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Svenska Statoil AB är en del av Statoil Fuel & Retail ASA och är ett av Sveriges ledande drivmedelsbolag med fokus på 
klimatet. Under 2009 hade Svenska Statoil en omsättning på cirka 35 miljarder kronor och 1 670 anställda. Verksamheten 
består av försäljning och distribution av bensin, fordonsgas, diesel, E85, flygbränsle och gasol. I den svenska verksamheten 
ingår cirka 300 fullservicestationer och 400 automatstationer, cirka 200 av automatstationerna och 100 av fullservicestationerna 
är anpassade för tung trafik. Vårt nät av fullservicestationer finns över hela landet och erbjuder fräsch och näringsriktig 
snabbmat, biluthyrning, biltvätt, service, kunskap och ekologiska produkter. Statoil Lubricants utvecklar, producerar och säljer 
smörjoljor. För mer information om Svenska Statoil, se www.statoil.se Vill du prenumerera på Statoils pressmeddelande anmäl 
dig på Statoils pressrum. 
 

 

 
 
Malmros och Magnusson gör 80 reklamfilmer åt Statoil  
 
Nu satsar Statoil stort på att kommunicera kaffe i 80 reklamfilmer regisserade av Ulf Malmros. 
Statoils stationspersonal är filmstjärnor och agerar tillsammans med komikern Peter 
Magnusson, som rest riket runt, för att inspirera till att det alltid finns ett skäl att dricka en kopp 
kaffe. 
 
Filmerna har spelats in på 80 av Statoils fullservicestationer och alla 80 reklamfilmerna kommer att 
sändas under tio veckors tid i teve med början den 17 mars. I figuren Kevin Kaffecoachs gestalt 
agerar Peter Magnusson tillsammans med personalen på stationen. ”Kaffecoachens” utmaning har 
varit att inspirera stationspersonalen att sälja kaffe, många gånger på ett oväntat sätt.   
 
– Stationspersonalen är våra hjältar och vi vill lyfta upp deras arbete. Idén bygger på mängder av olika 
skäl som ska inspirerar våra säljare till hur de ska sälja kaffe till våra kunder. Under kampanjperioden 
kommer vi att lansera fem olika skäl som tevereklamen och stationskampanjen baseras på. I all 
kommunikation kring kaffekampanjen sätter vi vår personal i fokus i deras vardagliga arbete på 
stationen, säger Lukas Krol, marknadsföringschef, Svenska Statoil. 
 
Förutom alla reklamfilmer kommer också ett antal radiospottar att utgå från exempel på situationer i 
stationsmiljö som handlar om kaffe. Det kommer också att finnas en webbsida kopplad till YouTube 
och Facebook där man kan se alla 80 reklamfilmer. Där kan man även rösta på och kommentera sin 
egen favorit samt bjuda en god vän på en kopp kaffe.  
 
– Det här är Statoils största reklamsatsning på kaffe någonsin. Säkert kommer många att känna igen 
”sin egen” Statoilstation och säljaren som agerar i reklamfilmen. Hela upplägget är mycket spännande, 
vi ser fram emot hur det kommer att tas emot, säger Amanda Mompalao de Piro, projektledare på 
Svenska Statoil.  
 
Under förra året sålde Statoil cirka 8 miljoner koppar kaffe. Svenskarna dricker fortsatt mycket kaffe. 
Mer än var fjärde man dricker mellan 5 och 10 koppar per dag och två tredjedelar av alla svenskar 
dricker 1 till 4 koppar dagligen. Det visar en Sifoundersökning som Statoil genomförde i juni 2010.  
Den viktigaste anledningen till att dricka kaffe är, inte helt överraskande, för att det är gott med kaffe 
(54 procent). För så mycket som var femte kaffedrickare är det viktigaste att man blir pigg av kaffe. 
 
– Smak och tillgänglighet är viktigt för våra kunder därför satsar vi stort på våra fullservicestationer för 
att möta den efterfrågan. Alla stationer serverar vårt egna Fairtrade-märkta och ekologiska kaffe som 
mals från hela bönor. Utöver det använder vi alltid ekologisk mjölk i våra kaffemaskiner, säger Lukas 
Krol.  
 
Statoil har samarbetat med reklambyrån Family Business och mediabyrån IUM kring kaffekampanjen.   
 
För mer information kontakta:  
Lukas Krol, marknadsföringschef, Svenska Statoil, tel: 070-429 65 87, luk@statoilfuelretail.com 
Tove Grönkvist, informatör, Svenska Statoil, tel: 070-429 64 45, tovgr@statoilfuelretail.com 
 
 


