
Pressmeddelande. 21 oktober 2016. 

”Sverigenumret” mest nominerade kampanjen i 100-wattaren

Den 25 november avgörs den 26:e upplagan av 100-wattaren, tävlingen som belönar kommunikation som fungerar. Mest
nominerade kampanjen i år är ”The Swedish Number” från Svenska Turistföreningen.

På senhösten varje år får Sverige, genom tävlingen 100-wattaren, veta vilka som lyckats bäst i att skapa kommunikation som fungerar, det vill
säga kommunikation som gett bevisad effekt genom hög kreativitet. En jury på 60 personer, från reklam- och kommunikationsbranschen, i år
sållat ut 88 nominerade tävlingsbidrag fördelat på elva kategorier.

Den kampanj som fått flest nomineringar, fyra stycken är ”The Swedish Number”. Bakom kampanjen står Svenska Turistföreningen och
kampanjen som lanserades tidigare i år gick ut på att Sverige som första land i världen fick ett eget telefonnummer. Vem som helst i världen
kunde ringa in, och vem som helst med ett svenskregistrerat telefonnummer kunde svara.

Kampanjens syfte var att få fler att upptäcka Sverige och visa att Sverige är ett öppet land där varje medborgare, oavsett vem du är, får
komma till tals. Dessutom var det i år, för 250 år sedan, som Sverige blev det första landet som offentligt förbjöd censur. Så för att omvandla
traditionell turismreklam till ett äkta möte mellan människor gav STF Sveriges varumärke till svenskarna själva.

Numret spreds i rekordfart och under de två månader som numret var öppet gjordes 190 339  samtal från 186 länder. Totalt signade 32 146
svenskar upp sig för att bli telefonambassadörer. Reklambyrån bakom numret var INGO. PR: Cohn & Wolfe Stockholm samt Grey New York.

Se hela nomineringslistan i 100-wattaren 2016 här

Vilka som vinner presenteras på årets 100-wattsfest och prisutdelning den 25 november. Festen äger rum på Rival. Mer information och
möjlighet att köpa biljetter finns på 100wattaren.se/prisutdelningen

För mer information och kommentarer, vänligen kontakta:
Ulf Hermansson Samell, ansvarig för 100-wattaren
08 545 252 30

072 50 50 104 
ulf.hermansson.samell@annons.se

Om 100-wattaren:
100-wattaren är tävlingen som har arrangerats sedan 1990. 100-wattaren belönar kommunikation som fungerar, det vill säga kommunikation
som gett bevisad effekt genom hög kreativitet. Kommunikationens mål ska vara väl definierat och resultatet mätt. Smartast lösning utifrån
insikterna som gett fantastiska resultat vinner. Tävlingen arrangeras av Sveriges Annonsörer. Läs mer på 100wattaren.se

Om Sveriges Annonsörer
Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som
intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att
arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största
annonsörorganisation, med närmare 600 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka
och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på annons.se


