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Media strategy

Showcase the aesthetic appeal of 

Colorbond Fencing.

Utilise innovative use of media to    

provide a link to Colorbond brand 

and product benefits.

Present visual communication with 

high impact for brand cut-through as 

a source of creative inspiration. 



 Saada potentiaaliset asiakkaat 

harkitsemaan Colorbond aitoja 

parhaana vaihtoehtona.

 Tarjota riittävästi tietoa koskien 

aitojen värivalintaa.

 Viestiä tuotteiden eduista 

kodinrakentajille ja 

remontoijille.

 Saada arkkitehdit ja rakentajat 

suosittelemaan Colorbond-

brändiä.

Kampanjan tavoitteet
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Objectives

Convert potential customers who are 

considering their choices to Colorbond

Fencing as the best available option. 

Provide comprehensive information 

beyond colour selection.

Communicate the benefits to new 

homebuilders and renovators. 

Prompt architect/builder to recommend 

Colorbond brand. 



 Tavoitteena oli näyttää 

Colorbond aidoituksen 

esteettinen puoli. 

 Mediaa haluttiin hyödyntää 

innovatiivisesti tarjoamalla 

linkki Colorbond-brändin ja 

tuote-etujen välille.

 Brändi tuotiin esiin vahvan 

visuaalisesti ja lisäksi luovaan 

inspiraatioon haluttiin 

kannustaa.
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 Aikakauslehdet todettiin olevan paras media muuttamaan 

ennakkokäsityksiä Colorbond aidoituksista yhdistämällä kauniit 

kuvat ja tarkan tuoteselostuksen.

 Better Homes and Gardens -lehteen (8/2007) tehtiin 8-sivuinen 

esite, joka rouhittiin lehteen kiinni. 

Kuinka aikakauslehtiä hyödynnettiin
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How magazines were used

Magazines were identified as the best 

media to change preconceived ideas of 

Colorbond Fencing by combining imagery 

with detailed text. 

The „big idea‟

Better Homes and Gardens created an 8-

page „flip book‟ bound insert for the August 

2007 issue. The insert pages were slit 

horizontally to form the flip book. The 

bottom half of each page featured various 

garden settings while the top half 

showcased a range of Colorbond fences.

Advertorials were also run across a  

number of  homemaker magazines.

 Esite leikattiin vaakasuorassa 

keskeltä kahtia. Alaosan sivuilla 

kuvattiin erilaisia puutarhoja, 

kun taas yläosan sivut esittivät 

erilaisia Colorbond aidoituksia. 

 Tämän lisäksi käytettiin 

advertoriaaleja useissa 

sisustuslehdissä.
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How magazines were used

The insert allowed readers to visually  

explore fencing and gardening options 

along with product details and tips to 

create different garden settings.

The right environment was critical with 

insert positioned within the outdoor 

gardening section of the magazine.

The mix „n match flip book met the client‟s 

objectives of being visual, communicating 

the benefits of Colorbond and offering a 

media solution that stood out from the 

crowd.



Esite toimi loistavasti!

 Selailtava liite mahdollisti erilaisten puutarha- ja 

aitavaihtoehtojen ja erilaisten kombinaatioiden tutkailun. 

 Esitteessä oli myös erilaisia vinkkejä ja tuotetietoutta.

 Erikoisratkaisu erottautui hyvin edukseen ja sai paljon 

huomiota. 
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Results

The flip book worked on a number of 

levels allowing consumers to visualise 

the product as a lifestyle brand for the 

reader's home, no matter what the style 

of their house and garden. 

“Both the client and agency were thrilled 

with the final execution and all  

advertising objectives were exceeded.” 

Amy Fleming, Initiative Media, Sydney

Tulokset

Selailtava esite toimi monella

tavalla. Se mahdollisti 

tuotteen visualisoinnin 

erilaisissa ympäristöissä.

Erikoisratkaisun toteutukseen 

oltiin erittäin tyytyväisiä ja kaikki

tavoitteet ylitettiin!


