




Spectaculars

Attraktive muligheder for eksponering på stillads på en visuelt stærk placering i City. 

Vi vælger placeringer med høje trafik tal og stor synlighed. Spectaculars er et effektivt 

medie til produktlancering, brand awareness, brand positioning etc. Mediet giver utallige 

muligheder for kreativ udfoldelse.

København

• Nørreport Station

• Store Kongensgade

• Gothersgade

• Colbjørnsensgade

• Nyhavn

• Fisketorvet – Facade

• Lyngby Storcenter

• Kvægtorvsgade

• Strandboulevarden

• Den Franske Ambassade

Aarhus

• Kystvejen 27

• Vesterbrogade / Mønsgade

• Thorvaldsensgade 28

Aalborg

• Vesterbro 123

• Vesterbro 127

Odense

• Tietgens Allé

• Store Glasvej

• Adamsgade

• Vestre Stationsvej



SITE

Attraktiv mulighed for eksponering på stillads på en visuelt stærk placering ved Nørreport Station, Metroen 

og McDonald's. Et pulserende område med tæt trafik fra pendlere, shoppende på Strøget, Købmagergade, 

Fiolstræde samt besøgende på de mange caféer og restauranter. I nærheden ligger Strøget, Torvehallerne, 

Rosenborg Slot og Indre By. Passagerer fra Nørreport kan se reklamen fra op- og nedgang til stationen.

Trafiktal *

Gående pr. uge: 460.600 Cyklister pr. uge: 166.600 Bilister pr. uge: 105.700

Passagerer på Nørreport St. pr. uge: 754.600 

Passagerer på Nørreport Metro pr. uge: 352.000

Format

TBA

Område

• Nørreport Station + Metro

• Indre by

• Kultorvet

• Købmagergade

• Strøget

• McDonald's
• Torvehallerne

• Rosenborg Slot

Demografi

• Københavnere, turister

• Unge – Byens puls, Børnefamilier

• Funktionærer/forretningsfolk – Købestærke

Kreative muligheder

• Involvering – Inddrag forbipasserende aktivt i kampagnen; afstemninger (fx ynglingsfigur i film), deltagelse i  

konkurrence, etc.

• Materialer – Gør brug af planter, græs, tøj, møbler etc.

• 2D/3D effekter – Brug printelementer der bevæger sig ud over fladen

Nørreport Station

*Kilde: Københavns Kommune 2020. Frederiksborggade. Nørre Voldgade.



Billedet er et mockup



Billedet er et mockup



SITE

Stillads på Store Kongensgade 77, overfor Amalienborg og Metrostationen. I nærheden ligger Kongens Nytorv,  

Strøget og Indre By. Her er tæt trafik og ofte lange køer fra bilister, cyklister og gående hele dagen, hvilket gør 

eksponeringstiden lang.

Trafiktal *

Bilister pr. uge: 121.800

Cyklister pr. uge: 81.900

Gående pr. uge: 67.200

Påstigere på Amalienborg Metro pr. uge: 84.000

Format

22x12 m (inkl. Trappetårn)

16,3x12 m (uden trappetårn)

Område

• Indre By

• Amalienborg

• Nyhavn

• Broens Street food kitchen

• Kongens Nytorv 

• The Inner Harbour Bridge

• The Royal Theatre

• The Opera

• Strøget – Shopping street

Demografi

• Københavnere, turister

• Unge – Byens puls, Børnefamilier

• Funktionærer/forretningsfolk – Købestærke

Kreative muligheder

• Involvering – Inddrag forbipasserende aktivt i kampagnen; afstemninger (fx ynglingsfigur i film)

• Materialer – Gør brug af planter, græs, tøj, møbler etc.

• 2D/3D effekter – Brug printelementer der bevæger sig ud over fladen

Store Kongensgade 77

*Kilde: Københavns Kommune 2019. Store Kongensgade. Metroselskabet.





SITE

Stillads på Gothersgade, overfor Pastis. I nærheden ligger Kongens Nytorv,  Strøget og Indre By.

Her er tæt trafik fra bilister, cyklister og gående hele dagen.

Trafiktal *

Bilister pr. uge: 95.200

Cyklister pr. uge: 165.200

Gående pr. uge: 129.500

Format

24,5 x 8,5 m

Område

• Indre By

• Gothersgade

• Kongens Nytorv

Demografi

• Københavnere, turister

• Unge – Byens puls, Børnefamilier

• Funktionærer/forretningsfolk – Købestærke

Kreative muligheder

• Involvering – Inddrag forbipasserende aktivt i kampagnen; afstemninger (fx ynglingsfigur i film), deltagelse i  

konkurrence, etc.

• Materialer – Gør brug af planter, græs, tøj, møbler etc.

• 2D/3D effekter – Brug printelementer der bevæger sig ud over fladen

Gothersgade

*Kilde: Københavns Kommune 2019. Gothersgade.





SITE

Hjørnestillads på hjørnet af Colbjørnsensgade og Halmtorvet, tæt ved Københavns Hovedbanegård og 

Det populære Halmtorvet og Kødbyen. Lige ved stilladset er der op- og nedgang til Købanhavn H Metro.

Trafiktal

Køretøjer pr. uge: 28.000 Cyklister pr. uge: 4.900 Gående pr. uge: 6.300

Rejsende på København H Metro pr. uge: 343.000

Format

A: 25,75x11,48 B: 3,08x11,48 C: 16,87x11,48 (Estimeret mål)

Område

• København H

• Vesterbro

• Indre By

• Kødbyen

• Halmtorvet

Demografi

• Københavnere, turister

• Unge – Byens puls, Børnefamilier

• Funktionærer/forretningsfolk – Købestærke

Kreative muligheder

• Involvering – Inddrag forbipasserende aktivt i kampagnen; afstemninger (fx ynglingsfigur i film), deltagelse i  

konkurrence, etc.

• Materialer – Gør brug af planter, græs, tøj, møbler etc.

Colbjørnsensgade 25

*Kilde: Københavns Kommune. Colbjørnsensgade 2019. Metroselskabet.



Billedet er et mockup

A

B
C



Nyhavn, København

Denne unikke hjørneplacering er knudepunktet mellem Nyhavns populære havnepromenade og 

Inderhavnsbroen, som forbinder Københavns Centrum med Christianshavn. I dette område ligger Operaen, Det 

Kongelige Teater, Strøget og mange andre attraktioner, som tiltrækker et væld af københavnere, pendlere, 

shoppende og turister.  

Format

A: 17,36x10,21 m B: 19,38 x 10,21 m

Trafiktal*

Bilister pr. uge: 111.300 

Cyklister pr. uge: 465.500 

Gående pr. uge: 402.500

Område

• Nyhavn

• Det Nye Papirøen

• Kongens Nytorv 

• Magasin Du Nord

• Cykelbroen

• Det Kongelige Teater

• Skuespilhuset

• Operaen

• Strøget

Demografi

• Denne Spectacular er synlig overfor fodgængere og cyklister, som er på vej ind i byen.

• Den rammer et Premium segment som bor  ved Kongens Nytorv.

• Ligeledes ses den af turister og besøgende af områdets mange attraktioner.

Kreative muligheder

• Involvering – Inddrag forbipasserende aktivt i kampagnen; afstemninger, deltagelse i konkurrence, etc. 

Materialer – Gør brug af planter, græs, tøj, møbler etc.

• 2D/3D effekter – Brug printelementer der bevæger sig ud over fladen

*(Kilde: Københavns Kommune 2018: Nyhavnsbroen, Havnegade, Nyhavn, Papirbroen, Cykelbroen, Trangravsvej, Proviantbroen, Kvæsthusgade).

SITE



Billedet er et mockup

A B

Nyhavn, København



A B





SITE

Visuelt stærk placering på Fisketorvet Copenhagen Mall, ét af Danmarks største shopping centre med en unik 

placering i København - lige ved S-togsstation,  kanalen 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:10x9,5 m B: 50x9,5 m C: 50x9,5 m 

Område

• Indfaldsvejen Vasbygade/Kalvebod Brygge

• Trafik til og fra Fisketorvet Copenhagen Mall

• Store virksomheder og hoteller - TDC, Dong, Telenor, Tivoli Hotellet, Mariott m.fl.

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

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

• Børnefamilier

Kreative muligheder

• Involvering – Inddrag forbipasserende aktivt i kampagnen; afstemninger, deltagelse i konkurrence, etc.

• Materialer – Gør brug af planter, græs, tøj, møbler etc.

• 2D/3D effekter – Brug printelementer der bevæger sig ud over fladen

Fisketorvet Front, København

*Kilde: Københavns Kommune. Kalvebod Brygge sydvest for Bernstorfsgade 2017. Dybbølsbro 2016. Vasbygade 2016.







SITE

3 visuelt stærke placeringer på shopping centerets nordvestvendte gavl. Fisketorvet Copenhagen Mall

er ét af Danmarks største shopping centre med en unik placering i København - lige ved S-togsstation,  

kanalen 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

6: 5,85x9,9 m – 7: 5,85x9,9 m - 8: 5,85x9,9 m

Område

• Indfaldsvejen Vasbygade/Kalvebod Brygge

• Trafik til og fra Fisketorvet Copenhagen Mall

• Store virksomheder og hoteller - TDC, Dong, Telenor, Tivoli Hotellet, Mariott m.fl.

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

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

• Børnefamilier

Kreative muligheder

• Involvering – Inddrag forbipasserende aktivt i kampagnen; afstemninger, deltagelse i konkurrence, etc.

• Materialer – Gør brug af planter, græs, tøj, møbler etc.

• 2D/3D effekter – Brug printelementer der bevæger sig ud over fladen

Fisketorvet Pos. 6+7+8, København

*Kilde: Københavns Kommune. Kalvebod Brygge sydvest for Bernstorfsgade 2017. Dybbølsbro 2016. Vasbygade 2016.



6

7

8

8



SITE

Unikke bannerplaceringer på facaden af Lyngby Storcenter, ved indgangen på Klampenborgvej.

Der er god eksponeringstid da placeringen er lige før et lyssignal og der skabes ofte kødannelse. 

Placeringen ses også fra parkeringskælderen. Lyngby Storcenter er et butikscenter, der udgør 

en stor bestanddel af handelslivet i den københavnske forstad Lyngby og er en kombination af 

shopping, kultur, oplevelser, biograf og meget mere. 

Trafiktal *

Besøgende pr. uge i Lyngby Storcenter: 129.479

Format

6x6 m. 

7 placeringer.

Område
• Lyngby Storcenter
• Lyngby St.
• Butiksliv
• Café- og restaurantmiljø
• Biograf

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

• Børnefamilier

Kreative muligheder
• Involvering – Inddrag forbipasserende aktivt i kampagnen; afstemninger, deltagelse i konkurrence, etc.
• Materialer – Gør brug af planter, græs, tøj, møbler etc.

Lyngby Storcenter

*Kilde: Lyngby Storcenter.



Billedet er et mockup





SITE

Hjørnestillads på Kvægtorvsgade 3 tæt ved Halmtorvet. Vesterbro er et pulserende område med trafik 

fra bilister, cyklister og gående med et væld af butikker, caféer og restauranter.

Trafiktal *

Bilister pr. uge: 86.100

Cyklister pr. uge: 91.000

Format

13,3x10 m

Område

• Vesterbro

• DGI Byen

• Kødbyen

• Københavns Hovedbanegård & Metro

• Øksnehallen

• Halmtorvet

Demografi

• Københavnere, turister

• Unge – Byens puls, Børnefamilier

• Funktionærer/forretningsfolk – Købestærke

Kreative muligheder

• Involvering – Inddrag forbipasserende aktivt i kampagnen; afstemninger (fx ynglingsfigur i film), deltagelse i  

konkurrence, etc.

• Materialer – Gør brug af planter, græs, tøj, møbler etc.

• 2D/3D effekter – Brug printelementer der bevæger sig ud over fladen

Kvægtorvsgade 3

*Kilde: Københavns Kommune 2019. Kvægtorvsgade.





SITE

Stillads på hjørnet af Strandboulevarden. 

Trafiktal *

Bilister pr. uge: 117.600

Cyklister pr. uge: 91.000

Gående pr. uge: 35.700

Format

Venstre: 15x13,5 m Midt: 3,4x13,5 m Højre: 7,5x13,5 m

Område

• Østerbro

• Strandboulevarden

• Nordhavn

• Østerbrogade

• S-tog og Metro

Demografi

• Københavnere, turister

• Unge – Byens puls, Børnefamilier

• Funktionærer/forretningsfolk – Købestærke

Kreative muligheder

• Involvering – Inddrag forbipasserende aktivt i kampagnen; afstemninger (fx ynglingsfigur i film), deltagelse i  

konkurrence, etc.

• Materialer – Gør brug af planter, græs, tøj, møbler etc.

• 2D/3D effekter – Brug printelementer der bevæger sig ud over fladen

Strandboulevarden 77

*Kilde: Københavns Kommune 2017. Strandboulevarden 77.



Billedet er et mockup



SITE

Attraktiv mulighed for eksponering på Den Franske Ambassades facade på en visuelt stærk placering  

ved Kongens Nytorv. Pulserende område med meget tæt trafik fra københavnere, turister og 

shoppende.  Bilister, cyklister og gående fra Nyhavn og Strøget passerer placeringen og bilister fra Holmens Kanal  

kører direkte mod placeringen. Grundet langsom trafik, er eksponeringstiden ofte lang.

Trafiktal *

Køretøjer pr. uge: 296.800

Cykler pr. uge: 93.100

Format

8,4x6,85 m

Område

• Kongens Nytorv, Magasin, Strøget og sidegader

• Metro

• Det Kongelige Teater

• Nyhavn

• Kunsthal Charlottenborg

• Caféer og restauranter

• Kontorer

Demografi

• Funktionærer/forretningsfolk – Købestærke

• Kulturnauter – Fokus på kulturelle tilbud; teater, biograf, udstillinger, koncerter, bøger, brands, rejser etc.

• Turister – Fokus på shopping og oplevelser

Kreative muligheder

• Involvering – Inddrag forbipasserende aktivt i kampagnen; afstemninger (fx ynglings figur i film), deltagelse 

i  konkurrence, etc.

• Materialer – Gør brug af planter, græs, tøj, møbler etc.

• 2D/3D effekter – Brug printelementer der bevæger sig ud over fladen

Den Franske Ambassade, København

*Kilde: Københavns Kommune: Bredgade 2016. Store Kongensgade 2009. Christians Brygge 2009.







SITE

Attraktiv mulighed for eksponering på den trafikerede Tietgens Allé i krydset ved Sønder Boulevard.  

Eksponeringstiden er ofte lang og placeringen er meget synlig for bilister, cyklister og gående.

Trafiktal *

Køretøjer pr. uge: 331.961

Cykler pr. uge: 35.378

Format

8x5,75 m

Område
• Odense Zoo
• Odense Universitetshospital
• Odense centrum
• Odense Boldklub

Demografi
• Odenseanere - Fokus på familie, bolig, shopping brand og kulturelle tilbud; teater, biograf, udstillinger, koncerter,  

bøger, rejser etc.
• Besøgende fra opland – Fokus på shopping og oplevelser

Kreative muligheder
• Involvering – Inddrag forbipasserende aktivt i kampagnen; afstemninger, deltagelse i konkurrence, etc.
• Materialer – Gør brug af planter, græs, tøj, møbler etc.
• 2D/3D effekter – Brug printelementer der bevæger sig ud over fladen

Tietgens Allé / Sønder Boulevard 242, Odense

*Kilde: Odense Kommune. Tietgens Alle/Sønder Boulevard/Ring 2.



TIETGENS ALLE / SØNDER BOULEVARD 242, ODENSE



SITE

Attraktiv mulighed for eksponering på gavl på Store Glasvej i Odense, i krydset ved Vestre Stationsvej.  

Placeringen er meget synlig for bilister, cyklister og gående.

Trafiktal *

Bilister pr. uge: 118.006  

Cykler pr. uge: 22.687

Format

8 M W X 5,91 M H + SIDES IN TOP: 5,47 M

Område
• Odense Banegård
• H.C. Andersens hus
• Odense centrum

Demografi
• Odenseanere – Fokus på familie, bolig, shopping brand og kulturelle tilbud; teater, biograf, udstillinger, 

koncerter,  bøger, rejser etc.
• Besøgende fra opland – Fokus på shopping og oplevelser

Kreative muligheder
• Involvering – Inddrag forbipasserende aktivt i kampagnen; afstemninger, deltagelse i konkurrence, etc.
• Materialer – Gør brug af planter, græs, tøj, møbler etc.
• 2D/3D effekter – Brug printelementer der bevæger sig ud over fladen

Tietgens Allé, Odense

*Kilde: Odense Kommune. Store Glasvej.



Billedet er et mockup



SITE

Attraktiv mulighed for eksponering på gavl på Store Glasvej i Odense, i krydset ved Vestre Stationsvej.  

Placeringen er meget synlig for bilister, cyklister og gående.

Trafiktal *

Bilister pr. uge: 118.006  

Cykler pr. uge: 22.687

Format

8,1x8,7 m

Område
• Odense Banegård
• H.C. Andersens hus
• Odense centrum

Demografi
• Odenseanere – Fokus på familie, bolig, shopping brand og kulturelle tilbud; teater, biograf, udstillinger, 

koncerter,  bøger, rejser etc.
• Besøgende fra opland – Fokus på shopping og oplevelser

Kreative muligheder
• Involvering – Inddrag forbipasserende aktivt i kampagnen; afstemninger, deltagelse i konkurrence, etc.
• Materialer – Gør brug af planter, græs, tøj, møbler etc.
• 2D/3D effekter – Brug printelementer der bevæger sig ud over fladen

Store Glasvej, Odense

*Kilde: Odense Kommune. Store Glasvej.



Billedet er et mockup



Billedet er et mockup

Billedet er et mockup



Tæt ved banegården i Odense City, findes denne store bannerplacering på 6x8 meter.

Trafikken kommer fra nogle af de mest trafikeret veje i Odense City – Rugårdsvej og Vestre/Østre

Stationsvej samt den nye letbane. Odense banegård huser bla. Nordisk Film Biograf, Joe & Juice, 

7-Eleven, Sunset boulevard m.fl. osv. Lang betragtningsafstand. Banneret kan ses fra meget lang afstand. Yderligere 

kan det nævnes at den sidder lige overfor en af Odenses centrale letbane stop tæt ved Odense banegård, og derfor 

er der et hav af gående mennesker fra letbane og busser.

Trafiktal

Bilister pr. uge: 103.020

Letbane pr. uge: 35.500

Format

6x8 m 

Område

• Odense banegård

• Nordisk Film Biograf

Demografi

• Unge – Byens puls

• Børnefamilier, Funktionærer/forretningsfolk – Købestærke

Kreative muligheder

• Involvering – Inddrag forbipasserende aktivt i kampagnen; afstemninger (fx ynglings figur i film), deltagelse 

i  konkurrence, etc.

• Materialer – Gør brug af planter, græs, tøj, møbler etc.

• 2D/3D effekter – Brug printelementer der bevæger sig ud over fladen

Vestre Stationsvej 4, Odense

*Kilde: Odense Letbane.dk. Vejdirektoratet.

SITE





SITE

Impact-placering ved banegården i Odense City, med lang betragtningsafstand. I nærheden ligger H. C. 

Andersens Hus og Odeon - Odenses nye musikhus og teaterhus. Der er tæt trafik fra nogle af de mest 

trafikerede veje i Odense City – Thomas B. Thriges gade og Vestre / Østre Stationsvej. Odense Banegård 

huser bla. McDonalds, Nordisk Film Biograf, Joe & The Juice, 7-Eleven, Sunset Boulevard og Søstrene Grene.

Trafiktal *

Bilister pr. uge: 206.500

Cyklister pr. uge: 40.971

Gående på Odense Banegård pr. uge: 175.000

Format

7,65x8,35 m

Område

• Odense Banegård

• H.C. Andersens hus

• Odense centrum

• Odeon

Demografi

• Odenseanere – Fokus på familie, bolig, shopping brand og kulturelle tilbud; teater, biograf, udstillinger, 

koncerter, bøger, rejser etc.

• Besøgende fra opland – Fokus på shopping og oplevelser

Kreative muligheder

• Involvering – Inddrag forbipasserende aktivt i kampagnen; afstemninger (fx ynglings figur i film), 

deltagelse i  konkurrence, etc.

• Materialer – Gør brug af planter, græs, tøj, møbler etc.

• 2D/3D effekter – Brug printelementer der bevæger sig ud over fladen

Adamsgade 11, Odense

*(Kilde: Odense Kommune 2012. Adamsgade/Nørregade/Østre Stationsvej.)



Billedet er et mockup





SITE

Stillads på Kystvejen i Aarhus, vejen går fra Havnegade og Skolebakken langs Aarhus Havn til Skovvejen.

Her er tæt trafik fra bilister, cyklister og gående. Overfor placeringen ligger Havnefornten, der bugner med 

svømmebassiner, restauranter og caféer.

Trafiktal

Bilister pr. uge: 336.623

Format

20x12 m (Ikke endelige mål)

Område

• Indre By

• Liebhaverkvarter

• AROS

• Havnen

• Botanisk Have

Demografi

• Århusianere, unge – Byens puls

• Børnefamilier, Funktionærer/forretningsfolk – Købestærke

Kreative muligheder

• Involvering – Inddrag forbipasserende aktivt i kampagnen; afstemninger (fx ynglings figur i film), deltagelse i  

konkurrence, etc.

• Materialer – Gør brug af planter, græs, tøj, møbler etc.

• 2D/3D effekter – Brug printelementer der bevæger sig ud over fladen

Kystvejen 27, Aarhus 

*Kilde: Aarhus Kommune 2021. Kystvejen. Bernhardt Jensens Boulevard. Havnepladsen.





SITE

Stillads på hjørnet af Vesterbrogade og Mønsgade og kan også ses på Thorvaldsensgade. 

Placeringen er tæt ved Indre By, AROS og havnen.

Trafiktal

Bilister pr. uge: 194.243

Format

A: 11,38x10 m B: 10x10 m

Område

• Indre By

• AROS

• Havnen

• Botanisk Have

Demografi

• Århusianere, unge – Byens puls

• Børnefamilier, Funktionærer/forretningsfolk – Købestærke

Kreative muligheder

• Involvering – Inddrag forbipasserende aktivt i kampagnen; afstemninger (fx ynglings figur i film), deltagelse i  

konkurrence, etc.

• Materialer – Gør brug af planter, græs, tøj, møbler etc.

• 2D/3D effekter – Brug printelementer der bevæger sig ud over fladen

Vesterbrogade / Mønsgade, Aarhus 

*Kilde: Aarhus Kommune 2021. Vesterbrogade, Thorvaldsensgade.





SITE

Attraktiv mulighed for eksponering på gavl på den trafikerede Thorvaldsensgade i hjertet af Aarhus.  

Eksponeringstiden er ofte lang og placeringen er meget synlig for bilister, cyklister og gående mod  

Aarhus centrum, som ligger 500 meter længere nede af gaden. Få hundrede meter fra placeringen  

ligger fra Den Gamle By, Aros Kunstmuseum og Botanisk Have.

Trafiktal *

Køretøjer pr. uge: 237.300

Format

3,4x14 m

Område
• Den Gamle By
• Aros Kunstmuseum
• Botanisk Have
• Centrum / Åen

Demografi
• Aarhusianere - Fokus på bolig, shopping brand og kulturelle tilbud; teater, biograf, udstillinger, koncerter, bøger,  

rejser etc.
• Besøgende fra opland/turister – Fokus på shopping og oplevelser

Kreative muligheder
• Involvering – Inddrag forbipasserende aktivt i kampagnen; afstemninger (fx ynglingsfigur i film), deltagelse i  

konkurrence, etc.
• Materialer – Gør brug af planter, græs, tøj, møbler etc.
• 2D/3D effekter – Brug printelementer der bevæger sig ud over fladen

Thorvaldsensgade 28, Aarhus

*Kilde: Aarhus Kommune. Thorvaldsensgade v.f. Vester Alle 2014. N.f. Carl Blochs Gade 2007.



THORVALDSENSGADE 28, AARHUS





SITE

Attraktiv mulighed for eksponering på gavl på Limfjordsbroen, der forbinder Nørresundby og Aalborg.  

Her er tæt trafik fra gående og bilister.

Trafiktal *

Forbipasserende pr. uge: 369.432.

Format

10x10 m.

Område
• Vesterbro
• Limfjordsbroen
• Restauranter
• Hoteller

Demografi
• Kulturnauter – Fokus på kulturelle tilbud; teater, biografer
• Turister – Fokus på shopping og oplevelser

Kreative muligheder
• Involvering – Inddrag forbipasserende aktivt i kampagnen; afstemninger (fx ynglings figur i film), deltagelse i 

konkurrence, etc.
• Materialer – Gør brug af planter, græs, tøj, møbler etc.
• 2D/3D effekter – Brug printelementer der bevæger sig ud over fladen

Vesterbro 123, Aalborg

*Kilde: Aalborg Kommune 2018. Vesterbro/Toldbodgade/Limfjordsbroen.



SITE

Attraktiv mulighed for eksponering på gavl på Limfjordsbroen, der forbinder Nørresundby og Aalborg.  

Her er tæt trafik fra gående og bilister.

Trafiktal *

Forbipasserende pr. uge: 369.432.

Format

10x10 m.

Område
• Vesterbro
• Limfjordsbroen
• Restauranter
• Hoteller

Demografi
• Kulturnauter – Fokus på kulturelle tilbud; teater, biografer
• Turister – Fokus på shopping og oplevelser

Kreative muligheder
• Involvering – Inddrag forbipasserende aktivt i kampagnen; afstemninger (fx ynglings figur i film), deltagelse i 

konkurrence, etc.
• Materialer – Gør brug af planter, græs, tøj, møbler etc.
• 2D/3D effekter – Brug printelementer der bevæger sig ud over fladen

Vesterbro 123, Aalborg

*Kilde: Aalborg Kommune 2018. Vesterbro/Toldbodgade/Limfjordsbroen.



VESTERBRO 123, AALBORG

Kreativ kampagne



VESTERBRO 123, AALBORG

Kreativ kampagne



SITE

Attraktiv mulighed for eksponering på gavl på Limfjordsbroen, der forbinder Nørresundby og Aalborg.  

Her er tæt trafik fra gående og bilister.

Trafiktal *

Forbipasserende pr. uge: 369.432.

Format

10x10 m.

Område
• Vesterbro
• Limfjordsbroen
• Restauranter
• Hoteller

Demografi
• Kulturnauter – Fokus på kulturelle tilbud; teater, biografer
• Turister – Fokus på shopping og oplevelser

Kreative muligheder
• Involvering – Inddrag forbipasserende aktivt i kampagnen; afstemninger (fx ynglings figur i film), deltagelse i 

konkurrence, etc.
• Materialer – Gør brug af planter, græs, tøj, møbler etc.
• 2D/3D effekter – Brug printelementer der bevæger sig ud over fladen

Vesterbro 127, Aalborg

*Kilde: Aalborg Kommune 2018. Vesterbro/Toldbodgade/Limfjordsbroen.



VESTERBRO 127, AALBORG




