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edan Big Magazine #2 kom ut i höstas så har vi 
avsevärt ökat våra levererade volymer och det är 

segmentet ”stora bilder till butikskedjor” som står 
för den större delen av den ökningen.

Denna volymökning betyder stora utmaningar 
för oss, bland andra att kunna leverera riktig Big 
Image-kvalitet i allt från service till print till sömnad 
till packning till distribution – men att också kunna 
göra detta på ett hållbart sätt med så liten miljöpå-
verkan som möjligt. Självklart påverkar detta inte 
vår verksamhet med bilder till mässmontrar, events, 
teaterscener och tv-studios mm. Vår volymproduk-
tion är ett parallellt spår som kompletterar vår 
redan existerande produktion.

Vi ser ett stort behov av miljösmartare lösningar 
för stora textilbilder i butikerna, och det är med 
glädje jag kan presentera hur vi tar oss an denna 
utmaning.

Först och främst har vi ISO-certifierat den 
svenska delen av Big Image gruppen med både ISO 
9001 (kvalitetsledning) och ISO 14001 (miljöled-
ning). Det innebär att ett fristående och oberoende 
kontrollorgan har kontrollerat och godkänt att vi 
har en miljövänlig produktion med hög kvalitet, 
samt ett system för ständig förbättring.

För det andra så har vi nu även Svanen-godkända 
vattenbaserade bläck i våra sublimeringsmaskiner, 
våra UV-maskiner har Svanen-godkända bläck 
sedan tidigare. Dessutom blir fler och fler av våra 
polyestermaterial miljöcertifierade enligt Öko-Tex 
Standard 100.

För det tredje så är vi snart certifierade som 
Klimatneutralt Företag. Vi har gått igenom all 
miljöpåverkan vår verksamhet innebär, inklusive 
transporter, och räknat ut vilken mängd koldioxid 
det generar.

Denna koldioxid kompenseras genom att vi stödjer 
globala FN-certifierade CDM-projekt (Clean Deve-
lopment Mechanism). Denna process var lättare 
än vi trodde och vi rekommenderar alla företag vi 
kommer i kontakt med att undersöka om detta kan 
vara aktuellt för dem. Vi kommer vara klara med 
den här processen och vara certifierade innan som-
maren.

Detta om miljö för den här gången, men vi 
återkommer om miljö framöver – det finns fortfa-
rande mycket kvar att göra som är till nytta både för 
miljön och för våra kunder.

Big Magazine kommer nu också ut i en tysk ver-
sion, med innehåll baserat på projekt som vårt tyska 
Big Image levererar. Big Image i Tyskland är ett av 
oss helägt dotterbolag som fokuserar på scenogra-
fiska storbildsupplevelser, och jag törs faktiskt säga 
att vi realiserar många scenografers drömmar på 
teater- och operascener världen över.

På Big Image i Tyskland fortsätter också den 
spännande utvecklingen och byggnationen av vår 
nya stora maskin tillsammans med Berlins Tek-
niska Universitet. Projektnamnet är Infinitus och 
den kommer kunna printa otroliga 12 meter brett 
och ändå upp till 50 meter långt – i ett stycke utan 
skarv! Mer om Infinitus i kommande nyhetsbrev 
och Big Magazine.

Om ni har några frågor angående vårt miljöar-
bete, eller idéer på vad vi kan göra bättre – kon-
takta gärna mig på tel 070-535 61 19 eller e-mail 
andreas@bigimage.se
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BL I XT E N&co

Våren är en nyhet både i luften 
och på löpsedlarna. Takskottar-
nas visselpipor har äntligen tyst-
nat till förmån för koltrastsång 
när Big Magazine närmar sig 
Torsgatans mäktiga glashus för 
ett nedslag hos Blixten & Co. Vi 
tar hissen upp till femte våning-
en där ett tillfälligt lunchlugn 
råder. Runt hörnet välkom-
nar My  Ströbaek, delägare och 

konstnärlig chef. ”Jag sitter på 
fler stolar än så,” förklarar My 
uppsluppet när vi slår oss ned 
i varsin stol i ett soldränkt rum 
med utsikt över Klara sjö. ”I mitt 
dagliga arbete är jag agent- och 
managementansvarig för en del 
av våra artister. När de sedan väl-
jer att göra produktioner blir 
jag producent.” Hennes varie-
rade visitkort är på något sätt 

signifikativt för Blixten & Co:s 
breda repertoar . Blixten & Co 
startades 2006 när ett gäng kolle-
gor valde att lämna Live Nation 
för att bilda eget. Inledningsvis 
stod musikturnéer för kärnverk-
samheten men de bestämde sig 
redan tidigt för att börja utveckla 
egna format och skapa nydanan-
de produktioner. Idag arbetar de 
inte bara med musik utan också 

I en tid där snart all film, tv och musik går att ladda ner eller streama har live
underhållning blivit alltmer eftertraktat. Teatrar, konserter och krogshower drar 

fulla hus. Bakom scenen har branschen förändrats och bokningsbolagen bytt 
skepnad till moderna kulturproducenter – Blixten & Co är en av dem.

BIG WORLD

Försäkringsbolaget AFI anlitade Multi Image  Group 
för att producera ett stort event på Four Seasons 
Hotel mitt emot stadens världsberömda Opera. För 
designern Guy Hollier var valet av motiv därför 
relativt självklart. Han byggde väggarna med bakbe-
lysta backdrops med två projektionsdukar så att alla 
430 personerna kunde se liveakterna perfekt. 

Roxette är under hela 2011 ute på stor turné med 52 stopp över hela 
världen. Backdropen är printad på Cloth, ett material som är särskilt 
smidigt att ta med på turné. Bigs egen printteknik airbrush gör det 
möjligt att trycka på obehandlat bomullsmaterial.

BIG HÄLSNINGAR FRÅN OLIKA DELAR AV VÄRLDEN 

NBA Jam Session är ett jätteevent i 
USA som går ut på att bygga lojalitet 
bland fansen. Besökarna får testa 
sina färdigheter, jämföra sig med 
stjärnorna, prova Shaq´s skor och 
mycket mer. Sedan fyra år har Big 
Image printat stora bilder på All 
Star spelare i serien på 9 meter höga 
cylindrar i utställningshallen.
Tryckt på Rolltex.

PHOENIX ///

SYDNEY/// 

NEW YORK /// 

ROXETTE WORLD TOUR /// 

Big Image gjorde nyligen ett antal 
bilder åt Victorias Secret på Trevira 
147. Genom det halvtransparenta 
materialet skymtade New Yorks 
skyskrapor.

BLIXTEN & CO /// My Ströbaek

TEXT /// PER WRANGENBERG   FOTO /// BLIXTEN & CO, BROR RUDI, BIG IMAGE
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vanliga. Blixten & Co har en an-
norlunda organisation och tek-
nisk plattform till skillnad från 
traditionella kulturproducen-
ter. De sitter t ex, i motsats till 
 Riksteatern och Operan, inte 
inne på en egen målarateljé. Det 
innebär att de jobbar på ett annat 
sätt när de bygger produktioner 
och att de ofta plockar in kompe-
tens och kulturarbetare utifrån. 
Inför Ljust & Fräscht satte de i 
vanlig ordning ihop ett kreativt 
team för att skapa ett nytt uttryck. 

”I varje nytt projekt vi gör vill vi 
alltid hitta något nytt element el-
ler några nya personer att jobba 
med. I det här fallet var det kul 
att göra krogshow till något som 
känns nytt fast på ett gammalt 
sätt. Henrik Schyffert hade tidiga-
re jobbat en del med scenografen 

Catharina Nyqvist Ehnroth som 
med hjälp av Big Image tog fram 
en innovativ inramning som lyfte 
showen ytterligare några dimen-
sioner.”

Scenografin består bl a av en 
bakgrundskuliss i form av en el-
driven rullgardin printad med 
en exakt kopia av Berns klassis-
ka guldiga valv. Med den fyndiga 
skillnaden att guldtonen var er-
satt med en ljus och fräsch vitfärg. 
Extraföreställningarna på Berns 
är så gott som utsålda. I höst flyt-
tar Ljust & Fräscht till Cirkus. Se-
dan är det ingen vågad gissning 
att den åker ut på vägarna. Avslut-
ningsvis frågar vi My om en annan 
väg, den till framgång.

”Om man ska nå riktig fram-
gång måste man alltid ta en risk. 
Det är inte så att vi kommit på 

en ny ekvation utan det handlar 
mest om att våga både konstnär-
ligt och ekonomiskt samt att göra 
allt på riktigt hela vägen. Det går 
inte att säkerställa utgången på 
förhand trots att förutsättningar-
na på pappret är fantastiska. Men 
vi går i gång på att göra nya saker 
och tänker fortsätta med det.”

med dans, teater, föreläsningar, 
konferenciersjobb och humor.

Blixten & Co skiljer sig en 
del mot andra mer renodlade 
bokningsbolag. De tar både ett 
agent- och managementansvar 
för artisterna samtidigt alternerar 
de även mellan att producera vitt 
skilda ting som rockturnéer och 
teateruppsättningar. De 
är ett rent kommer-
siellt bolag, men 
det hindrar dem 
inte från att ta 
sig an kulturytt-
ringar som tidi-
gare varit, mer 
eller mindre, 
förbehållna ak-
törer med statliga 
anslag som t ex Folk-
operan och Stadsteatern. 

”Tvärtom gillar vi när världar 
förs samman och när det blir ett 

möte med institutionerna. Bran-
schen är inte större än att vi sam-
producerat med alla. Vi är mer 
kollegor än konkurrenter och 
blir väldigt glada när det går bra 
för andra. Det gynnar alla efter-
som nöjda gäster gärna tar del av 
liveunderhållning igen.”

Blixten & Co slår sällan ned 
två gånger på samma 

ställe utan siktar hell-
re in sig på orörd 

mark. En av de 
senaste succé-
produktionerna 
är showen Ljust 
& Fräscht signe-

rad den namn-
tunga humorduon 

 Henrik Schyffert och 
 Fredrik Lindström. Ljust 

& Fräscht drar just nu fulla hus 
på Berns Salonger och är skruvad 
igenkänningskomik av bästa sort 

som utgår från vår samtids besatt-
het av inredning.

”Jag har jobbat med både 
 Henrik och Fredrik under en väl-
digt lång tid. Redan när vi starta-
de upp Blixten & Co så pratade vi 
om att det vore kul att få se dem 
tillsammans på scen för ovanlig-
hetens skull. Sedan när vi väl be-
stämde oss kände vi också av att 
de här fantastiska komikerna 
med idel succéer i ryggen trissade 
upp förväntningarna till max. Det 
var lite jobbigt till en början när 
vi sålt ut nästan alla biljetter på 
förhand med vetskapen att vi ska 
överträffa folks förväntningar. Å 
andra sidan visste jag att killarna 
skrivit och slipat på manuset un-
der ett år och testat materialet på 
en del provföreställningar.”

Det modesta upplägget med 
två män på scen i 90 minuter krä-
ver en presentation utöver det 

 LJUST & 
FRÄSCHT

med Fredrik Lindström och Henrik Schyffert spelas under hela 2011 på Berns & Cirkus i 
Stockholm

BLIXTEN & CO /// Ljust och fräscht backdrop tryckt på Trevira Thick

BLIXTEN & CO /// Thomas di Leva och Petter: Andra artister från 
Blixten & Co som Big Image har hjälpt med backdrops

BLIXTEN & CO:
•	Har 26 fast anställda.

•	Har 300 projektanställda på ett år, 
varav 240 personer är frilansande 
konstnärlig personal.

•	Sålde 600 000 biljetter på cirka 25 
projekt.

•	Arrangerar både egna turnéer och 
säljer mot arrangör.

•	Representerar	ca	60	artister.
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Att som företag kasta ur sig att man är 
 miljö och kvalitetsmedvetna kostar och 
kräver egentligen ingenting. Det skulle 
kunna vara tomma ord likväl som en full
komlig sanning. För att få någon tyngd och 
trovärdighet i ett sådant påstående finns 
det en internationell och  branschoberoende 
standard.
Big Magazine ringde upp Tina Hernnäs på Levvel 
som ledde Big Image förberedande förändrings-
arbete och gjorde denna omfattande process till 
något begripligt till skillnad från de två kryptiska 
förkortningarna: ISO 9001 och ISO 14001.

”International Organization for Standardization 
(ISO) är en organisation som tar fram bransch-
oberoende standarder. Det innebär att vilken typ av 
organisation som helst ska kunna tolka kraven uti-
från sina förutsättningar och anpassa dem. Alltifrån 

stora biltillverkare till små vårdcentraler. Det gör 
också att kraven i standarderna är lite luddiga för 
att alla ska kunna tillämpa dem. Det är därför som 
många företag behöver lite hjälp och vägledning 
inför certifieringen,” berättar Tina från kontoret 
i Täby.

Tina betonar vikten av en engagerad ledning 
men också att samtliga i organisationen blir delak-
tiga. Arbetet inleds med en personalinformation 
där hon berättar om vad som ska hända och vad 
som behöver göras inför certifieringen. Personalen 
delas därefter in i små arbetsgrupper. 

”Det är viktigt att inte se certifikaten framför sig 
endast för att tillfredställa kunderna. Utan att alla 
är införstådda med att det är ett stort arbete som 
ska göras.”

Policys upprättas, kommunikationsvägar och 
kompetenser kartläggs, mätbara mål sätts upp, or-
ganisationen tydliggörs likaså tilldelningen av an-
svar och befogenheter. En annan viktig del i ISO 
är avvikelsehanteringssystem. Syftet är att lära sig 
av det som blivit fel för att undvika upprepningar 
men även att optimera till synes redan fungerande 
arbetssätt.

”Det behöver inte vara direkta fel. Det kan också 
vara en plötslig insikt som ’Oj, varför gör vi så här? 
Det skulle vara mycket smartare om vi gjorde så här 
istället.’ Sedan är viktigt att hitta ett praktiskt sätt att 
rapportera utan en massa krånglig administration 
för hålla avvikelsesystemet levande. Det underlät-
tar om det går att få in allt i ett redan existerande 
affärssystem.”

Måste man verkligen certifiera sig? Kan inte ett företag 
bara jobba efter ISO?
”Det är den fråga jag får allra oftast. Och jag brukar 
svara, att visst kan man göra det. Det lättaste är att 
skriva rutinerna. Men att sedan hålla det  levande 
och hela tiden jobba med ISO:s krav på ständiga 
förbättringar kan vara lite svårt när vardagen träng-
er på och kunderna ska ha sina trycksaker. ISO är 
ett åtagande som tas på ett annat allvar när en god-
känd årlig externrevision från ackrediteringsföreta-
get är en förutsättning för att få behålla certifikaten. 
Sedan så ger ISO-certifikaten självklart företaget 
också ett starkare varumärke, ett ökat förtroende-
kapital och en konkurrensfördel vid sidan av de 
positiva effekterna av ett fungerande kvalitets- och 
miljösystem.”

Hur gick Big Image miljöcertifiering?
Big Image certifieringsarbete gick ovanligt fort. 
Framför allt berodde det på en dedikerad ledning 
och personal. De var angelägna om att ISO-arbetet 
skulle göras nu och inte senare trots att de hade 
oerhört mycket att göra i höst. Sedan hjälpte det 
till att det redan fanns ett uppriktigt miljötänk och 
en gynnsam kultur av ordning och reda i organisa-
tionen, t ex ett anpassat affärssystem och stenkoll 
på det mesta vad det gällde brandsäker förvaring, 
märkning och säkerhetsblad till kemikalier.

TEXT /// PER WRANGENBERG
FOTO /// FELIX ODELL, BIG IMAGE

SÄTT STANDARDEN!

FÖRBEREDELSE Kontakta en konsult som 
hjälper er med det omfattande arbetet inför 
certifieringstillfället. Konsulten hjälper också 
till att ta in offerter från de olika ackredite-
ringsföretagen som är godkända av SWECO.
 
REVISION När ni och konsulten genomfört 
det förberedande arbetet bjuder ni in ackre-
diteringsföretaget för en revision. Under revi-
sionen läser ackrediteringsföretaget igenom 
era dokumenterade rutiner och går runt i 
verksamheten för att se om de efterföljs i 
praktiken. Vem som helst i organisationen 
kan bli intervjuad för att bekräfta att kunska-
pen är spridd och omsatt i praktiken.

CERTIFIERING När revisionen god-
känts av ackrediteringsföretaget blir ni 
 ISO-certifierade. Interna revisorer på ert 
företag utbildas för att ansvara för att  
ISO-arbetet fortgår i det dagliga arbetet.

UPPFÖLJNING En gång om året kommer 
ackrediteringsföretaget ut och gör en extern-
revision för att kolla att ISO-arbetet håller 
måttet. Vart tredje år görs den inledande 
omfattande certifieringen om helt på nytt.

SÅ BLIR NI ISO-CERTIFIERADE



SIXTINSKA
KAPELLET
INGEN BLEK KOPIA
Idén att låta långfilmen ’Habemus Papam’ utspela sig i det Sixtinska kapellet kunde 
ha stannat just på idéstadiet. För lika mycket som den vackra Vatikanen var en väl
signelse för filmen var frånvaron av filmtillstånd något av en förbannelse. Men för 
den italienske filmskaparen Nanni Moretti fanns aldrig alternativet att ge upp, bara 
det att bygga eget.

TEXT /// BIRGIT HIEMANN
ÖVERSÄTTNING	///	PER WRANGENBERG
FOTO /// SACHER FILM, BIG IMAGE
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I november 2009 fick Big Image tyske ledare, 
 Manfred Müller, ett spektakulärt samtal från 
scenografen Paola Bizzarri. ”Hej, kan ni bygga 
ett sixtinskt kapell åt oss?”. När Manfred berättar 
om hennes förfrågan så låter han, trots att lång 
tid passerat, fortfarande omtumlad. 

”Uppdraget var att skapa en skalenlig kopia av 
kapellet, förklarar Manfred. Paola var på jakt ef-
ter en storbildsspecialist som kunde ta sig an ett 
sådant jätteprojekt. Det visade sig att Teatro di 
San Carlo, Europas äldsta teater i Neapel, hade 
rekommenderat oss. Vi och Teatro di San Carlo 
har sedan länge haft ett lyckat samarbete, senast 
med scenografin till Valkyrian.”
 
Därefter följde tre månader av ritande och byg-
gande. Tre månader av livlig debatt om färger, 
material och av otaliga provtryck. De enda led-
trådarna teamet hade att jobba med var de ex-
akta måtten av kapellet, en fotobok av Massimo 
Siragusa och Paolo Bizzaris minne. 

”Kapellet mäter 40,9 m på längden, 13,4 m på 
bredden och har en väl tilltagen takhöjd på 20,7 m. 
Vi jobbade hårt för att fylla det med fulländning, 
med att få fram rätt kemi och känsla i färgerna. 
Till de finveckade gardinerna i den nedre de-
len av kapellet använde vi ett skarpt bopjet-tryck. 
Alla målningarna trycktes till perfektion med air-
brush-teknik. Det printade golvet med marmor-
utseende fick även en ytbeläggning så att påven, 
skådespelaren Michel Piccoli, kunde stå stadigt 
medan han levererade sina repliker.”

När hela kapellet stod färdigställt i Cinecittà Stu-
dios stegade Manfred in och kunde knappt tro 
sina ögon.

”Jag undrade var jag befann mig. Var det en deja 
vu eller en dröm? Nej, det var något annat! Re-
sultatet var perfektion. Färger, perspektiv, di-
mensioner - allt stämde verkligen på pricken.”

SIXTINSKA /// 
Väggar: Printade med Bopjet-teknik  

Golv: Mönsterpassas i Bigs produktionshall i Berlin 
Installation av golv och väggar i studion i Italien

“Var det en deja vu eller en dröm? 
Nej, det var något annat! 

Resultatet var perfektion.“
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Idag är stadsbilden en marknadsplats mer 
än någonsin. Överallt bombarderas vi med 
ett brus av budskap från gallerior och gatu
stråk. Väl inne i butikerna blir kommunika
tionen med kunden allt viktigare i kampen 
om deras tid, uppmärksamhet och plånbok. 

För återförsäljarna finns pengar att tjäna. Eller att 
förlora. Skillnaden däremellan är ofta lika komplex 
som enkel. Och svaret? Det hittar du i butiken och 
hos kunden själv. Det är en mild marsdag. Molnen 
ovanför Medborgarplatsen skingrar sig utan till-
sägelse. Himlen spricker upp från grå till blå och 

stockholmarna i små försiktiga leenden. Big Ma-
gazine har stämt träff på Scandic Malmen för en 
lunchintervju med Fredrik Häggblom, butiksstra-
teg på Agenda Retail. 

Fredriks förslag att ses 11:50 istället för 12:00 vi-
sar sig vara fördelaktigt. Vi kan i tämligen lugn och 
ro välja och vraka bland bord. Tio minuter senare 
är det helt tjockt med gäster. Fingertoppskänslan 
tangerar lite vad han sysslar med om dagarna; att 
förutsäga och förstå kundens beteende och behov.

”Vi jobbar uteslutande med intäktshöjande åtgär-
der som ska öka försäljningen och lönsamheten, 
förklarar Fredrik. I butiksmiljö är det framför allt 
tre komponenter som ska samspela: mekanik, pro-
dukt och personal. Med mekanik menas butikens 

TEXT /// PER WRANGENBERG   FOTO /// BIG IMAGE

OM FILMEN
Habemus Papam har italiensk premiär den 
15 april och väntas delta vid filmfestiva-
len i Cannes i maj. Filmen handlar om en 
påve som bestämmer sig för att avsäga sig 
uppdraget i samma stund han blivit tillsatt. 
Vatikanen kallar in en psykolog för att lösa 
problemet. Habemus Papam är latin och 
betyder ”Vi har en påve!” - vilket utropas i 
samband med offentliggörandet av en ny 
påve.

OM SIXTINSKA KAPELLET
Uppfört	under	Sixtus	IV	1473-1481.	Kapellet	
är påvens privata och rymmer några av värl-
dens största konstskatter efter att en mängd 
konstnärer bjudits in för att smycka interi-
ören. Mest känd är Michelangelo som målat 
taket med scener ur skapelsehistorien, samt 
altarväggen föreställandes Yttersta domen. 
Varje år besöker 4,5 miljoner turister kapellet 
för att beundra mästerverken.

“ The claim that ‘the customer is king’ has always 
rung hollow. But now the digital marketplace 

has made it come true”
paul markillie, the economist

“ The customer can today get what they want, when they 
want it and from where they want”

current media ceo mark rosenthal

“Consumers today know they have the power”
graceann bennett, director of strategic planning at ogilvy, usa

“Customer is king”
andy lees, president for mobile communications business at microsoft
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utformning. Det kan vara allt från kampanjytors ut-
seende, kundvarvets uppbyggnad till hur produk-
terna presenteras. Personaldelen handlar om hur 
säljarna interagerar med kunden och produkten 
om själva sortimentet. Dessa tre komponenter är 
helt avgörande för en butiks lönsamhet.”

Fredrik berättar om ett av deras första uppdrag. 
En stor bensinkedja förändrade sitt sätt att sälja kaf-
fe. Från att ha haft enkelt bryggkaffe för självbe-
tjäning ute på butiksgolvet investerades det i dyra, 
fina kaffemaskiner som skulle skötas av personalen 
bakom disken. Försäljningen av kaffe störtdök och 
bensinkedjan kunde inte för sin värld förstå varför.

”Jag åkte ut och ställde mig och jobbade på två 
av deras stationer för att ta reda på svaren. Produk-
ten, kaffet, var överlägsen den tidigare. Mekaniskt så 
hade de flyttat något från butiksgolvet till bakom kas-
san, ett betydligt sämre ställe ur kundperspektiv när 
det gäller kaffe. Men framför allt så hade de helt mis-
sat att utbilda personalen i hur de skulle få kunderna 
att prova det nya kaffet, utan endast utbildat perso-
nalen att hantera kaffemaskinen rent tekniskt.”
För att motivera personalen att uttryckligen infor-
mera kunderna om det nya kaffet, skickade Fredrik 

ut så kallade mystery shoppers, d v s, personer som 
får till uppgift att agera som vilka kunder som helst 
och, som på uppdrag av Agenda Retail kontrolle-
rade om de fick information om det nya kaffet från 
kassapersonalen. Personalen motiverades med en 
biobiljett för varje tillfälle de informerat en mystery 
shopper om kaffet. Medan insatsen pågick ökade 
försäljningen av kaffe med 400 % jämfört med före-
gående månad.

”Utgångspunkten är alltid att kunden inte kan ha 
fel, förklarar Fredrik. Hittar t ex inte kunden en 
produkt enkelt nog är det butikens utformning det 
är fel på. Svaren finns nästan alltid i butiken. Därför 
jobbar vi väldigt hårt på analyssidan med stort fokus 

på kundbeteende. Hälften av våra anställda är ana-
lytiker och finns ofta ute i butiker för att samla in 
och tolka data.”

Fredrik poängterar också samspelet mellan 
emotionella och rationella beslutsunderlag i bu-
tiksmiljö. Många av Agenda Retail’s kunder säljer 
konsumentelektronik. Dessa butiker riktar ofta in 
sig på rationella budskap som features, pris och 
prestanda.

”Sådant är inte irrelevant. Men köpbeslutet kun-
den tar kommer till större del vara baserat på nå-
got annat. Det är framför allt kundens emotionella 
del i köpbeslutet som måste övertygas. Ändå är det 
den del butikerna ofta jobbar minst med. Ta t ex 
en sak som ett bakgrundsbelyst tangentbord. Att 
endast informera kunden om att tangentbordet 
är bakgrundsbelyst uppfattas oftast bara som en 
teknisk detalj av kunden. Men om säljaren istället 
lägger till ett behovsorienterat budskap som att 
fördelen med att det går att sitta i den mysiga tv-
soffan på kvällen med datorn utan att behöva tän-
da lampan, så kopplas egenskapen till ett konkret 
behov och situation och tilltalar den emotionella 
delen av beslutsfattandet.”

Ett annat problem är att butiker överlag tror att 
kunder är mer uppmärksamma än vad de egent-
ligen är. Faktum är att genomsnittstiden en kund 
tittar på en produkt vid ett köpövervägande i t ex 
livsmedelsbutiker bara är tre sekunder. Kunder 
har heller inte för vana att gå omkring och leta 
efter förändringar i butiker. I de fall en butik t ex 
gjort om en eller flera avdelningar så måste det 
kommuniceras klart och tydligt.

”Där tycker jag att Big Image har något riktigt 
bra. Deras stora bilder är inte bara informativa 
utan också snygga. På så sätt går det att få en syner-
gi mellan det emotionella och rationella budska-
pet. Sedan ska butiken vara utformad på kundens 
villkor inte personalens. De ska inte behöva gå 
runt och leta efter produkterna.”

ATT FÖRSTÅ SINA KUNDER 
Hur kunder ser på saker och ting beror på 
perception. Att exempelvis fråga hur lång 
tid de tycker att det känns ok att stå i en 
kassakö kommer att bero på flera saker. 
Kunder	kan	uppleva	att	det	är	acceptabelt	
att stå tre minuter i en kassakö om de ser 
att samtliga kassor är öppna. Samtidigt kan 
de uppleva att två minuter i en kassakö är 
en frustrerande lång tid om de märker att 
några av kassorna är stängda. Det handlar 
helt enkelt om kundernas perception. Det-
samma gäller för exponeringar. Om en butik 
exponerar ett stort berg av en produkt så 
kommer de flesta kunder att tro att priset på 
produkten är rabatterat, vilket inte behöver 
vara fallet.

KAMPANJER & 
ERBJUDANDEN
En stor utmaning för butiker är att tolka 
sambandet mellan en kampanj och dess re-
sultat. Anledningen är att det ofta är en rad 
olika saker som samverkar för att en kam-
panj ska bli framgångsrik. T ex, en kampanj 
för entrecote under en tisdag och onsdag 
kanske inte uppnår förväntat resultat, men 
exakt samma kampanj under en fredag och 
lördag kan bli en succé.

SERVICE 
Bättre service till kunder behöver inte 
nödvändigtvis betyda att det krävs mer 
personal. T ex var inte lösningen för enklare 
access till kontanter för bankkunder mer 
personal, det var bankomater. 

“Genomsnittstiden 
en kund tittar på 
en produkt vid ett 

köpövervägande […] 
är tre sekunder”

“Utgångspunkten är alltid att 
kunden inte kan ha fel”

KUNG KUND /// Storbild i butik, Lindex KUNG KUND /// Fredrik Häggblom, Agenda Retail
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ET T MI N NE 
FÖR LI V ET

Skulle det finnas ett världsmästerskap i events skulle USA vara lika överlägsna 
som de är inom basket. De har en fantastisk förmåga att bygga upp tillfälliga värl
dar som förmedlar den önskade känslan för evenemanget. Ibland kanske det blir 

lite ”för mycket” för europeisk smak men likväl måste man beundra resultatet 
och deras ambitionsnivå. När de gör något ordentligt så spar de inte på krutet! 

Big Image har förmånen att arbeta med många av de etablerade eventföretagen.

BRÖLLOP I NEW YORK 
Bröllop stundade i Bedford Hills i New York. Hundratals gäster från hela världen skulle anlända. Den stora 
utmaningen var att skapa intimitet i de enorma tälten som byggdes upp på värdparets klassiskt amerikan-
ska mansion. Hela tanken med designen var att skapa en bildupplevelse för att få ett storslaget intryck. 
Motivet till ceremonitältet inspirerades av husets fasad och i festtälten togs det fram heltäckande väggar 
som mätte 23 meter i bredd vardera. Motivet var asiatiska blommor av olika slag som sen belystes bak ifrån 
och dansgolvet pryddes med fjärilar. 

Här ett exempel på en Bat Mitz-
vah i Cleveland Ohio. Bat  Mitzvah 
kallas det tillfälle när en judisk 
flicka uppnår sin religiösa myn-
dighetsålder som är vid 12 år. Ett 
år tidigare än pojkar, på grund av 
att flickor mognar tidigare. 

I det här projektet ville kunden 
visa sin dotter på olika platser på 
jorden som hon kommer att be-
söka i senare skeden i livet. Big 
Image gav dem förslag på nedlad-
dade foton från dessa platser. De 
fotograferade sedan sin dotter i 
en mängd olika varianter och Big 
Image photoshoppade in flickan 
i bilderna och knöt ihop allt de-
signmässigt med ett vykortstema. 

Med	Big	Image	teknikmöjligheter	går	det	att	göra	allt	
från specialtryck på måttanpassade bordsdukar till 
hela ”room wraps” som omsluter lokalen med golv, 
väggar och tak i ett visst tema.

BAT MITZVAH

BIG IMAGE GILLAR FEST!

NEW YORK-BRÖLLOP /// 
 Dye Sub på Rolltex 229 

och Rolltex Display

BAT MITZVAH /// Airbrush på Cloth 201

TEXT /// KALLE BOHR
FOTO /// BIG IMAGE



Tyskland älskar sina tv-deckare. En 
av de största långkörarna är ZDF-
produktionen Kustvakten som just 
nu är inne på sin 15:e säsong och 
lockar fem miljoner tittare varje av-
snitt. Serien utspelar sig i en marin 
miljö vid Östersjökusten och är be-
roende av naturtroget ljus för att 
skapa spännande och suggestiva 
stämningar, dag som natt. 

Sedan tio år tillbaka samarbetar Big 
Image med seriens scenograf, Olaf 
Rehahn. Tillsammans har de ta-
git fram kulisser som med ett mäk-
tigt tryck och ett enkelt knapptryck 
kan ändra karaktär och färg likt en 
kameleont. Med hjälp av materi-
al som kan belysas från båda sidor 
går det att skapa sanningstrogna 
scener med allt från gryningsljus 
till beckmörker. Scener som sparar 
filmteamet tid och pengar utan att 
kompromissa det minsta med konst-
närlighet och känsla.

TEXT /// BIRGIT HIEMANN
ÖVERSÄTTNING	//	PER WRANGENBERG

FOTO /// BIG IMAGE

Tid är pengar. Fråga bara en tvproducent. Att ge sig på att fånga dygnets alla timmar 
och nyanser med tvkamera borde följaktligen kunna spräcka vilken budget som helst. 

Lösningen är ändå inte att låta bli. Lösningen är att låta skenet bedra.

NATT SOM DAG
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VET DU någon som skulle bli glad över att få nästa nummer eller vill du inte få Big Magazine 
längre? Maila info@bigimage.se.

De senaste nyheterna i storbildsvärlden får du genom att prenumerera på Bigs nyhetsbrev och 
genom att kika in på vår Facebooksida. Anmäl dig på www.bigimage.se, skicka ett mail till 
ovanstående adress eller ring oss på 08-630 32 00.

JOHANNA, VICE VD
Tropical	Island	strax	utanför	Berlin.	Vid	
dåligt väder ta med barnen och åk till detta 
märkligt sköna ställe. Precis som det låter 
så tror du att du kommit till tropikerna 
fast inomhus och hur stort som helst med 
strand, vatten, restauranger och barer.

CASSIE, SKÄRMASKIN/
KONFEKTION
Ballaste jag någonsin gjort är att 
rida hästar i 6 timmar till som-
marbete i Vårnäs i Vingåker. Vi 
red genom skog och vit sand. 
Vid framkomsten serverades 
picknick medan hästarna rusade 
runt av glädje!

ANDREAS, VD
Disneyland i Paris. 
Snacka om upple-
velse.	I	alla	fall	om	
man är barn. Eller 
har barnasinnet kvar!

ALEJANDRO PÅ PRINT
Om man gillar reggae kan jag 
tipsa om Summerjam	i	Köln.	
Helt galet runt en konstgjord 
sjö där band åker på pråmar 
och spelar.

LILLIAN PÅ KONFEKTIONEN
Dalarna! Finns så mycket där. Björnparken, 
Tomteland, dalahästtillverkning, Tällberg, 
Rättviks	camping,	Siljan	överhuvudtaget!

ANNELI, 
PROJEKTANSVARIG
Kolmården	och	Vildmarks-
hotellet. Härligt för hela famil-
jen. Djur, pool, spa, allt i ett!

tornerspel i tiden
Tio mil från den franska östkusten ligger landets, 
efter Disneyland i Paris, största nöjespark, Le Puy 
du Fou. Parken breder ut sig på majestätiska 23 
hektar, fördelade på fem attraktioner med olika 
historiska teman och tar årligen emot c:a 1,5 milj 
besökare.

Längs det oerhörda området kan publiken ta del 
av halvtimmeslånga, historiska scener med allt från 
vikingahärjningar och gladiatorspel till musketörer 
och flyguppvisningar från falkar. Ett av parkens se-
naste teman är tornerspelet ”Lansens hemlighet” 
– ett mäktigt skådespel som utspelar sig framför 
murarna av ett medeltida slott. Handlingen kret-
sar kring en ung herdinna som med hjälp av en 
övernaturligt laddad lans försvarar sig mot engel-
ska riddare.

Det hela är en gigantisk produktion där samman-
lagt ett tusental aktörer, ryttare, hästar och tekniker 
bidrar till att slunga publiken århundraden tillba-
ka i historien. Innan ”Lansens hemlighet” tillkom 
2010 kontaktades Big Image franska kontor för att 
rama in upplevelsen på bästa sätt. Till attraktionen 
förstorades ett litet motiv från en bok upp till enor-
ma 400 m² i skepnad av en 50 m x 8 m lång tygkuliss 
som löper längs hela spelplatsen. Den lika vackra 
som vädertåliga bilden interagerar med hela hand-
lingen dels med pyroteknik och diverse specialef-
fekter. Den mest dramatiska är kanske finalscenen, 
då den i samband med slottets fall störtar ned i ett 
10 m djupt dike.

TEXT /// PER WRANGENBERG
FOTO /// BIG IMAGE

BIG TIPSAR OM TVÅ ANDRA FAVORITER
CEDAR POINT
Sandusky, Ohio, USA

Världens största nöjespark räknat efter antal 
attraktioner	med	17	berg-och-dalbanor	och	
en av dessa – Top Thrill Dragster – är en av 
världens högsta och snabbaste berg-och-
dalbanor. Cedar Point har blivit utsedd till 
den bästa nöjesparken i världen av tidskriften 
Amusement Today nio år i rad.

DJURS SOMMERLAND 
Nimtofte,	Danmark

En	av	Nordens	största	nöjesparker	med	över	
60 attraktioner. Parken har olika temaland: 
Cowboy	&	Indianland,	Afrikaland,	Lilleputtland,	
Kinaland,	Mexicoland	och	ett	stort	vattenland	
med vattenrutschbanor. Om du vågar finns 
den	755	meter	långa	berg-och-dalbanan	Pira-
ten, som är vald till världens femte bästa.

BIGS BÄSTA
SOMMARNÖJEN

NÄSTA NUMMER AV BIG MAGAZINE KOMMER I HÖST!
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