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LEAVE THE OWNERSHIT BEHIND.

Lynk & Co avslöjar ett nytt kampanjkoncept som uppmuntrar till att ompröva ägande, hur vi
använder bilar och vad ett bilvarumärke kan vara.
Med kampanjen riktar vi oss mot människor som söker efter en enkel och flexibel mobilitet,
men som inte är medvetna om att en lösning som Lynk & Co ens existerar.

DON’T BE A CARCISSIST.
Lynk & Co är ett mobilitetsvarumärke och vi gör en riktigt bra bil som du kan köpa, låna eller
prenumerera på. Vi har vackra butikslokaler som vi kallar klubbar, där skapar vi kontakt och
gemenskap med våra medlemmar. Kort sagt; Lynk & Co är många saker – men hur förklarar
man ett varumärke som är så mångsidigt och flexibelt på en enda reklampelare?

'Leave the ownershit behind’ är en kampanj som egentligen började med att
försöka få folk nyfikna. Vi bestämde oss för att i den här kampanjen är det
mindre viktigt att förklara exakt vad Lynk & Co är och att istället fokusera på att
visa vem Lynk & Co är
— Corinne Aaron, CMO för Lynk & Co

Kampanjen som skapats med Jung Von Matt Stockholm, kokar ner vår komplexitet till
provocerande copy med ett vokabulär som skarpt speglar Lynk & Co som varumärke.
Kampanjen styrs av enkelhet med målet att vara smart men inte pretentiös, finurlig men inte
invecklad och provocerande samtidigt som den fortfarande är elegant.

MEET THE WEHICLE.

Den här kampanjen speglar var vi är på vår resa med Lynk & Co. Innan vi
lanserade trodde folk att vår vision var en omöjlig fantasi. Men vi gör det ändå
– och den positiva responsen är bortom vad jag föreställt mig. Den här
kampanjen är nästa steg för oss samtidigt som det också är vad vi alltid har
gjort - vi utmanar människor att tänka på mobilitet och ägande på ett nytt sätt.
— Alain Visser, CEO för Lynk & Co



Kampanjens bilder togs (bokstavligen) in-house genom att fånga texturer, färger och material
från Lynk & Co-klubbar över hela Europa. Syftet var att lyfta den befintliga Lynk & Co-estetiken
och göra varumärket igenkännligt för både nuvarande och kommande medlemmar.
I slutändan sänder kampanjen ett tydligt budskap: Lynk & Co finns där för dina behov utan att
tumma på vilka vi är.
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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.

Lynk & Co
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