
 

 
Mage träffas av ljudvågor i ny 
smoooth-film från Klarna 
 
Stockholm, 16 april 2018: Vintern 2016 inledde Klarna en varumärkesresa från att se ut som ett 
typiskt fintechbolag till att profilera sig som ett livsstilsvarumärke. Med konceptet smooooth, 
framtaget av NORD DDB, fick vi se märkliga scener spridas världen över - en fisk åker rutschkana, 
en hundliknande varelse simmar i slowmotion under vatten och en ost hyvlas i oändlighet. Nu 
kommer uppföljningen ”Smoooth Bass” där en mage träffas av ljudvågor, vilket skapar mjuka 
rörelser över kroppen.  
  
– På Klarna är vi övertygade om att kommunikation som engagerar och förmedlar känslor är rätt väg för 
att nå ut till konsumenterna. Målet med denna film är att hjälpa till att förändra kundernas attityd 
gentemot betalningslösningar samtidigt som den skapar intresse för våra produkter. Den nya filmen ska 
också illustrera kärnan i Klarnas verksamhet - en smoooth upplevelse, säger David Sandström, 
marknadschef, Klarna. 
 
Den nya filmen publicerades på YouTube i fredags, 13 april, och har redan fått fler än 1,3 miljoner 
visningar och kommer att gå live på TV 23 april. Med Smoooth-konceptets lekfulla identitet skiljer sig 
Klarna från resten av finansbranschen och tidigare filmer har gjort succé världen över. De har till exempel 
delats av humorwebbplatser som Unilad, 9gag och Mashable.   
 
– Man kan väl säga att vi fortsätter utforska känslan av Smoooth där vi med alla till buds stående medel 
försöker få denna känsla att pressas genom rutan och in i mottagarens sinne och kropp. Den här gången 
utforskar vi förhållandet mellan ljud och hud, säger Martin Lundgren copywriter på NORD DDB. 
 
Här kan du se Klarnas nya reklamfilm https://www.youtube.com/watch?v=2qEe-QqWusk   
Här finns en samling av tidigare filmer: https://www.youtube.com/watch?v=6i5Rhm7-bpA  
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Om Klarna 
Klarna är en av Europas ledande betalningsleverantörer, och en nyligen licensierad bank, som vill 
revolutionera betalningar för både konsumenter och handlare. Företaget grundades i Stockholm 2005. 
Klarna erbjuder konsumenter möjligheten att betala nu, betala senare eller dela upp betalningen över tid, 
vilket ger en enkel, säker och smidig köpupplevelse. Klarna har idag 89 000 anslutna handlare. Klarna 
har 1 700 anställda och är verksamt i 14 länder. 
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