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Annonsmallar

Golvkedjans
Annonsmallar
I detta häfte hittar du diverse annonsmallar med förslag
på såväl text som layoututformning. Du kan använda
mallarna som inspiration eller som underlag när du vill
nyttja Golvkedjans säljstöd, dvs när du vill att vi ska skapa annonser åt dig.
Om du vill att Golvkedjan ska ta fram en annons åt dig,
titta på annonsmallarna och återkom med vilken annons
(se annonsnummer) som ska ligga till grund för vår produktion - samt vilka eventuella ändringar du vill att vi
ska göra i innehållet t.ex avseende texter, layout eller
medverkande produkt.
I Golvkedjans ledningssystem är samtliga butiksansvariga i Golvkedjans Butikspaket även upplagda i en
gemensam projektgrupp (se projektmeny). Här kan du
fortlöpande ta del av annonsmaterial som produceras
under året för någon av våra butiker.
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Introduktion till annonsmallar
Golvkedjans annonsmallar

För att till exempel locka kunder till butik är det
viktigt att vi håller en enkel och tydlig kommunikation där våra butikers gemensamma huvudargument
alltid når fram. Därför väljer vi – åtminstone initialt
tills kunden lärt sig att känna igen oss och våra annonser – att alltid föra fram våra huvudbudskap i de
karaktäristiska pratbubblorna.
För att ytterligare förtydliga har vi valt att färgkoda de
olika budskapen, enligt de pratbubblor som finns sedan
tidigare, se Golvkedjans Grafiska Guideline.
Det är viktigt att vi behåller fokus på golv eftersom det är
Golvkedjans primära identitet, men att man kan lägga
in ”…och kakel” i de fall där det behövs, för att kunden
annars inte förstår att vi kan det. I samtliga rubriker där
det står ”golv” kan vi alltså skriva ”golv och kakel”, men
bara om det krävs (om man visar den typen av produkter etcetera). Annars ska vi fokusera på golv i rubriken,
men förklara i brödtexten att vi faktiskt också är duktiga
på kakel (och därmed indirekt kök och våtutrymmen).
Av brödtextens sammanhang förstår man också att vi är
experter både vad gäller produkterna när det gäller att
lägga in/sätta upp.
I vidhäftade exempel har, i det här fallet, företagsnamnet
”Ekenhuset” använts genomgående i brödtexten. Detta
byts naturligtvis ut mot aktuellt företagsnamn när avsändaren är någon annan. Exempel ”På Xxxxxxxxx är vi
inte bara experter på golv…”.
I större annonsformat kan pratbubblorna förekomma tillsammans med miljö- och produktbilder, samt ett eller flera priserbjudanden. Och därmed tilltala Gör-det-självare
i större utsträckning.

det är den väg kunder – inom alla branscher – nu väljer för
att söka information. I mån av plats kan man också lägga
in butiksadress, men inte postadress. Snarare hänvisning:
”Kungens Kurva, bakom City Gross” eller liknande. Intill
adressen placeras också lokal logotyp. All övrig information
nås enkelt via hemsidan.
Budskap 1: Inlagt och klart
Med det här budskapet lyfter vi tydligt fram erbjudandet att du kan köpa både hantverkshjälpen
och precis det golv eller kakel du drömmer om, hos ditt
Golvkedjeföretag.
Budskap 2: Gratis hembesök
Med det här budskapet tilltalar vi den del av
kunderna som vill ha det riktigt enkelt för sig.
De kan i princip göra hela sin affär hemifrån.
Buskap 3: Proffskunskap:
Med det här buskapet berättar vi att vi har landets mest
kompetenta och välutbildade golvläggare och plattsättare.
Budskap 4: Kvalité och Garanti
Med det här budskapet berättar vi att vi är GBR och
GVK-autoriserade, miljöcartifierade och anslutna till
Golvbranschens Golvgaranti.
Budskap 5: Lokalt budskap
För att täcka olika lokala behov, kampanjvaror etcetera,
finns även en tom annonsmall.
• En pratbubbla för valfri rubrik, till exempel Kvalitetsfynda!
• En yta för textbudskap och/eller produktbild.
I övrigt ser annonsen ut som Golvkedjans annonspluggar
med konceptbudskap.

I mindre annonspluggar är det dock viktigt att vi skalar bort så mycket som möjligt för att sticka ut grafiskt
och därigenom nå ut med vårt budskap. Här använder
vi oss därför bara av själva budskapsbubblan och möjligen en kort rubrik eller mening för att säga det vi vill ha
sagt. Även här kan man använda produkterbjudanden,
men då endast i textform. I de små annonsformaten bör
vi främst tilltala konsumententreprenadkunderna.

Hemsidan
För att stödja annonseringen, och främst de mindre annonspluggarna, ska även hemsidan uppdateras kontinuerligt med erbjudanden som knyter an till ”Inlagt och
klart” och ”Gratis hembesök”. Det ska vara enkelt för
kunden att nappa på ett konkret erbjudande redan på
förstasidan.

Avsändarinformationen anpassas efter annonsstorleken,
men huvudvägen bör vara hemsidesadressen, eftersom

Här ska även företagets sortiment, läge, öppettider etcetera lyftas fram tydligare och mer lockande.
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Annonsmallar Pluggannons - Budskap

GRATIS
HEMBESÖK

INLAGT
OCH
KLART

Svårt att välja golv?
Vi hjälper dig.
Hos Ekenhuset hittar du inte
bara marknadens största utbud
av golv och kakel – vi hjälper
dig dessutom att få det på plats.

w w w.ekenhuset.se
Kungens Kurva, bakom City Gross
ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

Annonsmall 2
98x65 mm

Du väljer golv,
vi gör jobbet.

Du väljer golv, vi gör jobbet.

www.ekenhuset.se

På Ekenhuset är vi inte bara experter på golv. Vi kan
dessutom det mesta om kakel och våtutrymmen. Och
vill du inte göra jobbet själv så hjälper våra duktiga
hantverkare gärna till. Med fasta offerter, ROT-avdrag,
gratis hembesök och professionella yrkesmän kan du
vara säker på att ditt hem blir exakt så fint som tänkt
dig och exakt till det pris som vi kommit överens om.

ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

Annonsmall 3
80x43 mm

www.ekenhuset.se

Vi är GBR- och
GVK-auktoriserade,
miljöcertifierade
och anslutna till
Golvbranschens
Golvgaranti.

Kungens Kurva, bakom City Gross
ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

Annonsmall 1
80x178 mm

www.ekenhuset.se

Kungens Kurva, bakom City Gross
ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN
Annonsmall 4
100x100 mm
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Annonsmallar Pluggannons - Lokalt budskap

Yta för lokalt budskap
eller erbjudande

LOKAL
RUBRIK

LOKAL
RUBRIK

w w w.ekenhuset.se
Kungens Kurva, bakom City Gross.
ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

Annonsmall 6
98x65 mm

LOKAL
RUBRIK

Yta för lokalt
budskap eller
erbjudande

Yta för lokalt budskap
eller erbjudande
www.ekenhuset.se

ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

Annonsmall 7
80x43 mm

www.ekenhuset.se

LOKAL
RUBRIK

Kungens Kurva, bakom City Gross

Yta för lokalt budskap
eller erbjudande

ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

Annonsmall 5
80x178 mm

www.ekenhuset.se

Kungenskurva, bakom City Gross
ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN
Annonsmall 8
100x100 mm
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Annonsmallar - Budskap + 1 produkt
(Observera att annonsen är större i verkligheten)

Du väljer golv, vi gör jobbet.
På Ekenhuset är vi inte bara experter på golv. Vi kan
dessutom det mesta om kakel och våtutrymmen. Hos
oss hittar du ett stort utbud av högklassiga material och
duktiga hantverkare som gärna gör jobbet åt dig om
cu inte vill göra det själv. Med fasta offerter, ROT-avdrag, gratis hembesök och professionella yrkesmän kan
du vara säker på att ditt hem blir exakt så fint som du
tänkt dig och exakt till det priset som vi kommit överens
om.
Just nu har vi extra bra priser på både tägolv och
badrumsmöbler.
Välkommen in!

TRÄGOLV
EK, 2-STAV
INLAGT & KLART

547:-

m2

GÖR-DET-SJÄLVPRIS
299:-

Tarkett Epoque Oak.
Ett hårt och slitstarkt trägolv.

www.ekenhuset.se • 08-123 456 78 • Kungens Kur va, bakom City Gross

ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

Annonsmall 9

GOLVKEDJAN - YRKESMÄN ÖVER HELA LANDET

2012
Sid 7 av 13

Annonsmallar - Budskap
(Observera att annonsen är större i verkligheten)

Du väljer golv,
vi gör jobbet.
På Ekenhuset är vi inte bara experter på
golv. Vi kan dessutom det mesta om kakel
och våtutrymmen. Hos oss hittar du ett stort
utbud av högklassiga material och duktiga
hantverkare som gärna gör jobbet åt dig om
cu inte vill göra det själv. Med fasta offerter,
ROT-avdrag, gratis hembesök och professionella yrkesmän kan du vara säker på att ditt
hem blir exakt så fint som du tänkt dig och exakt
till det priset som vi kommit överens om.
Just nu har vi extra bra priser på både tägolv och
badrumsmöbler.
Välkommen in!

www.ekenhuset.se • 08-123 456 78
Kungens Kur va, bakom City Gross

ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN
Annonsmall 10

GOLVKEDJAN - YRKESMÄN ÖVER HELA LANDET

GOLVKEDJAN - YRKESMÄN ÖVER HELA LANDET

ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

www.ekenhuset.se • 08-123 456 78
Kungens Kurva, bakom City Gross

På Ekenhuset är vi inte bara experter på golv.
Vi kan dessutom det mesta om kakel och våtutrymmen. Och vill du inte göra jobbet själv
så hjälper våra duktiga hantverkare gärna till.
Med fasta offerter, ROT-avdrag, gratis hembesök och professionella yrkesmän kan du vara
söker på att ditt hem blir exakt så fint
som du tänkt dig och exakt till det priset som vi har kommit överens om.

Svårt att välja golv?
Vi hjälper dig.
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Annonsmall 11

GOLVKEDJAN - YRKESMÄN ÖVER HELA LANDET

ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

www.ekenhuset.se • 08-123 456 78
Kungens Kurva, bakom City Gross

INLAGT
OCH
KLART

ORD. PRIS
629:-

388:-

KLINKER
CC HÖGANÄS
EGYPT, 16x16
m2 CM

Hos Ekenhuset hittar du inte bara
marknadens största utbud av golv och
kakel – vi hjälper dig dessutom att få det
på plats.

m2

Du väljer golv, vi gör jobbet.

Forbo Novilon.
Lättskött och mycket
slittåligt plastgolv.

437:GÖR-DET-SJÄLVPRIS
199:-

PLASTGOLV
INLAGT & KLART
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Annonsmallar - Lokalt budskap

20 %

Ryttarhalsvägen 15
Kungens Kurva
Tel 08-505 814 40
www.ekenhuset.se
Öppettider:
mån-fre 6.30-18
lör 10-16 sön 11-15
ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

Annonsmall 13
80x88mm

20 %

ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

Ryttarhalsvägen 15, Kungens Kurva
Tel 08-505 814 40
www.ekenhuset.se
Öppettider: mån-fre 6.30-18
lör 10-16 sön 11-15

på Konradssons
Kakel!

på Konradssons
Kakel!

Annonsmall 14
80x88mm

GOLVKEDJAN - YRKESMÄN ÖVER HELA LANDET

på Konradssons
Kakel!

ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

20 %

Ryttarhalsvägen 15, Kungens Kurva
Tel 08-505 814 40
www.ekenhuset.se
Öppettider: mån-fre 6.30-18
lör 10-16 sön 11-15

Annonsmall 15
252x41mm
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ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

www.ekenhuset.se • 08-123 456 78
Kungens Kurva, bakom City Gross

LOKAL
RUBRIK
Yta för lokalt
budskap eller
erbjudande
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Annonsmall 16

