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Endnu engang kørte stafetten rundt i det Københavnske
bybillede, hvor en række af de mest toneangivende brands og

bureauer gav deres bud på en ambitiøs, stærk og kreativ
helfolieret højreside.

Vi kører en runde mere!



NØRGÅRD MIKKELSEN  |  Venligboerne
Inderst inde er vi alle ens





SAATCHI  |  RFSU
saluting all sizes





NORD DDB  |  Langelænder
Kend dem begge på knækket..



Ledbusser, eller såkaldte harmonika busser, 
har siden 2017 været allemandseje i Køben-
havn, da den travle linje 5A blev omlagt til 5C 
med nye og klimavenlige busser. Siden er flere 
fulgt med, og vi ser i dag harmonikaerne over-
alt i hovedstaden som en fast del af trafikken. 
Og da de skiller sig en smule ud fra de almind-
elige busser, åbner de op for nogle lidt andre 
måder at tænke kreativt på.

Og det er præcis, hvad Langelænder og 
NORD DDB har gjort med deres busreklame. 
Pølsen er placeret hen over harmonikaen, så 
den kommer til at fungere som et knæk på 
både pølse og bus, og det passer perfekt på 
Langelænders velkendte slogan: „Kend den på 
knækket“.

På den måde får man skabt et visuelt budskab, 
som udnytter mediet på en simpel og kreativ 

måde.
Og lige præcis simplicitet er noget, vi har 
stærkt brug for i disse tider, hvor kommunika-
tion om sygdom og bekymring verden over har 
overtaget mediebilledet. Denne reklame kan 
ikke redde verden, men den kan måske give 
en følelse af, at verden ikke er gået helt i stå. 
Der er stadig noget at grine af, og vi kan stadig 
se frem til hyggelige grillaftener i haven.

For selvom de fleste af sommerens aktiviteter 
er afblæst, må vi ikke lade det gå ud over vores 
optimisme. At knække er nemlig forbeholdt 
busser og saftige pølser – ikke vores gode 
humør.

Adm. direktør for Out of Home Media, Henr-
ik Sørensen supplerer: „Det er genialt tænkt af 
NORD DDB at kombinere produktets og mediets 
karakteristika ved at bruge ’knækket’ som udgang-

spunkt i den kreative eksekvering. En humoristisk 
visualisering, der via det ekstremt store format på 
busmediet, skaber meget stor opmærksomhed i 
bybilledet og samtidig sikrer annoncøren en be-
tydelig viral effekt på nettet. Format og kreativitet 
er to af de vigtigste forudsætninger for en annon-
cørs effekt af kommerciel kommunikation“ slut-
ter Henrik Sørensen.

Du kan kende dem begge på knækket
Langelænder har sammen med reklamebureauet, NORD DDB, taget forskud på 
grillsæsonen, og givet folk et tiltrængt smil på læben, ved ganske enkelt, at putte 
en stor pølse på en bus. Men ikke hvilken som helst bus. Linje 2A i København kan 
nemlig kendes på sit knæk – præcis ligesom pølsen fra Langelænder.



MARKETSQUARE  |  YouSee
Stabilt internet



Buslinje 26 og 27 vil i den kommende tid 
minde dig om alle de gange, du har fået spat 
af de mange ekstra cliff hangers, som en ust-
abil internetforbindelse lægger ind i dine yn-
dlingsserier- og film. Buslangsiden fra youSee 
er seneste bud på Out of Home Medias Out-
door Stafet, hvor Københavnske bybusser om-
dannes til kreative
reklamepladser.

”Det at omdanne bussens hjul til den roterende 
badebold, er et spændende nyt greb på vores 
outdoormedie. Et elegant visuelt virkemiddel der 
gør en ellers statisk reklame mere levende. Den 
fremstår jo næsten filmet,” siger Adm. Direktør 
for Out of Home Media, Henrik Sørensen.

”Bussen bliver en rullende reminder om al den 
spat, du kan slippe for med et stabilt og hurtigt 

internet, som har vist sig at være særligt vigtigt i 
disse Corona-tider,” uddyber Henrik Sørensen. 

Corona-krisen gjorde os mere afhængige
af stabilt internet
Hos youSee er man særligt begejstret for den 
kreative indsigt bag buslangsiden, fordi den 
spiller på to af youSee’s største styrker som 
internetudbyder: Ekstraordinært hurtigt inter-
net og adgang til masser af film og tv-serier 
oveni. Kampagneleder hos youSee, Julie Fick, 
siger:

”Under corona-nedlukningen blev det tydeligt for 
mange, hvor afgørende et stabilt internet er for, 
om man har en god arbejdsdag derhjemme. Og 
samtidig kan vi se, at vores store udvalg af tv-un-
derholdning sørgede for hyggen rundt i stuerne 
om aftenen.”

Corona-krisen satte internettet under massivt 
pres, og hvis man oplevede store problemer 
med sin internetforbindelse, er der, ifølge Julie 
Fick fra YouSee, kun én vej til at sikre sig en 
bedre forbindelse, hvis Danmark igen skulle 
ende i en lignende situation: 

”YouSee kan levere GigaSpeed på 1000 Mbit til 
over 1,5 millioner danske hjem. Det sikrer, at 
man både får en lynhurtig og stabil forbindelse, 
og dermed undgår udfald, både når man arbej-
der og streamer.”

Når bussen ruller, går internettet i stå
Vi kender alle sammen den frustrerende følelse af at vente foran en skærm. Vi 
bander, når den regnbuefarvede badebold roterer, og når vores yndlingsserie 
hakkes i stykker af dårligt internet. Dén følelse sætter reklamebureauet Mar-
ketsquare nu fokus på med deres bidrag til Out of Home Medias årlige Outdoor 
Stafet.



MENSCH  |  Clue
know when it’s coming



Bussen som reklamemedie er omdre-
jningspunktet i konkurrencen Outdoor 
Stafet, hvor forskellige bureauer dyster 
om den mest kreative udnyttelse af me-
diet.

Mensch, som senest vandt fire guld-
awards og dermed var et af de mest 
vindende bureauer ved Creative Circle 
Award, tog udfordringen op, og art direc-
tor Frederik Halby udtaler:

“Reklamebranchen har altid været lidt 
håndsky i forhold til menstruation. Det har 
mest været noget med blå væsker og hvide 
bind. Men når vi trækker menstruationen 
fra det bogstaveligt inderste rum ud i det 

offentlige rum, er det ikke blot, fordi det er 
sjovt at male bussen blodrød.
Det er også, fordi menstruation og busser 
har det til fælles, at man gerne vil vide, 
hvornår de kommer. Og det er kernen i 
Clue, der tracker kvinders cyklus.” 

Hos Clue er direktør og grundlægger Ida 
Tin helt med på ideen:

“Over halvdelen af verdens befolkning vil 
opleve menstruation på egen krop. Men 
i mange kulturer er det stadig tabubelagt. 
Clue hjælper alle med en cyklus til at forstå 
deres krop og bruge den viden. Så ideen om 
at få menstruation helt ud i gadebilledet 
tiltalte os med det samme. Og vi håber, at 

bussen kan være endnu en destination på 
rejsen imod en aftabuisering af menstrua-
tion.”

Henrik Sørensen, der som adm. direktør i
Out of Home Media står bag konkurren-
cen, er heller ikke i tvivl:

“Vi vil gerne demonstrere, at bussen, der 
er Danmarks største og mest synlige out-
doormedie, kan noget særligt. Og Mensch 
forstår som sædvanligt at levere en visuelt 
outstanding, modig og enkel demonstration 
af kreativitet.”

… og lige pludselig kom der 
en blodig tampon kørende
Idéen kommer fra bureauet Mensch, app’en der reklameres for, hedder Clue.  
Og det handler om at demonstrere bussens potentiale som reklamemedie.



DMJX  |  IKEA
Bussen ”frakta” folk fra a til b



Hvert år bliver 12 af Danmarks bedste reklam-
ebureauer inviteret med i Outdoor Stafetten, 
og i år er Kreativ Kommunikation på DMJX også 
inviteret med. Out of Home Media står bag 
Stafetten, som går ud på at udvikle en fuldfo-
lieret højreside for en selvvalgt annoncør.

I år lykkedes det Louise Lindholm og Nicoline
Graxe Paulsen, at få en idé ud at køre i bybill-
edet. Med hjælp fra Morten Grubak, Executive 
Creative Director på VICE / VIRTUE, blev deres 
idé om at proppe en bus i en IKEA pose hurtigt 
solgt til IKEA Danmark. ”En af de største glæder 
vi har som kreative væsner, ligger i at udkomme 
med vores idéer - og den her solgte sig selv.” siger 
Morten Grubak.

Bus og pose med samme funktion 
IKEA’s blå pose praktiserer varehusets slogan 
”plads til livet”. Og den har plads til ”hele” livet 
- endda en bus fuld af liv. ”En bus bringer dagligt 

folk gennem hverdagen. Samme funktion har 
IKEA’s pose, der ligeledes fragter alverdens ejen-
dele fra A til B. Derfor stod idéen klar for os - pos-
ens og bussen funktion skulle kombineres. Og da 
produktnavnet tilmed er ”Frakta”, skabte idéen 
næsten sig selv.” fortæller Louise og Nicoline.

De to studerende er begejstrede for at arbejde 
med bussen som medie, men de blev sat på 
noget af en opgave. ”Det har bestemt ikke været 
en let opgave. Noget der virker så simpelt som at 
få fotograferet en IKEA-pose, så den kan skaleres 
op til fjorten meter, har været en udfordring i sig 
selv. Især når man også skal tage højde for, at 
formen på posen ser troværdig ud. Det lykkedes 
dog i sidste ende med hjælp fra fotograf Nanna 
Ferslev.” fortæller debutanterne, som er glade 
og tilfredse med resultatet.

På DMJX bliver idéer til virkelighed
Jesper Hansen, faglig koordinator på Kreativ 

Kommunikation på DMJX, får fremtidens rekla-
metalenter til at spire. IKEA-bussen er blot ét 
ud af mange eksempler. Han tilføjer selv ”Out-
door-Stafetten har givet os mulighed for at vise 
vores kreative talent på Danmarks største og 
mest synlige reklameflade. Tak for det.”

Henrik Sørensen, Adm. Direktør hos Out of
Home Media glæder sig over den kreative 
eksekvering. ”Det er vigtigt, at sikre maksimalt 
fokus på kreativitet, således annoncørerne får 
maksimalt udbytte af deres medieinvestering. Det 
er i den grad lykkedes med denne eksekvering.”

IKEA POSE PÅ 14 x 3 METER
IKEA-posen kan rumme alt – endda en hel bus. Linje 150S er blevet pakket ind i 
netop den blå pose. Og den fragter dig helt til dørs hos IKEA Gentofte. Eksekve- 
ringen er en del af den prestigefyldte konkurrence for reklamebureauer, Outdoor 
Stafetten, og for første gang er det ikke et bureau, men studerende fra Danmarks 
Medie- og Journalisthøjskole, der har fået deres idé rullet ud.



AKQA  |  Carlsberg
Don’t crush your cans



Hvert år må Danmark kassere en voldsomt stor 
mængde tomme dåser, fordi de af den eller an-
den grund er beskadiget. De dåser kan nemlig 
ikke scannes i pantsystemet, og det går ud over  
miljøet og hele værdikæden bag. 

Denne problemstilling er udgangspunktet for 
Carlsbergs “Dåsebus”, der som et af de første 
bud i Out of Home Medias outdoorstafet bruger 
harmonikaen i midten af de såkaldte ledbusser  
som en del af den kreative løsning. Hver gang 
bussen drejer, bliver dåsen trykket sammen 
eller strukket ud med et enkelt budskab: “Don’t 
crush your cans” og den opfølgende brødtekst  
“crushed cans can’t be scanned. Can we recy-
cle for a better tomorrow? Probably.”

Tankegangen bag at bruge bussen til mere 
end en almindelig ølreklame har rødder 
helt tilbage fra brygger J.C. Jacobsens aller-
første ide med bryggeriet: At bryggeriet ikke 
bare skulle brygge øl for at skabe overskud 
for virksomheden selv, men at overskud-

det skulle komme hele samfundet til gode. 
Kultur, videnskab, kunst, miljø og så videre.  
 
“Da vi så ideen fra AKQA, var vores betænknings- 
tid meget kort. Det er lige netop der, vi skal være 
som virksomhed. Et sted, hvor vi udkommer med 
meningsfuld kommunikation, der skaber en be-
dre hverdag og fælles fremtid for os alle,” siger 
Julian Marsili, der er Global Brand Director hos 
Carlsberg.

Managing Director hos AKQA, Steffen Blauen-
feldt Otkjær, lægger heller ikke skjul på, at 
ideen ikke kunne have fundet ophav hos en 
anden kunde end Carlsberg: “Det er sjovt, at 
dåsen bliver trykket sammen og strukket ud. Men 
det alene er ikke nok. Med Carlsbergs stærke 
fokus på at gøre en forskel, knækkede vi koden,” 
siger han. 
 
“Bæredygtighed og genbrug er alvor, og i for sig 
ikke at spøge med. Men skal budskabet trænge 
helt ind i pandebrasken hos den almindelige dan-

sker, er humor ofte lige netop det, der får folk til 
at stoppe op, tænke sig om og ændre adfærd. Det 
er en øjenåbner, kunne man næsten sige,” slutter 
Steffen Blauenfeldt Otkjær.
 
Henrik Sørensen, adm. direktør hos Out of 
Home Media mener, at det er meget positivt 
at busmediet anvendes til at sætte fokus på en 
så vigtig problemstilling som miljø og genbrug. 
“Medievalg, effekt og opmærksomhed i gadebill-
edet er på genial vis kombineret med budskabet. 
En optimal anvendelse af Danmarks største og 
mest synlige outdoor reklameflade til gavn for en 
aktuel og vigtig problemstilling” afslutter Henrik 
Sørensen.

En bus med en dåse fuld af mening
Kan man fylde blikfang på dåse? Ja, hvis man spørger Carlsberg og AKQA, der 
sammen har skabt en harmonikabus, som skal få os alle til at tænke en ekstra 
gang, når vi har nydt en våd vare i dåseform.



PONG  |  Fernet Branca
life is bitter



Linje 37’s passagerer kan i den sidste 
måned af 2020 lege, at de flyver til de-
res destination, da bussen er blevet for-
vandlet til et fly, med små flyvinduer i ste-
det for bussens store.

Men det er ærligt talt en sølle og bitter 
trøst – og det er også meningen. Afsen-
deren bag stuntet er nemlig Fernet-Bran-
ca, der er kendt for sin sorte humor og 
for at påpege alt det bitre. Og denne gang 
er det savnet af flyresjer, der er i fokus.

”Fernet-Branca er et udfordre brand, der 
ikke er bange for at sige det, som det er,” 

udtaler Brand manager, Clara Oxholm, 
og fortsætter: ”2020 har mildest talt været 
et bittert år, så derfor tænkte vi, at det var 
passende at sige farvel og tak til året der er 
gået, med en humoristisk hilsen.” 

Adm. direktør for Out of Home Media, 
Henrik Sørensen, fortæller videre: ”Denne 
busreklame fungerer perfekt på mange 
forskellige niveauer. Den store farveflade og 
et enkelt design får den til at skille sig ud i 
bybilledet, og linket mellem bus og fly tap-
per ind i en stærk menneskelig indsigt som 
alle kan genkende: At vi savner de eksotiske 
flyveture til fjerne lande. Og det hele lander 

smukt i Fernet Brnacas koncept om at “Lie is 
Bitter” og giver os en mulighed for at grine 
lidt af det hele i en sur tid.” 

Fernet-Branca og reklamebureauet PONG siger farvel og tak til et mildest talt  
bittert 2020 ved at minde buspassagerer og forbipasserende om, at det tætteste 
vi har været på eksotiske flyturer i år er en vinduesplads i den lokale bus.

Bus forvandlet til fly i et
bittert farvel til 2020



ROBERT/BOISEN & LIKE-MINDED  |  Anthon Berg
you can never be too generous



I mere end ti år har Anthon Berg, sammen 
med Robert/Boisen & Like-minded, spredt 
generøsitet i hverdagen under platformen 
“You Can Never Be Too Generous”.   

Historien bag Anthon Bergs generøsitet 
går faktisk helt tilbage til 1886. Den gang 
lå Anthon Bergs chokoladeforretning på 
Gammel Strand i København. Her stod 
kunderne i lange køer ude foran butik-
ken, så for at forsøde ventetiden delte de 
ansatte, det nu klassiske, marcipanbrød ud 
til de tålmodige chokoladeelskere.

Nu er året 2021, og marcipanbrødene 
bliver ikke længere delt ud på Gammel 
Strand, men generøsiteten lever videre. 

Christoffer Fejerskov Boas, Art Director 
hos Robert/Boisen & Like-minded fortæller 

at “Forskning har vist, at du både bliver 
gladere når du deler, men også at mad 
smager bedre når det nydes med andre.”

“Vi har derfor brugt busdørene til at dele 
det ikoniske marcipanbrød i to, som en 
måde at sprede budskabet om, at choko-
lade smager bedre når det deles med an-
dre,” tilføjer Klara Vilshammer, Art Director 
hos Robert/Boisen & Like-minded. 

Christoffer Fejerskov Boas fortæller også 
“at det var vigtigt for os at udarbejde en 
bus for en af vores egne kunder. Og så 
gav det jo bare virkelig god mening at 
være lidt generøse over for Anthon Berg.” 

Christoffer Boas og Klara Vilshammer, Art 
Directors, RBLM: ”Vi er glade for at have 
fået lov til at være en del af Out of Home 

Medias outdoor-stafet. Bussen er et fan-
tastisk og meget synligt medie at arbejde 
med, både pga størrelsen, men også pga 
af de mange kreative muligheder der lig-
ger gemt i døre, vinduer, hjul osv. ”

Ifølge Henrik Sørensen, CEO, Out of 
Home Media er budskabet ”At chokolade 
smager bedre, når det deles”, medieval-
get, effekten og opmærksomheden på 
genial vis kombineret via en integration af 
døren i illustrationen. “En optimal anven-
delse af Danmarks største og mest synlige 
outdoor reklameflade,” slutter Henrik 
Sørensen.

Anthon Berg deler endnu engang 
ud af generøsiteten
Robert/Boisen & Like-minded er med i Out of Home Medias outdoor stafet. Og 
denne gang har de forvandlet linje 37 til et stort delbart marcipanbrød. 



UNCLEGREY  |  TV 2
diller-bussen



Årets “Outdoor stafet” er stadig i fuld 
gang. En konkurrence, hvor Danmarks 
toneangivende reklamebureauer kæmper 
om at vise, hvem der mest spektakulært 
kan bruge bussen som kreativt reklamem-
edie. Bag konkurrencen står Out of Home 
Media.

Reklamebureauet UncleGrey har leget 
med diller-manden, om man så må 
sige, og det er der kommet en temme-
lig usædvanlig reklame ud af. Egentlig 
ganske sober og uskyldig, men samtidigt 
elegant “piggy baggende” på den med- 
og modvind som tv-programmet om John 
Dillermand for nyligt løb ind i. Farverne er 
lidt anderledes, og det meste er overladt 
til fantasien. Alligevel er ingen i tvivl om, 
hvad Durex mener, når de siger, at de er til 
alle slags.

Newsha Dalman fra Uncle Grey uddyber: 

“Vi var ikke i tvivl, da idéen opstod. Den 
vækker virkelig opmærksomhed, den er 
sympatisk og selvom vi låner fra John, så  
gør vi det med den st rste veneration og 
kærlighed. Og alt det synes vi reklamen 
udstråler og kommunikerer på en både 
sjov og underholdende måde. Durex er et 
mærke, som alle kender, og de fleste stift-
er bekendtskab i løbet af deres liv - og her 
indgår de i en ny dialog med modtageren, 
og gør det med få og enkle virkemidler.”

Out of Home Media, der står bag konkur-
rencen, er også til den slags dillermænd. 
Direktør Henrik Sørensen griner: 

“Ja, vi bliver til stadighed selv overrasket 
over, hvad bussen har af muligheder som 

medie. Og her er endnu et godt eksempel 
på, at man med ganske få virkemidler, kan 
skabe en både sjov, sympatisk og effektiv 
rullende reklame.”

UncleGrey skaber opmærksom-
hed med Diller-bus
En noget usædvanlig bus kører i disse dage rundt i København. En Diller-bus 
kreeret af reklamebureauet UncleGrey for kondomfabrikanten Durex. Og ja, hvis du 
synes du kan genkende noget, er det ikke helt forkert.



OMD  |  TV 2
Bussen smelter!



TV 2s nye underholdningsprogram LEGO 

Masters er et bredt familieprogram, der i 

den grad kan samle alle familiemedlem-

mer foran skærmen. Og lige præcis derfor 

ville TV 2 også gerne slippe fantasien løs 

på bussen - i årets “Outdoor Stafet”, hvor 

spektakulære reklame-løsninger konkur-

rerer om, hvem der er bedst til at ud-

nytte bussen som kreativt reklamemedie. 

Konkurrencen afholdes af Out of Home 

Media.

LEGO Masters er et bredt underholdning-

sprogram, der henvender sig til alle, men 

i særlig grad gerne vil have fat i familie-

publikummet. Det såkaldte samseningspo-

tentiale er stort, og derfor skal bussen få 

både store som små til at spærre øjnene 

op midt i et travlt bymiljø. 

Kampagnebudskabet er ikke til at tage 

fejl af: ‘Slip fantasien’ løs er præcist, hvad 

der er sket med bussen, hvor lige dele 

virkelighed og fantasi blandes sammen 

i en virkelighedstro smeltende bus. Den 

fanger i den grad opmærksomheden, og 

ved første øjekast narres man til at tro, 

at bussen rent faktisk smelter. Men den 

skyldige er selvfølgelig, den ellers så usky-

ldige LEGO® drage.

Hos TV 2 er Brand Manager Hanne Dams-

gaard meget glad for resultatet: 

“Vi ville lave en ekstraordinær lancer-

ingskampagne, der understøtter TV 2 

underholdningsgenrens styrkepositioner;  

storhed, nærhed og fællesskab, og dér er 

bussen et helt unikt medie. TV 2 har selv 

enorme interne kræfter i form af trailing på 

vores kanaler, artikler og bannerkampag-

ner på TV2.dk osv., men med nogle pro-

grammer har vi også brug for at komme 

ud i virkeligheden - for at slippe fantatsien 

løs.”

Henrik Sørensen, som er direktør hos Out 

of Home Media, er også begejstret: 

“Altid dejligt når et medie har brug for 

andre medier til at skabe opmærksomhed. 

Og med en kombination af LEGO, TV 2 og 

masser af fantasi kan det ikke blive meget 

bedre.”

Nyt samarbejde mellem LEGO og TV 2 udnytter bussens kreative reklam-
emuligheder i en, alt andet end klodset løsning.

Kreativ løsning fra tv-program, 
der bygger bro



&Co  |  Tivoli
På hovedet til haven



Midt i hverdagen glemmer man ofte, at vi i

Danmarks hovedstad har en enestående 

mulighed for at træde ind i en af verdens 

ældste forlystelseshaver. Og i en tid, der 

er præget af restriktioner, er gode grin og 

uforglemmelige oplevelser endnu mere 

tiltrængt end normalt.

Derfor har Tivoli og reklamebureauet &Co. 

bragt lidt af magien ud til københavnerne 

på byens gader og stræder.

I deres opsigtsvækkende bidrag til Out of

Home Medias årlige Outdoor Stafet, har 

de bogstavelig talt vendt bussens passag-

erer på hovedet, som i en af Tivolis mange 

forlystelser.

“Vi ville bringe Tivolis magiske oplevelser 

ud i bybilledet på en måde, hvor vi minder 

københavnerne om, hvor kort der er fra 

hverdagen til Tivolis store oplevelser. Og 

&Co’s idé lykkes med at gøre det på en 

spektakulær måde, som i sig selv virker 

nærmest magisk, når man ser bussen køre 

forbi”, siger Michala Svane, Senior

Vice President Sales & Marketing i Tivoli.

Og så kører linje 37 faktisk til den sjoveste

have i byen, så hvis du savner lidt magi i  

hverdagen, er det bare at stige på. 

Henrik Sørensen, CEO, Out of Home 

Media er meget begejstret for budskab, 

medievalg, effekt og opmærksomhed, der 

på bedste vis er kombineret.

&Co viser netop, hvor alsidigt et medie 

bussen er. En spektakulær løsning, der 

udnytter bussens muligheder og konstruk-

tion. “En optimal anvendelse af Danmarks 

største og mest synlige outdoor reklame-

flade,” slutter Henrik Sørensen.

Midt i hjertet af København ligger en af verdens ældste forlystelse-
shaver, og det er unikt, at man kan træde direkte fra den pulserende 
storby og indi en verden af magi – en oase af forlystelser, musik, mad 
og oplevelser. Derfor tog Tivoli og &Co. magien med ud i byen.

På hovedet til haven
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„Vi nåede lige bussen, så at sige,“ udtaler  

Peder Stryhn, der er kreativ direktør på  

TBWA\Connected og ophavsmanden 

til at sende Premier Is’ maskot og logo, 

isbjørnen Nanok, gennem bybilledet på 

skateboard på siden af Linje 37. 

„Det er en sjov måde at aktivere Nanok 

– og  aktivere Premier Is’ logo – på, og 

opmærksomheden vil helt sikkert også 

blive ledsaget af et træk på smilebåndet 

hos de mange  mennesker, der vil se den i 

løbet af sommeren.“  

Udover synligheden har Premier Is’ 

sommer-kampagne også stort fokus på at 

gøre det sjovere og mere engagerende at 

besøge et  af de danske Premier Is-huse 

rundt om i  sommerlandet. 

„Der er stadig afstandskrav de flester sted-

er, hvilket kan få køerne ved ishusene til at 

synes længere, end de reelt er. Derfor har 

vi valgt at fokusere på at gøre ventetiden 

kortere ved at gøre den sjovere – blandt 

andet gennem mobikbaseret gamification.

For eksempel kan man snurre ’Lykke-yv-

eret’ og vinde en ekstra kugle god, dansk 

flødeis, mens man venter,” udtaler Market-

ing- and Innovation Manager hos Premier 

Is, Thomas Duholm Marcher.

Også Out of Home Medias adm. direk-

tør Henrik Sørensen er ret begejstret. 

„Ideen med at gøre bussen til et gigantisk 

skate-board, udnytter mediet på en enkel, 

kreativ og opsigtsvækkende måde, der 

skaber meget stor opmærksomhed i by-

billedet.  Den vil helt sikkert vække glæde 

og placere Premier Is højt i folks bevids-

thed gennem den vigtige sommersæson.“

Da Out of Home Medias årlige outdoor-stafet landede hos TBWA\
Connected, sad bureauets kreative midt i eksekveringen af Premier 
Is’ sommerkampagne. Derfor var det oplagt at inddrage bussen i 
kampagnens øvrige elementer, der tager udgangspunkt i is-fokusere-
de omskrivninger af kendte, danske ordsprog og talemåder.  

Premier Is sender en isbjørn  
med bussen


