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Superback light är ett format som ger ett kraftigt och annorlunda intryck där 
halva bakstammen är folierad. Det är ett av våra mest populära format på 
mindre orter och kan skräddarsys efter dina önskemål. Med Superback Light 
har du möjlighet att imponera på alla bilister som ligger efter eller kör om 
bussen.

MÅTT:  Se materialspec

Superback light

Reklamplatser i Göteborg
I Göteborg, navet i vår verksamhet, ger vi dig möjlighet att exponera din kampanj på 
spårvagnar och bussar i och utanför stadskärnan. Med en stor bredd på format ger vi dig 
möjligheten att utforma din kampanj och anpassa budskapet efter den målgrupp du önskar 
attrahera. Våra ytor finns där människor finns och genom att annonsera i Göteborg kan du  
nå upp till 93% av befolkningen under din kampanjperiod. Genom att annonsera på bussar  
och spårvagnar, utvändigt som invändigt har du möjlighet att nå en bred målgrupp  
– gammal som ung, kvinna som man.

ANTAL KONTAKTER UTE
Nettoräckvidd. Antal personer som 
exponeras för bussreklam varje vecka.

ANDEL
Andel av befolkningen som exponeras för 
buss och spårvagnsreklam varje vecka403.000 88,5%

GÖTEBORG  100
TROLLHÄTTAN/VÄNERSBORG 38
PARTILLE  14
MÖLNDAL  13
BORÅS  52
KUNGSBACKA  22
LERUM  9

ALE  7
ALINGSÅS/VÅRGÅRDA  13
KUNGÄLV/JÖRLANDA  10
LYSEKIL  10
HÄRRYDA/LANDVETTER  10
UDDEVALLA  26
STENUNGSUND  18

LIDKÖPING  11
SKÖVDE  9
SKARA  2
MARIESTAD  5
FALKÖPING  5
STRÖMSTAD  12

MÖJLIGT ANTAL BUSSAR:

Med Superback folieras hela bakstammen på bussen och är en riktig favorit 
bland våra kunder som vill skapa impact. Detta heltäckande baksidesformat 
skapar ett uppseendeväckande inslag i gatubilden och riktar sig till alla som 
rör sig eller är i närheten av trafiken. Det är en yta som vi till viss del kan styra 
geografiskt och där du har möjlighet att använda dig av fritt antal motiv utan 
extra kostnad.

 GÖTEBORG BORÅS
MÖJLIGT ANTAL BUSSAR:  20 st 10 st
MÅTT:  Se materialspec Se materialspec

Superback
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Bussens baksida passar perfekt för det korta, snabba budskapet. Det är ett 
effektivt format som bygger på frekvens och riktar sig framförallt till bilister  
men som även uppfattas av både fotgängare och cyklister. Budskapet syns 
bra i trafiken och gatuvimlet, har hög räckvidd och en låg kontaktkostnad.  
Helt enkelt ett prisvärt alternativ.

Backside

   ANTAL   ANTAL
ORT  YTOR MÅTT SERIER

GÖTEBORG  88 st B140×H50 cm 1 st
   B172,5xH77 cm
 
TROLLHÄTTAN/  26 st B140×H50 cm 1 st
VÄNERSBORG   B172,5xH77 cm

STENUNGSUND  11 st B140×H50 cm 1 st

SKÖVDE  18 st B172,5xH77 cm 1 st

Streetliner är det största ramformatet vi kan erbjuda på spårvagnar och 
bussar. Då ytan är placerad mot trafiken är den väl synlig för bilister, men 
också för alla andra som rör sig i trafiken: kollektivtrafikresenärer, cyklister 
och fotgängare. Dessutom är räckvidden på detta format svårslagen vilket 
gör det till en klassiker för maximal räckvidd.

Streetliner

 ANTAL  ANTAL
ORT YTOR MÅTT SERIER

GÖTEBORG 292 st B307×H67 cm 2 st 

GÖTEBORG 146 st B307×H67 cm 5 st
 
BORÅS 22 st B307×H67 cm 2 st

KUNGÄLV 17 st B307×H67 cm 1 st

SKÖVDE 18 st B307×H67 cm 1 st

STENUNGSUND 9 st  B307×H67 cm 1 st

TROLLHÄTTAN/
VÄNERSBORG 24 st B307×H67 cm 1 st

UDDEVALLA 20 st B307×H67 cm 1 st

LERUM 11 st B307×H67 cm 1 st
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En heltäckande långsida som tar för sig. Placerag väl synlig för såväl bilister 
som övriga trafikanter som resenärer, cyklister och fotgängare. Stor räckvidd 
och hög impact gör ytan till en attraktiv annonsplats.

MÅTT:  Se materialspec
ANTAL SERIER: 1 st

Streetliner +

GÖTEBORG  100
TROLLHÄTTAN/VÄNERSBORG 38
PARTILLE  14
MÖLNDAL  13
BORÅS  52
KUNGSBACKA  22
LERUM  9

ALE  7
ALINGSÅS/VÅRGÅRDA  13
KUNGÄLV/JÖRLANDA  10
LYSEKIL  10
HÄRRYDA/LANDVETTER  10
UDDEVALLA  26
STENUNGSUND  18

LIDKÖPING  11
SKÖVDE  9
SKARA  2
MARIESTAD  5
FALKÖPING  5
STRÖMSTAD  12

MÖJLIGT ANTAL BUSSAR:

Streetliner är det största ramformatet vi kan erbjuda på spårvagnar och 
bussar. Då ytan är placerad mot trafiken är den väl synlig för bilister, men 
också för alla andra som rör sig i trafiken: kollektivtrafikresenärer, cyklister 
och fotgängare. Dessutom är räckvidden på detta format svårslagen vilket 
gör det till en klassiker för maximal räckvidd.

Streetliner

 ANTAL   ANTAL
ORT YTOR MÅTT SERIER

GÖTEBORG 292 st B307×H67 cm 2 st 

GÖTEBORG 146 st B307×H67 cm 5 st
 
BORÅS 22 st B307×H67 cm 2 st

KUNGÄLV 17 st B307×H67 cm 1 st

SKÖVDE 18 st B307×H67 cm 1 st

STENUNGSUND 9 st  B307×H67 cm 1 st

TROLLHÄTTAN/
VÄNERSBORG 24 st B307×H67 cm 1 st

UDDEVALLA 20 st B307×H67 cm 1 st

LERUM 11 st B307×H67 cm 1 st
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Strategiskt placerat mellan dörrarna på spårvagnens och bussens utsida 
hamnar din annons mitt i blickfånget för den påstigande, men kan också ses 
på långt håll. Här är det bra att vara snabb med att boka, då det är ett av 
våra mest populära format. Vill du stärka kampanjen ytterligare gör du rätt i 
att kombinera det med invändigt material. Då hinner du påverka åskådarna 
flertalet gånger på kort tid.

GÖTEBORG VAGN+BUSS
ANTAL YTOR:  103 st
MÅTT:  B250×H50 cm, B140xH70 cm
ANTAL SERIER: 4 st

Hop On

Påstigning buss hittar du placerad mellan dörrarna på bussen. Du når 
såväl gångtrafikanter, kollektivtrafikresenärer som övriga trafikanter. 
Med ett kortfattat och tydligt budskap når du en bred målgrupp på 
både nära och långt håll.

Hop On Bus

 ANTAL   ANTAL
ORT YTOR MÅTT SERIER

GÖTEBORG 171 st B140xH50 cm 1 st

BORÅS 25 st B140xH50 cm 2 st

KUNGÄLV 17 st B140xH50 cm 1 st

SKÖVDE 18 st B140xH50 cm 1 st

STENUNGSUND 18 st  B140xH50 cm 1 st

TROLLHÄTTAN/
VÄNERSBORG 27 st B140xH50 cm 1 st

UDDEVALLA 6 st B140xH50 cm 1 st
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Hop On City hittar du placerad i blickfånget vid påstigning på spårvagnar. 
Med ett tydligt budskap når du såväl kollektivtrafikresenärer och 
gångtrafikanter som övriga trafikanter på både nära och långt håll.

ANTAL YTOR:  32 st  64 st  
MÅTT:  B235×H77 cm B235×H77 cm
ANTAL SERIER: 2 st  1 st
  

Hop On City

Hop On City + är placerad fram och bak påstigningsidan på spårvagnar, med 
två olika mått. Med ett tydligt budskap når du såväl kollektivtrafikresenärer 
och gångtrafikanter som övriga trafikanter på både nära och långt håll.

ANTAL YTOR:  128 st
MÅTT:  B322 x 77 cm, B235 x 77 cm
ANTAL SERIER: 1 st

Hop On City+
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Ytan som är som gjord för storytellning. XL Impact består av åtta reklamytor 
placerade på spårvagnens utsida, dvs mot trafiken. Detta ger en stark 
impact, ett stort utrymme för kreativa lösningar och möjligheter att leka med 
ditt budskap. Ett tips för att skapa effekt är att använda flera olika motiv.

ANTAL YTOR:  160 st
MÅTT:  B172,5×H77 cm
ANTAL SERIER: 3 st

XL Impact

Med XL Impact Takeover tar du över tjugo spårvagnar med dina budskap, 
både invändigt och utvändigt. Detta är en möjlighet att påverka både 
befintliga och potentiella kunder med ett varierat uttryck som tar över hela 
stan. Ett tips för att nå maximal effekt är att varva långa och korta budskap. 
Detta är en påbyggnad på vårt populära format XL Impact och passar dig 
som vill göra något spexigt och annorlunda.

ANTAL YTOR:  200 st ute, 680 inne
MÅTT:  160 st: B172,5×H77 cm  
 Hop On 40 st: B250×H50 cm  
 Wallpanel Premium 180 st: B50×H70 cm 
 Headliner 300 st: B100×H24,1 cm 
 Windowpanel 160 st: B50×H31 cm 
 Wallpanel 40 st: B31×H50 cm 
  
 

XL Impact Take Over

Med XL Impact + tar du över vagnens sidor med heltäckande reklamytor 
folierade mot trafiken på spårvagnens utsida. Annonsytan ger stark impact 
och utrymme för kreativa lösningar och möjligheter att leka med budskap. 

ANTAL YTOR:  15 st
MÅTT:  Se materialspec
ANTAL SERIER: 1 st

XL Impact+ 
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En city-intensiv kampanj med maximal exponering på elbussar. Kampanjen 
placeras på busslinjerna 60 och 62 vilket är två av Göteborgs mest centrala 
busslinjer med väldigt hög turtäthet. Foliering sker på båda sidorna av 
bussen samt halva bakstammen. Ett uppseendeväckande format där du har 
möjlighet att nyttja all din kreativitet.

ANTAL BUSSAR:  10 st
MÅTT:  Se materialspec
ANTAL SERIER: 3 st

City Take Over

Här har du möjlighet att äga en hel spåvagn. Tram domination innebär en 
heltäckande karossfoliering av spårvagnen vilket ger ett kraftfullt och
intresseväckande intryck. Denna rullande stortavla skapar ett 
uppseendeväckande inslag i gatubilden. Här har du alla möjligheter att leka 
med och utmana din kreativitet.

MÖJLIGT ANTAL:  3 st
MÅTT:  Se materialspec

Tram Domination

Här har du möjlighet att visa ditt varumärkes alla sidor. Med buss domination 
täcker du en hel buss och gör ett verkligt intryck. Som en rullande stortavla 
skapar ett intressant inslag i gatubilden. Här har du alla möjligheter att leka 
med och utmana din kreativitet.

MÖJLIGT ANTAL BUSSAR:  5 st
MÅTT:  Se materialspec

Bus Domination
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Wall Panel Premium är vårt största format inne i spårvagn och 
bussar då det lätt hamnar mitt i blickfånget hos resenärerna. Inne 
i spårvagnen eller bussen möter du mottagare som i ett förlängt 
vardagsrum. Här kan man skapa en stark relation. Därför passar Wall 
Panel Premium perfekt för informativa budskap.

Wall Panel Premium

Denna reklamyta finner du vid spårvagnarnas utgångar vid sidan 
av dörrarna och möter resenären när de kliver på. Ett budskap med 
denna placering får ett stort exponeringsvärde då det alltid rör sig, 
samlas och passerar många människor vid in och utgångarna. Wall 
Panel erbjuder ett prisvärt alternativ för den mindre budgeten. Den 
finns även på pendeltågen och där är de utspridda i vagnarna, oftast 
placerade rakt i blickfånget på resenären. Här når du en bred publik 
tack vare den stora genomströmningen. 
Wall Panel + är strategiskt placerade inne i spårvagnen med en större 
och folierad yta som ger möjlighet till en mer kreativ kampanj.

 WALL PANEL SPÅRVAGN WALL PANEL PENDEL  
ANTAL YTOR:  160 st 206 st 
ANTAL SERIER: 2 st 1 st 
MÅTT:  B31×H50 cm B31×H50 cm 

WALL PANEL +
256 st
2 st
B37×H69 cm

Wall Panel & Wall Panel +

 ANTAL   ANTAL
ORT YTOR MÅTT SERIER

GÖTEBORG 252 st B50×H70 cm 2 st

GÖTEBORG 126 st B50×H70 cm 4 st

BORÅS 10 st B50×H70 cm 1 st

KUNGÄLV 6 st B50×H70 cm 1 st

SKÖVDE 18 st B50×H70 cm 1 st

TROLLHÄTTAN/
VÄNERSBORG 22 st B50×H70 cm 1 st

 4 VECKOR
BÅT ÄLVSNABBEN 12 st B50×H70 cm 1 st
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Window Panel har med sin placering ett maximalt exponeringsläge. 
Här nås människor både inuti och utanför fordonet, därför kan du 
räkna med ett högt observationsvärde för ditt budskap. Window 
Panel är den produkt som finns i flest av alla städer vilket ger 
dig möjligheten att täcka in stora regioner med ett och samma 
budskap.

Window Panel

 ANTAL   ANTAL
ORT YTOR MÅTT SERIER

GÖTEBORG 650 st  B50×H31 cm 6 st

LERUM 34 st  B50×H31 cm 1 st

ALE 45 st  B50×H31 cm 1 st

ALINGSÅS/VÅRGÅRDA 36 st  B50×H31 cm 1 st

BORÅS 105 st  B50×H31 cm 4 st

KUNGSBACKA 44 st  B50×H31 cm 2 st

KUNGÄLV 34 st  B50×H31 cm 2 st

SKÖVDE 36 st  B50×H31 cm 2 st

STENUNGSUND 34 st  B50×H31 cm 2 st

TROLLHÄTTAN/
VÄNERSBORG 68 st  B50×H31 cm 4 st

UDDEVALLA 40 st  B50×H31 cm 2 st

GÖTEBORG PENDEL 138 st  B50×H31 cm 2 st
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Headliner är placerad mellan taket och fönstret inne i spårvagnarna 
och bussarna. Det ger en optimal lästid då en genomsnittlig resenär 
åker i 15–20 minuter. Formatet fångar med sin placering även den 
dagdrömmande ungdomen och har ett högt repetitionsvärde. Vill du få 
din spårvagnskampanj att stå ut lite extra finns möjlighet att använda 
flera budskap på rad för extra effekt.

GÖTEBORG SPÅRVAGN SPÅRVAGN/BUSS
ANTAL YTOR:  280 st 530 st
ANTAL SERIER: 9 st 7 st 
MÅTT:  B100×H24,1 cm B100×H24,1 cm

Headliner

 ANTAL   ANTAL
ORT YTOR MÅTT SERIER

BORÅS 128 st B100×H24,1 cm 1 st

KUNGSBACKA 32 st B100×H24,1 cm 1 st

STENUNGSUND 34 st B100×H24,1 cm 1 st

TROLLHÄTTAN/
VÄNERSBORG 28 st B100×H24,1 cm 1 st


