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Det här är inte en pressrelease om en bil: Lynk
& Co:s nya film visar mobilitet i en helt ny
tappning.
Inför vår nya kampanj utmanade vi oss själva med en fråga: När är en bil inte en bil?

Visst, med 01 levererar Lynk & Co allt det där vanliga (och ovanliga) som en bil måste ha: fyra
hjul, en motor osv. Men det finns också så mycket som trotsar den traditionella upplevelsen av
en bil.
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Lynk & Co lanserades i Europa hösten 2020 i och med vår 96 %-kampanj. Där utforskade vi
möjligheterna att använda bilar mer effektivt, skapa communities och göra mobilitet mer hållbar.
Med Not A Car-kampanjen bygger vi vidare på 96 %. Nu visar vi hur Lynk & Co svarar på det
här behovet av nytänkande och erbjuder flexibel mobilitet för en modern livsstil.

Både 96 % och Not a Car är regisserade av Caroline Koning (som nyligen jobbat på kampanjer
för Nike, Wrangler och Roberto Cavalli) och framtagna i samarbete med den internationella
kreativa byrån Halal. Vi hade turen att komma i kontakt med Halals nätverk av talangfulla
kreatörer. Sedan vår lansering har vi jobbat på kampanjer och projekt tillsammans med
fotograferna/regissörerna Karen Rosetzsky, Lotte van Raalte, Anna van 't Hek och Mea Dols de
Jong.

Not a Car-kampanjen är nästa steg för Lynk & Co när vi förverkligar den här
djärva idén. Vi är glada över att ha fått jobba tillsammans med några
enastående kreatörer för att ge liv åt Not a Car-kampanjen, och vi ser så
mycket fram emot att få dela vår vision av framtidens mobilitet med världen.
— Robin van der Kaa, Head of Creative, Lynk & Co

Med Lynk & Co slipper du käbbla om priser eller förhandla om funktioner. Det finns bara en
enda, riktigt bra standardkonfiguration. Du behöver inte läsa försäkringsbroschyrer eller sitta
och huttra i en kall verkstad varje gång bilen underhålls. Vi tar hand om alla detaljer och sköter
servicen, så att du får en friktionsfri upplevelse. Och du behöver inte låta bilen stå och samla
damm och ta plats. Dela den när du vill med vänner, familj och grannar. Allt som krävs är några
skärmtryckningar.

Jaha, så när är en bil inte en bil? När den är så mycket mer.



OM LYNK & CO

Hej, vi är Lynk & Co!

Lynk & Co bildades för att erbjuda mobilitetslösningar till en uppkopplad generation. Vi tillverkar riktigt bra bilar
(som har alla funktioner du vill ha utan att du behöver be om dem), och vi låter dig använda dessa bilar på ett
helt nytt sätt. Med våra flexibla lösningar är du ute på vägen på nolltid. På månadsbasis får du tillgång till en bil
som du kan dela med släkt och vänner och med andra medlemmar i Lynk & Co-communityt.

https://press.lynkco.com/images/394280
https://press.lynkco.com/images/394281
https://press.lynkco.com/images/394296
https://press.lynkco.com/images/394291


Lynk & Co

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_lynkco
http://press.lynkco.com/
http://press.lynkco.com/sv-SE/

