
PRESSMEDDELANDE 2016.06.01 

 
Strategisk design i kommunikationstävlingen 100-wattaren 
 
Kommunikationstävlingen 100-wattaren fortsätter sin utveckling och 
årets nyhet är strategisk design. Utmärkelserna kommer att gå till de 
som uppnått bäst effekt och kreativitet i kommunikationsinsatser där 
strategisk design stått i fokus.  
 
100-wattaren är tävlingen som belönar kommunikation som fungerar genom bevisad effekt med 
hög kreativitet. I fjol gjordes ett stort omtag av 100-wattaren. Bland annat infördes fem nya 
kategorier och ännu mer fokus hamnade på kombinationen insikt, effekt och kreativitet. Nu 
fortsätter förnyandet av tävlingen och strategisk design införs i fyra kategorier (Konsument, 
Företag, Ideellt och Internationellt).  
 
– Strategisk design är en efterlängtad nyhet som både annonsörer som byråer efterfrågat. 
Strategisk design är mycket viktigt för framgångsrik kommunikation som fungerar och får nu 
Sveriges bästa tillfälle att tävla i fyra egna kategorier i 100-wattaren. Det ska bli otroligt 
spännande att få se alla nominerade bidrag i strategisk design som gett effekt, säger Ulf 
Hermansson Samell, utbildnings- och eventchef på Sveriges Annonsörer och ansvarig för 100-
wattaren.  
 
Totalt är det fyra nya kategorier inom strategisk design och man kommer att kunna tävla med 
exempelvis varumärkesidentitet, corporate identity samt förpackningsseriedesign. Casen ska 
vara producerade och/eller publicerade mellan 2014-2016. Representanter från branschen har 
varit med och utformat de nya tävlingskategorierna. Förpackningsdesign tävlar i kategorierna 
Singel och Årets Nytänk.  
 
– För oss varumärkesbyråer är det otroligt välkommet att nu kunna tävla i 100-wattaren. 
Strategisk design är en kommunikationsform med hög effekt per investerad krona och 100-
wattaren är ett bra sätt att lyfta fram detta, säger Ulf Berlin vd på varumärkesbyrån Silver.   
	 
De nya kategorierna för 2016 är:  

ü  Konsument – Strategisk design 
ü  Företag – Strategisk design 
ü  Ideellt – Strategisk design 
ü  Internationellt – Strategisk design 

 
100-wattaren är öppen för bidragsinlämning från den 17 augusti och sista inlämningsdag är den 
20 september. Nomineringarna offentliggörs den 20 oktober. Prisutdelningen äger rum fredagen 
den 25 november. 
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Om 100-wattaren   
100-wattaren är reklamtävlingen som belönar kommunikation som fungerar, det vill säga kommunikation 
som gett bevisad effekt genom hög kreativitet. Kommunikationens syfte ska vara väl definierat och 
resultatet mätt. För att kvalificera till 100-wattaren måste den som tävlar visa att deras kommunikation har 
gjort skillnad. Tävlingen har arrangerats sedan 1990. 100-wattaren 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 
	


