
Safello lanserar sin första stora
reklamkampanj “Make Crypto Boring”
Idag lanserar Sveriges ledande kryptomäklartjänst Safello sin första reklamkampanj “Make Crypto
Boring” som också är den första breda konsumentkampanjen inom kategorin i Sverige. Med initiativet
hoppas Safello skapa trygghet och trovärdighet för kategorin samt väcka nyfikenhet för
kryptoekonomi i en bredare målgrupp. Under kampanjperioden sänks även transaktionsavgifter för de
mest populära betalningsmetoderna till 3,5%*.

Stockholm den 18 oktober 2021 | Svenska fintechbolaget Safello går idag live med sin första stora
konsumentkampanj “Make Crypto Boring” som är framtagen tillsammans med den kreativa byrån Animal
och ARC-nätverket. Syftet med kampanjen är att skapa uppmärksamhet och trovärdighet för kategorin på ett
kreativt sätt, och samtidigt etablera varumärket i en bredare målgrupp.

Med över 213 000** registrerade användare är idag Safello den ledande kryptomäklaren på svenska
marknaden och är sedan 2013 registrerade hos FInansinspektionen. 

– Vi är väldigt glada och stolta att kunna lansera den första breda kampanjen på den svenska marknaden för
kryptohandel. Att vara först med någonting kommer alltid med utmaningar, och just i detta fall är det flera. Vi
behöver driva kategorin i helhet framåt, samtidigt som vi ska etablera Safellos varumärke och tydliggöra vår
position som den trovärdiga aktören på marknaden, säger Karl Garberg, CMO på Safello.

– Tillsammans med Animal och ARC-nätverket har vi tagit fram en kampanj där vi lyckas etablera
trovärdighet i ett kreativt manér. Lustigt nog, för oss som verkar i en helt digital bransch, så gjorde sig idén
bäst i offline-kanaler och print. En krock mellan världar som förhoppningsvis också skapar uppmärksamhet,
fortsätter Karl. 

Satsningen är en del av ett större varumärkesarbete och består av både taktiska och varumärkesbyggande
annonser. Kampanjen går live idag och kommer under fem veckor att synas på en rad platser utomhus i
Stockholm samt i print och digitalt. Under kampanjperioden sänker Safello transaktionsavgifterna för köp av
kryptovaluta till 3,5% (från 4-5%) och minimiavgiften till 25 SEK (från 35 SEK) i mobilappen och i inloggat
läge på webben för att göra det möjligt för fler personer att köpa och sälja kryptovalutor på ett enkelt och
säkert sätt.

Kampanjen är live mellan 18 oktober och 21 november 2021.

Arbetsgrupp 
Safello:
Karl Garberg, CMO
Philip Bratt, Brand Designer
Evelina Appelskog, PR & Communications Manager
Niklas Lundbäck, CPO

https://safello.com/sv/


Frank Schuil, CEO

Animal:
Herman Vieweg, CD
Lars Staffas, Account Director
Gustav Lindberg, copywriter
Jakob Eriksson, AD
Cornelia Röstlund, Production Manager
Simon Åslund, Content Designer

Keybroker:
Lars Ohlson, Media advisor

*Fullständig prislista finns på safello.com/sv/avgifter
**Per 30 juni 2021, siffror presenterade i kvartalsrapport för andra kvartalet 2021.

###

För mer information, vänligen kontakta
Evelina Appelskog, PR & Communications Manager, evelina.appelskog@safello.com

Certified Adviser
Corpura Fondkommission AB, info@corpura.se, +46 722 52 34 51

Safello är en prisbelönt mäklartjänst av kryptovalutor. Bolaget erbjuder ett säkert sätt att köpa och sälja kryptovalutor i sömlösa
transaktioner och marknadsledande hastigheter. Safello är registrerat som en finansiell institution vid Finansinspektionen sedan
2013
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