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eBeach lanserar stor reklamkampanj 
– ’Stranden’ tar plats i tv-rutan på juldagen 
 
Onlineresebyrån eBeach.se, Sveriges ledande expert på solresor, kommer denna 
månad att lansera sin nya reklamkampanj med premiär på juldagen. Tidigare under 
året utsåg eBeach.se reklambyrån Cheetham Bell JWT, som är en del av den globala 
kommunikationskoncernen JWT, för att ta fram deras nya reklamkoncept. 
 
I tv-reklamen introduceras karaktären ’Stranden’ för tittarna. ’Stranden’ är helt gjord av sand 
och är en glad, rolig och lekfull karaktär som verkligen återspeglar onlineresebyråns 
erbjudande av semesterresor till solen.  
 
Årets tv-reklam, som är den fjärde i rad för varumärket i svensk tv, kommer att sändas via 
TV4-gruppen på TV4, Sjuan och TV12. Efter en stor upphandling tidigare i år har Tre Kronor 
Media utsetts som varumärkets mediebyrå på den svenska marknaden och är därmed 
ansvariga för utveckling och genomförande av onlineresebyråns medieplan. Reklamfilmen 
spelades in på Mallorca, en av de mest populära destinationerna på eBeach.se, och 
regisserades av Owen Trevor. Det kreativa teamet på Cheetham Bell JWT bestod av 
Andy Huntingdon och Martin Smith. 
 
eBeach.se, som är en del av On the Beach Group, fortsätter att växa både i Sverige och 
Norge. De är nu en av de snabbast växande onlineresebyråerna på marknaden och erbjuder 
sina resenärer prisvärda solresor till populära destinationer såsom Spanien, Grekland, 
Portugal och Turkiet. eBeach.se har funnits på den svenska marknaden sedan 2014 och i 
Norge sedan 2016. Under nästa år kommer onlineresebyrån även att lanseras i Danmark. 
 
– Detta är hittills vår största tv-kampanj och vi är övertygande om att den blir en stor  
succé. Den nya reklamfilmen kommunicerar vår position som solreseexpert och ’Stranden’  
är en fantastisk karaktär som utan tvekan kommer att bli populär bland både nya och 
befintliga kunder. Vi har en hög tillväxt i Sverige med allt fler resenärer som bokar våra 
prisvärda semesterresor med hög flexibilitet och många valmöjligheter, säger Rebecca 
Pettersson, marknadsansvarig på eBeach.se. 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Carolina Laurén, presskontakt för eBeach i Sverige 
Tel: 0733 16 34 20 
E-mail: carolina@agency.se  
 
Om eBeach: 
eBeach.se är en online-resebyrå som låter sina kunder kombinera sin egen solsemester  
från ett stort utbud av flyg, strandnära hotell och transfer. eBeach är en del av On the Beach 
Group, en ledande online-resebyrå i Storbritannien som har blivit en av de populäraste 
hemsidorna att boka sin solsemester på, med över 50 miljoner besökare och 1,5 miljoner 
resenärer varje år. Sedan september 2015 är On the Beach Group listad på London-börsen. 


