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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.

MÖJLIGT ANTAL BUSSAR:  26 st
MÅTT:  Se materialspec

Superback light

En heltäckande långsida som tar för sig. Placeras väl synlig för såväl bilister 
som övriga trafikanter som resenärer, cyklister och fotgängare. Stor räckvidd 
och hög impact gör ytan till en attraktiv annonsplats.

ANTAL YTOR:  26 st
MÅTT:  Se materialspec
ANTAL SERIER: 1 st

Streetliner +

Streetliner är det största ramformatet vi kan erbjuda på 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.

ANTAL YTOR:  20 st
MÅTT:  B307×H67 cm 
ANTAL SERIER: 1 st

Streetliner

Reklamplatser i Uddevalla
Uddevalla är en underbar västkuststad med cirka 56.000 invånare. Från Kampenhof, den 
centrala bussterminalen, avgår både stadsbussar, expressbussar och landsortsbussar,  
bland annat till Göteborg, Bengtsfors, Smögen, Strömstad, Lysekil, Vänersborg och Trollhättan. 
Kampenhof har fått sitt namn efter textilfabriken Kampenhof som förut låg på området.  
Varje vecka exponeras 67% av Uddevallas befolkning av bussreklam – så missa inte  
chansen att lyfta fram just ditt företag med en spektakulär kampanj.

ANTAL KONTAKTER UTE
Nettoräckvidd.
Antal personer som  
exponeras för buss- 
reklam varje vecka.

ANTAL KONTAKTER INNE
Nettoräckvidd.
Antal personer som  
exponeras för buss- 
reklam varje vecka.

ANDEL
Andel av befolkningen 
som exponeras för  
bussreklam varje vecka.25.000 7.000 59,1%
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Strategiskt placerat mellan dörrarna på 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.

ANTAL YTOR:  26 st
MÅTT:  Se materialspec
ANTAL SERIER: 1 st

Hop On +

Strategiskt placerat mellan dörrarna på 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.

ANTAL YTOR:  6 st
MÅTT:  B140xH50 cm
ANTAL SERIER: 1 st

Hop On

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.

ANTAL YTOR:  40 st
ANTAL SERIER: 2 st
MÅTT:  B50×H31 cm

Window panel


