
 

Med #SayYesToTheWorld säger Lufthansa ja till nya  
utmaningar 
 
 

− Lufthansas lanserar sin nya globala kampanj den 15 mars 

 

“Say yes to the world,” upptäck och utforska världen med ett öppet sinne: det är 

grunden för Lufthansas nya globala kampanj, som idag går live på många  

internationella marknader i en mängd olika kanaler. Kampanjen är en av de mest  

innovativa i företagets historia eftersom den ämnar ifrågasätta invanda sätt att tänka 

på och mönster, samtidigt som den visar hur berikande det är att upptäcka världen.  

 

Som en del av kampanjen lanserar Lufthansa #SayYesToTheWorld-tävlingen, där de 

tävlande kan registrera sig för att vinna flygbiljetter till Lufthansas destinationer. Alla 

kan delta i tävlingen genom att besöka https://yestotheworld.com/xx/en , välja en 

destination på den virtuella jordgloben och klicka “Yes!” 

 

Vinnaren kommer att få två tur och returbiljetter i Business Class till en  

interkontinental destination. Tvåan kommer att få två tur och returbiljetter i Economy 

Class till en interkontinental destination. Tredje- och fjärdepristagaren kommer att få 

två tur och returbiljetter i Economy Class till en kontinental destination. Tävlingen  

pågår fram till den 15 april, 2018 och vinnarna kommer väljas ut i maj, 2018.  

 

Med #SayYesToTheWorld uppmuntrar Lufthansa folk att öppna upp mot världen  

genom att fråga dem frågor för att sprida mer medvetenhet och för att de ska se re-

sande som en källa till inspiration. Som en del av kampanjen har Lufthansa placerat ut 

flygplansstolar på allmänna platser i München, Shanghai och New York och erbjudit 

förbipasserande att slå sig ner och svara på frågan ”Varför älskar du världen?”. Kam-

panjen har inget tydligt påstående, utan snarare en öppen fråga som kan besvaras 

baserat på personliga och unika erfarenheter.  

 

Kampanjen lanserades som en del av varumärkesuppdateringen som även innefattar 

flygplanens yttre, vilket tillkännagavs på Lufthansas logotyps, den klassiska tranans, 

100årsjubileum. Byråerna som är involverade i implementeringen av kampanjen är: 

Kolle Rebbe för kreativt koncept, DDB för den digitala delen och Mindshare för  

media planning.  
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