Markedsposition   Næststørste outdoor 
udbyder i Danmark
Omsætning   2018 DKK 125 mio.
Overskud 2018    DKK 18,3 mio.

Zen i myldretiden
Senses er en kæde af yoga-studier fordelt over det meste af Københavns området.
En oase for travle københavnere, der hungrer efter at skabe kontakt mellem kroppen og deres 
stressramte hoveder. Vi ville forsøge at omsætte det rolige Senses-miljø til et stykke
kommunikation placeret midt i travlheden. Derfor har Senses og Advice skabt en busreklame, 
hvor bussens døre efterligner yoga-hilsenen Namaste, når de åbner og lukker. 

Advice er blevet udvalgt til Out of 
Home Medias prestigefyldte outdoor 
challenge, hvor toneangivende 
bureauer udvikler kreative koncep-
ter til Københavns buslinjer. 

I konkurrencen får bureauerne 
stillet hele højresiden af en bus til 
rådighed. 
Bureauerne må selv vælge hvilken 
kunde/annoncør de vil eksekvere 
kampagnen for. Bureauerne 
konkurrerer om både årets Rambuk 
og deltagelse ved Cannes Lions 
2020. 

Advice har i samarbejde med Senses 
udviklet en fuldfolieret højreside på 
den travle buslinje 6A i København.
 

Det kreative medie
Advice har skabt en reklame der 
angiveligt viser hvor passagererne 
skal stige ind- og hvor de skal stige 
ud.  En adfærdsstyrende
handling der omsættes med det 
rolige budskab:

”Breathe in... Breathe out...”.

En simpel, sjov og kreativ måde, at 
sætte forbrugeren og produkt i 
bevægelse og dermed vise mediets 
mange muligheder. Det er kun 
kreativiteten der sætter grænser. 



”vi stopper, hvor der er brug for os”
ZUPA for Røde Kors




