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2,4 mio. ugentlige 
af- og påstigninger 



Eksklusive medier i 
hjertet af København – 
udforsk de kreative 
muligheder! 
 





• Metro Play  
– metroen går digitalt 

 
• Metroen som kampagneplads 
- en unik kommunikationsplatform               

 
• Demografi 

 
• Medieinspiration 
 



Outdoor på medieplanen 
Medierne er placeret, hvor 
forbrugerne færdes - tæt ved 
shopping områder samt kulturelle 
destinationer 

 



Forbrugere på farten  

 

 Mød 
forbrugerne 
på deres vej, 
og hvor de er 
særligt 
modtagelige 
overfor 
annonce- 
budskaber 

10% 
stigning i rejsende 
på metro-
stationerne fra 
perioden 2015 – 
2016** 
 

 
Kilder: *Gallup Index Danmark H2 2016,  **Metroselskabet 2016 

 

75% 
Af metro-
passagerer er 
pendlere =  
Genkendelse & 
effekt gennem høj 
frekvens*.  
 
Vi pendler dagligt 
45 min. 
  
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi pendler dagligt 45 min.



Den eneste platform, der leverer denne 
unikke sammensætning af fordele: 
 
• Fri for støj fra mange andre annoncører 
• Du ved hvem der eksponeres 
• Direkte eksponering i en unik ventesituation 
• Kreative layout muligheder 
• Involvering og liv gennem event & sampling  
 



Data og fakta 

af passagererne kommer fra 
København og hovedstadsområdet 
- blandt andet fra S-toge og 
regionaltoge 

78% 

er funktionærer – med høj købekraft 
og interesserede i forbrug 43% 

Studerende - orienteret mod brands, 
mode, elektronik og underholdning  21% 

Kilder: Gallup Index Danmark H2 2016 & Metroselskabet 2017 
 

Antal passagerer pr. uge fordelt på stationer   

 -

 100.000

 200.000

 300.000

 400.000

 500.000

 600.000

 700.000



Passagertal 

Kilde: Metroselskabet 2017 
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Ugentlige passagerer Passagerer pr. ugedag Fordelt på døgnet(hverdag) 



Events 
Brug metroen 

 



Dækker dit kampagnebehov  

Brand positionering 
Dominans & synlighed  
 
• Store og virkningsfulde 

formater – dominér 
rummet! 

• Eksklusivitet 
• Rent reklame univers  

Lokal/strategisk 
annoncering  
Geografisk-/ 
målgrupperelevans  
 
• Definerede målgrupper 
• Strategiske placeringer i et 

geografisk perspektiv 
• Driv trafik = taktiske budskaber 

Dækning 
Øget dækning i 
centrum 
 
• Add-on til dæknings 

kampagner 
• 60 mio. passagerer pr. år 
• Eksklusivitet 
• Kontinuitet 

Sampling / Events  
Brand aktivering   
 
• Skab ekstra 

opmærksomhed 
• Giv kampagnen liv -  

involvér målgruppen! 
 

  



Demografi – hvem er Metro-passagererne? 

 • Studerende: Forbrugere som er interesserede i mode, elektronik og oplevelser, og 
som benytter metroen flere gange om ugen til og fra studier.  

 

• Kulturnauter: Forbrugere, der har et meget højt forbrug af kulturelle tilbud som 
biograf-, museum-, og teater besøg, læser skønlitteratur osv., og som ofte bruger 
metroen til og fra oplevelser i byen. 

 

• Købestærke pendlere: Funktionærer der anvender metroen  til og fra arbejde flere 
gange om ugen. 

 

 

 

 



 
Kilde: Clear Channel Analyse  

58% 

52% 

finder kampagner i metroen iøjnefaldende  

synes godt om kampagnerne i metroen  

Høj Cut-Through og 
effektiv markedsføring 



Medieinspiration 
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Stationsoversigt 



Metroens niveauer 

Pandevæg Trappeafsats & glasrækværk 

Lightboxes Perrondøre 

Rulletrappe Dominans Rulletrappe Splash 



Format pr. station 



Reach & impact 

REACH 
Perrondøre 
Pandevæg 

Rulletrappe-
splash 

STANDARD-
PRODUCTS 
Lightboxes 
Bannere 

IMPACT 
Rulletrappe-

dominans 
Foliering 

Sampling & 
Promotion 

IMPACT 
SPECIAL 

Særløsninger 

Reach Impact 



Medieoversigt. 



Metro reach - Perrondøre 
Frederiksberg City 

Amager Strand 

Ørestad City 

Netværk Enheder & dækning 
 

Mediebeskrivelse 

City: 2 serier, 1 spor/station                                  
Frederiksberg: 2 serier, 1 spor/station                        
Ørestad City: 1 serie, hele stationen                       
Amager Strand: 1 serie, hele stationen 

Create-løsning kan tilkøbes, hvor kreativet                    
går over format på dørpartierne. 

City: 205 enheder, 5 stationer, 1.245.504 rejsende pr. 
uge. 

Frederiksberg: 196 enheder, 5 stationer, 493.965 
rejsende pr. uge. 

Ørestad City: 144 enheder, 6 stationer, 283.850 rejsende 
pr. uge. 

Amager Strand: 120 enheder, 5 stationer, 172.851* 
rejsende pr. uge 

Perrondørene er en populær medieløsning i 
metroen, som uundgåeligt bemærkes af de 
rejsende. De er designet til at give en særlig god 
dækning i den københavnske storby. Hver serier 
egner sig til forskelligt budget, hvor der er mulighed 
for at ramme op imod 1 million rejsende for hver 
visningsperiode. City og Frederiksberg-serierne 
indeholder paneler på hvert spor på stationen, og 
de andre indeholder alle paneler.    

* Lufthavnen ikke inkluderet 



Metro reach - Pandevæg 

Netværk Enheder & dækning 
 

Mediebeskrivelse 

Netværket inkluderer følgende stationer: 

- Nørreport 

- Frederiksberg 

- Islands Brygge 

9 enheder, 3 stationer, 896.862 rejsende pr. uge  Pandevæg-udvalget er designet til at give god 
dækning på nogle af de travleste stationer i 
København. Individuelle pandevægge kan tilkøbes 
fra det samlede udvalg, enten enkeltvist eller flere 
samlet. 

Udvalg 



Metro reach - Rulletrappe Splash  

Netværk Enheder & dækning 
 

Mediebeskrivelse 

Guld: 1 serie, alle opadgående rulletrapper 

Sølv: 1 serie, en sektion af opadgående 
rulletrapper 

Guld: 384 enheder, 6 stationer, 1.402.561 rejsende pr. uge 

Sølv: 192 enheder, 6 stationer, 1.402.561 rejsende pr. uge  

Opnå ekstra høj synlighed overfor passagererne, 
der er på vej op og ned ad rulletrapperne. 
Rulletrappe Splash er folierede skilte i 40x40 cm 
spredt ud på den opadgående rulletrappe på seks 
centrale stationer. Denne pakke giver god dækning 
på de centrale stationer til en rigtig god pris. Pakken 
kan enten blive solgt med alle opadgående eller 
alle nedadgående rulletrapper.  

Rulletrappe Splash 



Metro standard - Lightboxes 

Netværk Enheder & dækning 
 

Mediebeskrivelse 

Lightboxes i spor: Stationsspor, fuld station, flere 
spor, flere stationer 

Vitriner i Transfertunnel: Alle lightboxes 

Lightboxes i spor: 22 enheder, 4 stationer, 1.135.321 
rejsende pr. uge  

Vitriner i Transfertunnel: 11 enheder, 1 station, 508.598 
rejsende pr. uge 

Lightboxene over sporene er placeret på de fire 
mest besøgte stationer i den københavnske metro. 
Med de bagbelyste lightboxes får du en eksklusiv 
eksponering på perronniveau. Lightboxene over 
sporene sælges pr. spor og kan kombineres over 
flere stationer. Vitrinerne i Transfertunnellen dækker 
tunnelen mellem metro og S-tog og giver en lang 
eksponeringstid overfor de rejsende.  

Lightboxes Spor 

Vitriner 



Metro standard - Bannere 

Netværk Enheder & dækning 
 

Mediebeskrivelse 

Bagvægsbanner:  

En station, flere stationer 

Banner over nedgangstrappe:  

En station, flere stationer 

Bagvægsbanner: 4 enheder, 4 stationer, 528.879 rejsende 
pr. uge 

Banner over nedgangstrappe:  

8 enheder, 4 stationer, 180.734 rejsende pr. uge 

Bannerne på de indendørs stationer, 
bagvægsbannere, har et stort format og giver et 
eksklusivt udtryk i metroen. Bannerne på de 
indendørs stationer har en lang eksponeringstid 
overfor de rejsende, der benytter rulletrapperne i 
begge retninger. Bannerne på de udendørs 
stationer er dobbeltsidede og sælges i par pr. 
station og giver god effekt.  

Bagvægsbanner 

Banner over 
nedgangstrappe 



Metro standard – Rulletrappe Dominans 

Netværk Enheder & dækning 
 

Mediebeskrivelse 

Hel: Folie på alle nedadgående rulletrapper + 
folie på trappeafsats + gulvtæppe 

Halv: Folie på halvdelen af nedadgående 
rulletrapper + folie på trappeafsats + gulvtæppe 

Hel: 4 enheder, 6 stationer, 1.317.261 rejsende pr. uge 

Halv: 2 enheder, 6 stationer, 1.317.261 rejsende pr. uge 

Rulletrappe Dominans er et produkt med høj effekt 
under transporten fra concourseniveau til 
perronniveau. Begge pakker inkluderer gulvtæppe 
og rækværk på platformen mellem de forskellige 
rulletrapper.  

Rulletrappe Dominans 



Metro impact - Sampling & promotion 

Netværk Enheder & dækning 
 

Mediebeskrivelse 

Varierende løsninger og placeringer. Afvikles over en dag eller en uge.  Sampling inkluderer uddeling af flyers, mindre 
produktprøver og maksimum to rullebannere er 
tilladt. Promotion inkluderer et udvalgt område, hvor 
kunden kan medbringe forskellige rekvisitter. 

Både sampling og promotion kræver en 
godkendelse, der bliver anskaffet, når detaljer for 
kampagnen er på plads. 



Metro impact - Foliering 

Netværk Enheder & dækning 
 

Mediebeskrivelse 

Varierende løsninger alt efter station. Øverst ses 
eksempler på foliering af Concourse Indgangen 
på Kongens Nytorv fra Campari.  

-  Folie-løsningerne giver en rigtig god effekt på et 
udvalg af stationer og i forskellige formater. De 
folierede løsninger er særligt effektive til at skabe 
enestående kampagner på nogle af de bedste 
placeringer i København. De folierede løsninger 
matcher flere størrelser budgetter og alle slags 
kunder.  



Særformat - Turistvæg 

Netværk Enheder & dækning 
 

Mediebeskrivelse 

Nørreport, Kongens Nytorv. Placering inkluderer to brochure-holdere (H25xB21 cm). 
Brochure-holderne placeres sætvis i række og kan 
indeholde to brochurer (H25xB10,5 cm). 

  

Skab opmærksomhed omkring din turistattraktion på 
vores nye turistvægge i Metroen! Placeringen åbner 
mulighed for at få distribueret din brochure og 
derved skabe endnu mere opmærksomhed omkring 
din attraktion på nogle af landets mest trafikerede 
stationer, der frekventeres af mange turister hele 
året rundt.  



Øvrige oplysninger 
Inspiration og kontakt 

• For mere inspiration besøg venligst vores website: http://clearchannel.dk/produkter/metroen/  

• For mere information eller et uforpligtende tilbud, er I altid velkommen til at kontakte vores dygtige salgsteam: 
http://clearchannel.dk/kontakt/    

 

Godkendelse af aktivitet og kampagne periode 

• Clear Channel Danmark A/S koordinerer enhver aktivitet og kampagnelængde, således at aktiviteten ikke kolliderer med etiske 
retningslinjer og eller øvrige planlagte aktiviteter.   

• Såfremt ovenstående forhold ikke følges, forbeholder Clear Channel Danmark A/S sig ret til at afvise en kampagne. 

 

Produktion og montering 

• Alle materialer til anvendelse på medier nævnt i denne præsentation, produceres og monteres af Clear Channel Danmark A/S. 

 

Øvrigt 

• Clear Channel Danmark A/S forbeholder sig retten til at foretage produkt og prisændringer uden varsel.  

• Der henvises endvidere til Clear Channel Danmark A/S generelle forretningsbetingelser på http://clearchannel.dk/forretnings-og-
handelsbetingelser/   
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Tak for i dag! 
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