
Digital 
Out Of Home 
Kreativa riktlinjer



Mål och Syfte 
1. Vad är målet? 

2. Varför gör vi detta? 

Svaret på de frågorna bygger på hur ni vill att kunden ska 
reagera på er annons. Vill ni få fler medlemmar,  öka er  
varumärkeskännedom, sälja biljetter till en konsert eller få 
kunden att besöka er nyöppnade butik? 

I regel vinner er annons på en tydlig call to action.



Huvudbudskap 
Huvudbudskapet bör vara lätt att ta till sig 

Av en annons som är 5 sekunder lång ser kunden i genomsnitt 
2–4 sekunder.  

Därför ska man alltid ha följande fyra delar i åtanke.



1. Textmängd 
Välj och välj bort! 

Ett tydligt budskap är det enskilt viktigaste för att få kunder 
att agera. Ifall ni har mycket att säga, koppla gärna på en  
hänvisning till er hemsida eller liknande.



2. Läsbarhet 
Arbeta med kontraster och tydliga typsnitt. 

Här bör ni även tänka på miljön annonsen befinner sig i. 
Vad gör sig bäst för att kunna läsas på avstånd eller 
ifrån en förbipasserande bil?



3. Färgval 
Make it pop! 

Starka färger ökar i regel observationsvärdet, men ert budskap 
och varumärke är viktigare när det kommer till att få kunden 
att agera.



4. Rörelse 
Fånga betraktaren med harmoni. 

Animationer och rörelser väcker reaktioner och kan ofta 
samspela med texten, exempelvis understryka det som är 
allra viktigast. 

Men viktigast är harmonin; rör det sig för mycket eller snabbt 
är det svårare att uppfatta budskapet.



DOOH    Data 
Dynamisk DOOH 

För att göra en annons dynamisk kan man koppla på olika 
datakällor, såsom temperatur, pollenhalt, avgångar för tåg eller 
liknande. 

Triggers 

Baserat på relevant data kan annonsmaterialet automatiskt 
bytas ut, såsom att annonsera vinterjackor när temperaturen 
sjunker under en viss grad eller annonsera glass när det 
temperaturen istället går över en viss grad. 



Uppnå rätt effekt 
Utifrån över 250 stycken mätningar av Demoskop kan man 
tydligt påvisa att utformningen av annonsen är i direkt 
korrelation till dess uppnådda effekt. 

Det är därför viktigt att ha en klar bild av vad annonsens mål 
och syfte är. 

Här följer två exempel på detta: 

Avsikt att köpa 
- Digitalt animerade spottar är 11% mer effektiva                     

än full-motion. 

Skapa en positiv känsla för annonsören (Branding) 
- Full-motion spottar, 16% mer effektiva än                          

digitalt animerade.



Checklista 
• Noga genomtänkt huvudbudskap 

• Kort och konsis copy 

• Tydliga kontraster och hög läsbarhet 

• Väl utvalda färger 

• Använd rörelse 

• Koppla på data för ökad relevans 

• När och var ska budskapet synas?




