ADSPACE
TAKEOFF
Välkommen till
Kalmar Öland Airports
affärsarena.

Hej!
Vi vill gärna ta tillfället i akt att berätta lite om vad vi jobbar med, för
att du lättare ska kunna avgöra om Kalmar Öland Airport kan vara rätt
arena för ditt varumärke att synas på.
Varje dag flyger närmre 700 människor till eller från Kalmar Öland Airport. Vi jobbar kontinuerligt för att det ska finnas ett attraktivt linjeutbud
för vårt näringsliv, för de som bor här och reser, både privat och i jobbet,
och även för dem som vill besöka vår region.
Stockholm är livsviktigt för vår region att ha en fungerande flygtrafik till. Det har vi idag tack vare två duktiga flygbolag med konkurrenskraftiga tidtabeller. Under ett antal år nu, har vi arbetat aktivt med att få ut
budskapet att det är smidigt att flyga från Kalmar och vidare ut i Sverige,
Europa och världen via Arlanda eller Bromma och med bara en incheckning hela vägen fram. Det vi egentligen vill säga är ”Vart du än planerar
att resa, kolla alltid möjligheterna att flyga hela vägen hemifrån – enklare
blir det inte.”
Miljön är ett annat prioriterat område för Kalmar Öland Airport. Vi
arbetar för att få flygbiobränsle lokalt på flygplatsen. I dag är det 4-5
gånger så dyrt som fossilt bränsle, men i takt med att efterfrågan ökar
förväntas priserna falla.

Det här är en nyckelfråga för klimatsmartare luftfart och ett viktigt
steg i arbetet mot en fossilfri region 2030. På miljösidan har vi flera
spännande och viktiga projekt som vi jobbar med. Ett av dessa är vårt
samarbete med Kalmar Energi, som nu bygger Sveriges största
medlemsägda solcellspark, Törneby Solpark, på flygplatsens område.
Destinationsutbudet är självklart också i fokus. Vi vet att det är många
som uppskattar att påbörja och avsluta sin flygresa i närheten av där man
jobbar eller bor. På chartersidan verkar vi för ett attraktivt utbud och valmöjlighet där hela säsongsdestinationer kombineras med fler resmål och
kortare weekendproduktioner.
Ovan nämnda områden är några av de saker vi fokuserar på inom ramen
för vår Vision 2025. I den flyger vi högt och siktar mot nästan dubbelt så
många resenärer år 2025. Vi hoppas att du vill vara en del av denna
utveckling.
Välkommen som kund och ambassadör på Kalmar Öland Airport!

Allmän information
om flygplatsens kunder

Allmän information
om de olika hallarna

Kalmar Öland Airport är en mötesplats där över 600 000 potentiella
kunder till just ditt företag passerar varje år, vilket gör oss till en av regionens största mötesplatser.

Ankomsthallen
En luftig lokal med stort ljusinsläpp och fönster direkt mot landningsbanan och uppställningsplatsen för flygplanen. Här spenderar besökaren
/resenären i allmänhet 5-15 minuter, i väntan på bagage eller ankommande passagerare eller för att hyra bil. Här finns god tid att, inte bara
uppmärksamma, utan också ta in och reflektera över de budskap man
möts av.

Majoriteten av våra besökare hittar man i en köpstark målgrupp i
åldrarna 30-60 år bestående av både affärs- och fritidsresenärer.
Flygplatsen frekventeras också av ett stort antal människor som inte
reser, men som använder arenan för affärsmöten, konferenser, för att
äta lunch eller hämta och lämna passagerare. En stor andel av våra
kunder har Kalmarregionen som hemmabas men vi ser också ett
växande antal inhemska och internationella besökare vilket gör att våra
annonsplatser uppmärksammas av en bred publik.

Antal passagerare (2017):
221 607

Reguljärt 		

(ca 60 % affärs- 40 % privatresande)

37 461

Charter		

249 068

Totalt
Hemort:
Kalmar
Öland
Emmaboda
Nybro
Mönsterås
Oskarshamn
Torsås
Stockholm
Övriga Sverige

48 %
12 %
1%
5%
5%
4%
2%
13 %
10 %

Kön:
Kvinnor
Män

43 %
57 %

Incheckningshallen/entrén
Incheckningshallen är själva navet i flygplatsen och ligger i direkt
anslutning till entré, restaurang, café, information och butik, vilket
gör den till en naturlig samlingsplats för flygplatsens alla besökare.
Incheckningshallen är en arena där människor minglar, stannar upp och
söker information, vilket innebär goda möjligheter för dig som annonsör
att fånga besökarens öga.
Avgångshallen
Här spenderar våra resenärer minst 20 minuter i väntan på avresa. Denna
väntetid avnjuts ofta i lugn och ro, eftersom man här passerat säkerhetskontrollen och kan koppla av inför flygningen. Vid charteravgångar brukar passagerarna vilja ta en kopp kaffe i baren eller en runda i
taxfreebutiken och då blir tiden som tillbringas i avgångshallen ofta upp
till en timme. Hallen och gaterna har en öppen planlösning vilket gör att
budskapet får stor spridning och syns på längre avstånd.

ARRIVAL
ONE
I vår ankomsthall fångar ditt företag kundernas uppmärksamhet
på stora väggytor, strategiskt placerade för att dra åt sig blickarna.
Väggytorna täcks av print-outs på duk från golv till tak. De inramade
budskapen är placerade på väggen ut mot flygplanen där många
människor samlas för att se flygplanen lyfta och sina anhöriga landa
eller lämna regionen. Här träffar budskapet en bred målgrupp då
ankomsthallen också är en plats där människor stannar till för
att plocka upp sitt bagage, hämta ut sin hyrbil eller ta emot sina
anhöriga. Här finns tre olika väggytor att välja mellan.

SPECIFIKATIONER
Material: Printad väggduk
Mått
Höjd: 2000 mm
Bredd: 3000 mm

ARRIVAL
TWO & THREE
I vår ankomsthall fångar ditt företag kundernas uppmärksamhet
på stora väggytor, strategiskt placerade för att dra åt sig blickarna.
Väggytorna täcks av print-outs på duk från golv till tak. De inramade
budskapen är placerade på väggen ut mot flygplanen där många
människor samlas för att se flygplanen lyfta och sina anhöriga landa
eller lämna regionen. Här träffar budskapet en bred målgrupp då
ankomsthallen också är en plats där människor stannar till för
att plocka upp sitt bagage, hämta ut sin hyrbil eller ta emot sina
anhöriga. Här finns tre olika väggytor att välja mellan.

SPECIFIKATIONER
Material: Printad väggduk
Mått
Höjd: 2000 mm
Bredd: 3000 mm

ARRIVAL
FOUR
En väl placerad väggyta mitt i ankomsthallen som är separerad
från andra budskap. Väggen är placerad mitt i blickfånget för dem
som väntar på att ta emot sina ankommande gäster och vänner
eller sitt bagage. Den centrala placeringen gör budskapet i princip
omöjligt att missa för alla som vistas i ankomsthallen.

SPECIFIKATIONER
Material: Printad väggduk
Mått
Höjd: 1900 mm
Bredd: 2000 mm

ARRIVAL FIVE
CAMPAIGN
En levande väggyta i direkt anslutning till ankomsthallen och hyrbildsdiskarna. Här finns chansen att synas stort med ett budskap
som kan bytas ut och förändras frekvent. Denna kampanjvägg
med en digital skärm gör det möjligt att ha ett eller flera levande
budskap för att belysa aktuella kampanjer, erbjudanden och
happenings. Dragningskraften i den levande väggen förstärker ert
budskap och blir en naturlig blickpunkt i ankomsthallen.

SPECIFIKATIONER
Material: Printad tapet
Mått
Höjd: 3000 mm
Bredd: 2980 mm
Mått TV-skärm: 40”-42”

MAIN
STAGE
I ankomsthallen på Main Stage är det endast fantasin som sätter
gränser för möjligheterna. Mitt i hallen ovanpå bagagekarusellen
dras alla blickar till en 360 graders exponeringsyta. Här ges möjlighet att varva kampanjer under året genom att byta utställningsmaterial tillsammans med kompletterande dubbelexponerade
ljuslådefilmer.

SPECIFIKATIONER
Material: Ljuslådefilm
Mått
Ljuslådefilm: 1000 x 700 mm
Mått podie
Höjd: 2850 mm
Bredd: 1485 mm

GROUND
FLOOR
Ground floor är en spännande och lekfull yta i ankomsthallen
där man kan tänka utanför boxen. Med innovativ marknadsföring
kan denna plats få folk att sänka blicken och uppmärksamma ert
budskap i en ny vinkel.

SPECIFIKATIONER
Material: Golvanpassade vinyl
Mått
Längd: 1800 mm
Bred: 1000 mm

RUNWAY
ONE
För företaget som vill ha maximal exponering är Runway One den
optimala platsen att synas på. Ingen går obemärkt förbi Runway
One som med sin storlek drar alla blickar till sig. I direkt anslutning
till ankomsthallen och flygplatsrestaurangen träffar budskapet
inte bara resenärer och anhöriga utan också alla restaurangbesökare. Runway One har en baslayout med stor tapet på vägg
som går att kombinera med TV-skärmar och takhängda skyltar
tillsammans med egen rekvisita för optimal exponering.

SPECIFIKATIONER
Material: Printad tapet
Mått
Höjd: 3200 mm
Bredd: 9600 mm
Mått TV-skärm: 40-50”

THE
LOUNGE
The Lounge är en central och avkopplande plats i avgångshallen
där det finns möjlighet att profilera sitt företag, samtidigt som man
kan rikta ett levande budskap till resenärerna. Loungen profileras
via en väggyta placerad mitt i avgånghallen i anslutning till gater,
toaletter, taxfree butik, bar och tidningsställ. Här passerar många
resenärer och runt omkring ytan finns bänkrader och soffor där
passagerarna slår sig ner i väntan på att gå ombord på sitt flyg. I
loungen finns verkligen möjligheten att fånga kundens uppmärksamhet genom rörliga budskap på den i väggytan integrerade
TV-skärmen.

SPECIFIKATIONER
Mått
Höjd: 3000 mm
Bredd: 2600 mm
Mått TV-skärm: 40-50”

Är du intresserad av att veta mer om möjligheterna
att synas på flygplatsen, kontakta:
niklas.backman@kalmarairport.se
Tel: 0480-45 90 66

