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Ikano Bank hyllar äldre människors livserfarenhet i ny kampanj
“Livsexperterna” är Ikano Banks nya kampanj i vilken äldre människor delar
med sig av sina erfarenheter från livets stora händelser och beslut. Bakom
kampanjen står Round & Round.
Ifjol lanserade Ikano Bank kommunikationskonceptet ”Because Life Happens” som
handlar om stora och små händelser i livet, där pengar kan vara en lösning. Nu tar
banken ytterligare steg för att närma sig sina kunders liv. Genom kampanjen
”Livsexperterna” tar Ikano Bank hjälp av äldre människor och deras livserfarenhet.
I ”Livsexperterna” följer vi tre äldre personer som delar med sig av sina erfarenheter
de samlat på sig under livet.
– De flesta kunder kommer till oss vid stora eller små förändringar i livet, säger
Emma Roslund Johansson, ansvarig för sparkonton och lån på Ikano Bank. De som
vet mest och kan ge perspektiv på förändringarna är ju äldre, d v s Livsexperter. Som
bank kan vi ränta och pengar men det är ju livshändelserna som är grundorsaken till
varför man kommer till oss. För att vi ska förstå kunder bättre och för att kunder ska
få ett mer långsiktigt perspektiv på livsförändringar, som kan verkar stora och svåra
just nu när man är mitt i dem, har vi tagit hjälp av livsexperter.
Round & Round står även bakom det övergripande konceptet ”Because Life
Happens”.
– "Because life happens" utgår från stora och små förändringar i livet, Med den nya
kampanjen vill vi ta ett steg närmare verkligheten och livets alla svängningar samt visa
att Ikano Bank utgår från sina kunders liv snarare än enbart det finansiella
perspektivet, fortsätter Emma Roslund Johansson.
En av berättelserna delas i en reklamfilm och i Ikano Banks egna kanaler bjuder
ytterligare två ”Livsexperter” på de upp- och nedgångar de varit med om. Dessutom
ger bankens familjeekonom Sharon Lavie sin syn på hur man kan tänka i olika
situationer där pengar kan vara en lösning.
För mer information, vänligen kontakta:
Emma Roslund Johansson, ansvarig för sparkonton och lån på Ikano Bank
E-post: emma.roslundjohansson@ikano.se
Telefon: 076-623 52 18
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