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Bussreklam går inte att scrolla förbi eller zappa bort, oavsett om den sitter på 

insidan eller utsidan av bussen. Bussreklam är ett rörligt men fast media, och runt 

bussarna rör sig ofta massor med folk. Tack vare det når ditt budskap ut till både 

resenärerna ombord och de som rör sig runt omkring – oavsett om de cyklar, kör 

bil, promenerar eller står stilla. 

Inspiration och fler bilder
Vill du se fler exempel på hur våra olika format kan se ut monterat och klart? Här 

hittar du inspiration och fler bilder på några av våra kunders reklam ute i trafik!

Varför bussreklam?
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Superback Light vänder sig framför allt till den bilburna publiken, men även till cyklisten och 

fotgängaren. Superback monteras på baksidan av bussen och är ett effektivt format som bygger på 

frekvens. Ditt budskap syns bra i trafikmiljön då reklamen sitter på bussar som trafikerar Västerås 

större delen av dygnet, hela veckan. Formatet XL kan bokas även i andra kommuner i Västmanland.

Superback Light / XL

• Format: Superback Light 2120 x 770 mm, XL 2425 x 802 mm

• Antal: upp till 30 bussar

• Period: månadsvis

• Pris: 5 500 kronor (1 buss, 1 månad)

• Kontakta oss för offert på fler bussar och längre period

• I priset ingår reklamytan, uppsättningskostnad och underhåll.

• Tryck upphandlas separat. På vl.se/reklam hittar du våra rekommenderade tryckerier.
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På baksidan av bussarna på bakrutan finns produkten XXL. Med denna reklamyta 

kommer ditt budskap synas på långt håll. Finns möjlighet att byta ut den vänstra sidan 

veckovis, där det finns en motorlucka. Den utbytbara delen är ca 589 x 877 av totalen. 

XXL

• Format: 2417 x 877 mm

• Antal: upp till 30 bussar

• Period: månadsvis

• Pris: 7 500 kronor (1 buss, 1 månad)

• Kontakta oss för offert på fler bussar och längre period

• I priset ingår reklamytan, uppsättningskostnad och underhåll.

• Tryck upphandlas separat. På vl.se/reklam hittar du våra rekommenderade tryckerier.
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Vårt största format på bussbaksidan som främst vänder sig till den bilburna publiken 

men även till cyklisten och fotgängaren. Reklamen sitter på stadsbussar som kryssar fram 

i trafiken som rullande stortavlor större delen av dygnet, varje vecka, hela månaden.

Superback

• Format: 2120 x 1778 mm

• Antal: upp till 30 bussar

• Period: månadsvis

• Pris: 15 000 kronor (1 buss, 1 månad)

• Kontakta oss för offert på fler bussar och längre period

• I priset ingår reklamytan, uppsättningskostnad och underhåll.

• Tryck upphandlas separat. På vl.se/reklam hittar du våra rekommenderade tryckerier.
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Se till att synas brett! Superside innebär en foliering på trafiksidan. Det ger ett 

intresseväckande intryck som riktar sig till samtliga som rör sig i trafikmiljö.

Formatet Superside finns att få på stadsbussar som trafikerar Västerås.

Superside

• Format: 7400 x 1000 mm

• Antal: upp till 30 bussar

• Period: månadsvis

• Pris: 15 000 kronor (1 buss, 1 månad)

• Kontakta oss för offert på fler bussar och längre period

• I priset ingår reklamytan, uppsättningskostnad och underhåll.

• Tryck upphandlas separat. På vl.se/reklam hittar du våra rekommenderade tryckerier.
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NY PRODUKT 2022! Formatet Queenside är placerat mellan dörrarna på bussens påstigningssida. 

Du når både gångtrafikanter, kollektivtrafikresenärer och andra som rör sig i trafiken. Med ett 

kortfattat och tydligt budskap når du en bred målgrupp på både nära och långt håll.

Queenside

• Format: 1530 x 2355 mm

• Antal: upp till 30 bussar

• Period: månadsvis

• Pris: 15 000 kronor (1 buss, 1 månad)

• Kontakta oss för offert på fler bussar och längre period

• I priset ingår reklamytan, uppsättningskostnad och underhåll.

• Tryck upphandlas separat. På vl.se/reklam hittar du våra rekommenderade tryckerier.
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Formatet Kingsize innebär en foliering på bussens sidor och bakstammen. Det ger ett kraftfullt 

och intresseväckande intryck, och är en bra möjlighet för kreativa kampanjer som riktar sig till alla 

som rör sig i trafikmiljö. Formatet Kingsize finns att få på stadsbussar som trafikerar Västerås.

Kingsize

• Format: 7400 x 1000 mm (x 2, fram- och baksida)

• Antal: upp till 5 bussar

• Period: från 3 månader

• Pris: 20 000 kronor (1 buss, 1 månad)

• Kontakta oss för offert på fler bussar och längre period

• I priset ingår reklamytan, uppsättningskostnad och underhåll.

• Tryck upphandlas separat. På vl.se/reklam hittar du våra rekommenderade tryckerier.
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Tack vare att den dubbelsidiga fönsterskylten trycks på båda sidorna syns den både för 

resenärerna ombord på bussen och för den som ser den utifrån. Formatet dubbelsidig 

fönsterskylt finns att få på alla stadsbussar i Västerås och även på länsbussarna.

Dubbelsidig fönsterskylt

• Format: 500 x 320 mm

• Antal: upp till 150 bussar

• Period: från 1 vecka

• Pris: 8 500 kronor (50 st, 1 vecka)

13 000 kronor (100 st, 1 vecka)

• I priset ingår reklamytan, uppsättningskostnad och underhåll.

• Tryck upphandlas separat. På vl.se/reklam hittar du våra rekommenderade tryckerier.
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Förarplatsskylten är strategiskt placerad bakom föraren i bussens färdriktning. I det 

här formatet är ett enkelt budskap som syns från långt håll att föredra. Formatet 

förarplatsskylt finns att få på alla stadsbussar i Västerås och även på länsbussarna.

Förarplatsskylt

• Format: 500 x 320 mm

• Antal: upp till 150 bussar

• Period: från 1 vecka

• Pris: 12 000 kronor (50 st, 1 vecka)

19 000 kronor (100 st, 1 vecka)

• I priset ingår reklamytan, uppsättningskostnad och underhåll.

• Tryck upphandlas separat. På vl.se/reklam hittar du våra rekommenderade tryckerier.
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Formatet Big Streamer är placerad mellan bussens fönster och tak. Det avlånga formatet 

och den relativt tilltagna ytan lämpar sig bra för ett kombinerat budskap med bild, längre 

text och tydlig avsändare. Big Streamer finns att få på stadsbussar i Västerås.

Big Streamer

• Format: 1455 x 650 mm

• Antal: upp till 20 bussar

• Period: från 4 veckor

• Pris: 5 500 kronor (10 st, 4 veckor)

10 500 kronor (20 st, 4 veckor)

• I priset ingår reklamytan, uppsättningskostnad och underhåll.

• Tryck upphandlas separat. På vl.se/reklam hittar du våra rekommenderade tryckerier.
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Via VL har du möjlighet att annonsera på busskurer vid hållplatser på ett antal platser i och 

utanför Västerås tätort, och även i övriga Västmanland. Med hjälp av formatet Eurosize når 

du ett stort antal människor, flera gånger om dagen.

Eurosize i busskurer/väderskydd

• Format: 1185 x 1750 mm (x 2, in- och utsida)

• Antal: upp till 75 busskurer

• Period: från 2 veckor

• Pris: 3 500 kronor (1 st, 2 veckor)

16 500 kronor (5 st, 2 vecka)

• I priset ingår reklamytan, uppsättningskostnad och underhåll.

• Tryck upphandlas separat. På vl.se/reklam hittar du våra rekommenderade tryckerier.
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Bra att känna till om reklam hos VL
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Här hittar du kortfattad information om vad som gäller för produktion, leverans och 
uppsättning av material. I det pris du betalar för reklamytan ingår även upp- och nedsättning 
av material och underhåll.

Produktion och tryck av material
Du som kund ansvarar för både produktion och tryck av ditt reklammaterial. 

Tryckerier rekommenderade av VL

• Graf & Bild, Västerås. Kontakt: Magnus Svedjemarker 073-661 71 01, magnus@grafobild.se
• TB Print, Västerås. Kontakt: Lina Bergström 070-815 11 87, lina@tbprint.se

Vi uppdaterar löpande de tryckerier vi rekommenderar när det gäller särskilda krav på 
material, mått och annan information som är relevant för produktion och tryck av 
reklammaterial. Om du som kund väljer att anlita ett annat tryckeri ansvarar tryckeriet själva 
för att måtten är korrekta och att rätt material används. Om det behövs kan måttagning ske 
på plats hos VL, efter överenskommelse.

Reservupplaga

För utvändig reklam behövs en reservupplaga på 10 %, lägst 1 st. Reservupplaga krävs inte för 
formaten Superback, Queenside och Kingsize. För invändig reklam behövs en reservupplaga
på minst 2 st för att möjliggöra underhåll av reklamen.

Leverans av material
Materialet behöver vara VL tillhanda senast 5 arbetsdagar före reklamperiodens början, om 
inget annat har överenskommits skriftligen. VL har som policy att se över all reklam som 
monteras på våra utrymmen. Därför behöver du som kund skicka en pdf med materialet till 
VL, innan materialet skickas till tryckeriet.

Montering av material
Reklamen monteras på bussarna natten till torsdag den aktuella veckan, om inget annat har 
överenskommits skriftligen. VL förbehåller sig rätten att sätta upp reklamen upp till 5 
arbetsdagar innan reklamperiodens början. Reklamperioden ska dock alltid räknas från och 
med det avtalade datumet.
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