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Tomorro’ skapar grafisk 
snippa för Apoteksgruppen 
 
Reklambyrån Tomorro’ sätter snippan i fokus för Apoteksgruppens nya kampanj ”Hej Snippan!”. Tomorro’ 
med expertis inom handel ligger även bakom idén med den snippformade necessären, en produkt speciellt 
framtagen för kampanjen.  
 
”Hej Snippan”-necessären har tagits fram som symbol för att uppmärksamma kvinnors hälsa och underliv 
och kommer att säljas exklusivt på Apoteksgruppens apotek under kampanjperioden. Alla pengar från 
försäljningen går direkt till Svenska FN-förbundets projekt Flicka, som arbetar mot barnäktenskap och 
könsstympning. 
 

- Iden att driva ämnet om kvinnors hälsa och underliv är ett samarbete med PR-byrån Wenderfalk. 
När de nämnde ämnet tyckte vi direkt att det var klockrent för en apotekskedja! Utmaningen låg i 
att hitta en visuell lösning som fyllde tre viktiga funktioner. Sticka ut hakan, driva försäljning och 
förmedla ett CSR-samarbete. Vi löste detta genom att skapa en produkt, avbilda den som en 
snippa och sälja den till förmån för flickor i världen, berättar Helena Von Matérn, Creative Director 
på Tomorro’. 
 

- Vi vill på ett nytt sätt belysa en viktig kroppsdel som har stor betydelse för kvinnors hälsa. Vi 
fastnade direkt för Tomorro’s förslag som på ett varmt och lekfullt sätt gör det lätt att ta till sig ett 
seriöst budskap som berör så många av oss, säger Maria Mårfält, kommunikationschef på 
Apoteksgruppen.  

 
Tomorro’ initierade tidigt samarbetet mellan Svenska FN-förbundet och Apoteksgruppen. Ett samarbete 
som genom försäljningen av necessären genererar pengar till projektet Flicka. 
 

- Vi kände direkt att Svenska FNs Flicka-projekt var en perfekt matchning till den här satsningen 
och presenterade idén för Apoteksgruppen. De såg det vi såg, att projektet Flickas fokus på de 
svåra frågorna om könsstympning och barnäktenskap både tydligt förknippades med kvinnors 
underliv och hälsa och hade precis den spets och allvar som kampanjen i övrigt har, menar 
Helena Von Matérn. 
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För mer information och bilder kontakta gärna: 
Helena Walfridsson, presskontakt för Tomorro', på mobil: 073-663 76 12, helena@editk.se, eller 
Helena Von Matérn, Creative Director på Tomorro’, på mobil 070-373 77 88, helena@tomorro.se  
 
 
 
Apoteksgruppen 
Apoteksgruppens kampanj Hej Snippan! är förutom ett tema även en solidaritetskampanj där kvinnor i 
Sverige, genom att ta hand om sin egen snippa, via oss, hjälper kvinnor i världen att få ett bättre och 
hälsosammare liv för sig och sina snippor. Samarbetspartner är Svenka FN-förbundets projekt FLICKA som 
arbetar mot barnäktenskap och könsstympning.  
 
 
Svenska FN-förbundets projekt Flicka 
Genom FN-förbundets projekt Flicka får världens flickor en bättre chans. Fler än 125 miljoner flickor och 
kvinnor i världen har blivit könsstympade, 39 000 minderåriga flickor beräknas giftas bort varje dag, FN-
förbundets projekt Flicka arbetar för att motverka barnäktenskap och könsstympning. fn.se/fnforbundets-
projekt/flicka 
 
 
Tomorro'  
Tomorro’är en reklambyrå med expertis inom handel, retail och kommersiella upplevelser. Byrån grundades 
2010 och har idag 14 anställda. Vi brinner för reklam som berör och vi levererar alltid en strategisk, 
resultatdriven och bildstark kommunikation. Vårt jobb är att stärka varumärken och vi arbetar efter enkla 
recept som struktur, kreativitet, fokus och alltsammans totalt prestigelöst. 
Bland kunderna återfinns bland annat Apoteksgruppen, SKHLM, Skrapan, Port 73, Gaggenau, LRF, Hifab 
och FN-förbundet. Byrån har blivit nominerad till Kundens bästa byrå 2011 och Årets byrå 2013 och 2014 
fick Tomorro' en hedrande andra plats i Årets Byrå. Reklambyrån Tomorro' ägs och drivs av Pamela 
Nyman, Helena von Matérn och Johanna Svensson. tomorro.se  
 
 
 
 
 


