


Bulletins

Bulletins er placeret i trafikale hotspots og indfaldsveje i City, hvor menneskemængden er stor og bilkøerne er lange. Det er et

effektivt og synligt medie, hvor der er rig mulighed for at skabe kreativ kommunikation.

• Effektivt medie til produktlancering, brand positionering, brand awareness, kampagnefokus etc.

• Mulighed for at skabe kreative løsninger ved brug af forskellige materialer, planter, tøj, møbler etc.

• Sampling er muligt ved påsætning af produkter på fladerne.

• Brug printelementer der bevæger sig ud over fladen og skab 2D/3D effekter.

• Involver forbipasserende og inddrag dem aktivt i kampagnen ved afstemninger, konkurrencer mv.

København

• Carlsberg Station

• Bernstorffsgade 36 

• Ellebjergvej 50, Valby

• Ny Ellebjerg St., Valby

• Sjællandsbroen/Sluseholmen, København s

• Mozarts Plads , København s

• Fisketorvet , Københavns Havn



SITE

Unik placering på Carlsberg Station, langs stationen. Gode eksponeringsmuligheder fra både perron 

og tog. Carlsberg Byen er et område beliggende på grænsen mellem Valby og Vesterbro, en ny bydel 

med caféer, butikker, skoler og lejligheder. 

Trafiktal *

Antal rejsende pr. uge: 168.000

Format

168,4x4 m

Område
• Carlsberg Byen
• Vesterbro
• Butiksliv
• Café- og restaurantmiljø
• Uddannelse

Demografi
• Funktionærer/forretningsfolk – Købestærke
• Kulturnauter – Fokus på kulturelle tilbud; teater, biograf, udstillinger, koncerter, bøger, brands, rejser etc.
• Studerende/unge – Fokus på brands, mode, teknik, underholdning etc.
• Turister på vej mod city – Fokus på shopping og oplevelser

Carlsberg Station

*Kilde: Københavns Kommune.



Billedet er et mockup



Billedet er et mockupBilledet er et mockup



SITE

Attraktiv mulighed for eksponering på visuelt stærke placeringer på ’Byens Hegn’ ved Ny  Ellebjerg Metro-

og S-tog station – et område i rivende udvikling. De seneste år er adskillige lejlighedskomplekser skudt op, 

flere caféer og butikker er kommet til, og tusindvis af  gymnasieelever og beboere passerer dagligt hegnene 

til fods og på cykel.

Trafiktal *

Køretøjer pr. uge 484.400

Cyklister pr. uge 30.100

Gående pr. uge 1.400

Format

A: 25x2,5 m B: 25x2,5 m C: 36x2,5 m

Område

• Sukkertoppen Gymnasium (Naturvidenskab, teknologi og kommunikation)

• Valby Hallen - koncerter, messer, møder, idrætsaktiviteter, foredrag m.m.

• Silvan og Bauhuaus v. Gl. Køge Landevej

• McDonald’s og Burger King

• Valby Idrætspark

• Grøn Koncert Valby i Valbyparken

Demografi
• Funktionærer/forretningsfolk – Købestærke
• Kulturnauter – Fokus på kulturelle tilbud; teater, biograf, udstillinger, koncerter, bøger, brands, rejser etc.
• Studerende/unge – Fokus på brands, mode, teknik, underholdning etc.
• Turister på vej mod city – Fokus på shopping og oplevelser

Ellebjergvej 50, Valby

*Kilde: Københavns Kommune | Ellebjergvej 2016. Stubmøllevej 2011
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Billedet er et mockup.



SITE

Attraktiv mulighed for eksponering på visuelt stærke placeringer på ’Byens Hegn’ ved Ny  Ellebjerg Metro-

og S-togstation – et område i rivende udvikling. De seneste år er adskillige  lejlighedskomplekser skudt op, 

flere caféer og butikker er kommet til, og tusindvis af  gymnasieelever og beboere passerer dagligt hegnene 

til fods og på cykel.

Trafiktal *

Rejsende på Ny Ellebjerg St. pr. uge: 38.500

Format

11,5 x 3,3 m

Område

• Sukkertoppen Gymnasium (Naturvidenskab, teknologi og kommunikation)

• Valby Hallen - koncerter, messer, møder, idrætsaktiviteter, foredrag m.m.

• Silvan og Bauhuaus v. Gl. Køge Landevej

• McDonald’s og Burger King

• Boligområde med boligejere og –lejere. Villa og lejlighed

• Flere kreative og designorienterede virksomheder i området

• Valby Idrætspark

• Grøn Koncert i Valbyparken

Demografi
• Gymnasieelever – Fokus på brands, mode, teknik, underholdning etc.
• Funktionærer/kulturnauter – Købestærkt segment, fokus på kulturelle tilbud; teater,  biograf, udstillinger, 

koncerter, bøger, brands, rejser, film etc.
• Børnefamilier – Fokus på brands, tilbud, oplevelser, etc.

Ny Ellebjerg Station, Valby

*Kilde: Trafikstyrelsen 2010





SITE

Attraktiv mulighed for eksponering på en visuelt stærk placering på en af Københavns mest  trafikerede gader. 

Trafikken kommer bl.a. via Øresundsmotorvejen, Bella Center og Lufthavnen.  Pendlere til og fra København 

passerer dagligt og trafikken er ofte langsom, hvorfor  eksponeringstiden er lang.

Trafiktal *

Køretøjer pr. uge: 289.100

Cykler pr. uge: 37.800

Gående: 10.710

Format

A: 26,4x3,1 m. B: 24,5x3,1 m. C: 6x3,1 m. D: 24,5x3,1 m. E: 24,5x3,1 m. F: 24,5x3,1 m. G: 24,5x3,1 m.

Område

• Store virksomheder ved Kalvebod Brygge: Nykredit, SEB, Falck, Politigården m.fl.

• Fisketorvet Copenhagen Mall

• Hovedbanegården og Dybbølsbro St.

• DGI Byen - idræt, svømmehal, arrangementer, etc.

• Kulturelle institutioner: Ny Carlsberg Glyptotek og Tivoli

Demografi
• Funktionærer/forretningsfolk – Købestærkt segment
• Kulturnauter – Fokus på kulturelle tilbud
• Turister på vej mod city – Fokus på shopping og oplevelser
• Børnefamilier – Fokus på brands, tilbud, oplevelser, etc.

Bernstorffsgade 36, København

*Kilde: Københavns Kommune 2009. Bernstorffsgade nord for Tietgensgade + nord for Kalvebod Brygge Tietgensgade + nord for Kal vebod Brygge.





SITE

Attraktiv mulighed for eksponering på en visuelt stærk placering på en af Københavns mest  trafikerede 

indfaldsveje i et urbant og innovativt erhvervsområde der bliver kaldt ’Erhvervslivets  nye guldkyst’.

Trafiktal *

Køretøjer pr. uge: 366.100

Cykler pr. uge: 15.400

Format

A: 26,4x3,1 m. B: 24,5x3,1 m. C: 6x3,1 m. D: 24,5x3,1 m. E: 24,5x3,1 m. F: 24,5x3,1 m. G: 24,5x3,1 m.

Område

• Direkte forlængelse af Sydhavnsgade og Enghavevej

• Trafik til og fra Fisketorvet Copenhagen Mall, Frederiksberg, Vesterbro og city

• Store virksomheder - TDC, Ørsted, Telenor m.fl.

• Aalborg Universit i København.

• Lokomotivværkstedet - Kreative virksomheder, messer, koncerter m.m.

Demografi
• Funktionærer/forretningsfolk - Købestærkt segment
• Kulturnauter - Fokus på kulturelle tilbud; teater, biograf, udstillinger, koncerter, bøger,  

brands, rejser, film etc.
• Studerende/unge - Fokus på brands, mode, teknik, underholdning etc.
• Turister på vej mod city - Fokus på shopping og oplevelser
• Børnefamilier - Fokus på brands, tilbud, oplevelser, etc.
• Pendlere på vej til og fra arbejde, uddannelse, mv.

Sjællandsbroen / Sluseholmen, København S

*Kilde: Københavns Kommune: Sjællandsbroen 2018. ÅDT..
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SITE

Attraktiv mulighed for eksponering på en visuelt stærk placering i et urbant boligområde i  hjertet af Sydhavnen. 

Mozarts Plads er en stor åben plads med flere dagligvarebutikker og  restaurationer.

Trafiktal *

Køretøjer pr. uge: 60.732

Cykler pr. uge: 14.161

Format

25x3 m

Område

• Boligområde - lejligheder

• Dagligvarebutikker

• Restauranter

• Valbyparken

Demografi
• Børnefamilier - Fokus på brands, tilbud, oplevelser, etc.
• Kulturnauter - Fokus på kulturelle tilbud; teater, biograf, udstillinger, koncerter, bøger,  brands, rejser, film etc.
• Studerende/unge - Fokus på brands, mode, teknik, underholdning etc.

Mozarts Plads, København S

*Kilde: Københavns Kommune: Borgmester Christiansens Gade 2012. Borgbjergsvej 2011. ÅDT





SITE

Stort hegn ved Fisketorvet. Fisketorvet Copenhagen Mall er ét af Danmarks største shoppingcentre med 

en unik placering i København - lige ved S-togsstation, og Cykelslangen i et urbant og  innovativt bolig- og 

erhvervsområde. Centret besøges årligt af 7,5 millioner mennesker og huser 92 butikker, 20 restauranter og 

biografen Cinemaxx. Al trafik syd for København passerer forbi  Vasbygade/Kalvebod Brygge - via 

Øresundsmotorvejen, Bella Center og Lufthavnen. Forretningsfolk,  turister og pendlere til og fra København 

passerer dagligt, og trafikken er ofte meget tæt, hvorfor  eksponeringstiden er lang.

Trafiktal *

Køretøjer pr. uge: 620.900

Cykler pr. uge: 177.100

Format

A: 21,6x3,3 m. B: 20x3,3 m. C: 20x3,3 m. D: 20x3,3 m. E: 20x3,3 m. F: 20x3,3 m.

Område

• Direkte forlængelse of Sydhavnsgade og Enghavevej

• Trafik til og fra Fisketorvet Copenhagen Mall, Frederiksberg, Vesterbro og city

• Store virksomheder - TDC, Ørsted, Telenor m.fl.

• Aalborg Universitet i Københavns.

• Lokomotivværkstedet - Kreative virksomheder, messer, koncerter m.m.

Demografi
• Funktionærer/forretningsfolk – Købestærkt segment
• Kulturnauter – Fokus på kulturelle tilbud; teater, biograf, udstillinger, koncerter, bøger,  brands, rejser etc.
• Studerende/unge – Fokus på brands, mode, teknik, underholdning etc.
• Turister på vej mod city – Fokus på shopping og oplevelser
• Pendlere på vej til og fra arbejde, uddannelse mv.

Fisketorvet, København

*Kilde: Københavns Kommune. Kalvebod Brygge sydvest for Bernstorfsgade 2017. |Dybbølsbro 2016. Vasbygade 2016
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Billedet er et mockup.
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