
VÅRA TRUCK OCH TJÄNSTELÖSNINGAR BY BOKA EN TRUCK 

VÅRA TRUCK OCH TJÄNSTELÖSNINGAR

Vi har truckar för alla tillfällen, mat, bar, demonstrationer, shop,  DJ, café, roadshows, spel med mera.  
Följande sidor beskriver lite närmare vad vi har att erbjuda.  



FOOD TRUCKS ATT HYRA BY BOKA EN TRUCK 

FOOD TRUCKS ATT HYRA

Genom oss kan man boka food trucks till dig som behöver den 
som kök, rekvisita eller promotion.  
Viktigt är att du berättar vad för behov av utrustning ni har för er 
aktivitet. Om det ska vara stekbord, grill, ugn eller annat viktigt.  
 
Att ta reda på innan ni bokar. Om el finns på plats där truckar ska 
användas, hur mycket el det finns och var för typ av eluttag.  
3 fast handske 16 ampere eller 32 ampere eller vanliga 220 
uttag. Dom truckar som finns att hyra har olika förutsättningar 
gällande el.  
 
Beroende vad ni ska göra för aktivitet så se över tillstånden. 
Vi kan hjälpa till med dessa frågor. 



BRAND TRUCKS BY BOKA EN TRUCK 

BRAND TRUCKS 

EN BRAND TRUCK FÅR DIN/DITT FÖRETAG, PRODUKT, TJÄNST OCH VARUMÄRKE ATT 
SYNAS PÅ ETT INNOVATIVT OCH KREATIVT SÄTT OAVSETT OM DET ÄR RÅVAROR, 
DRYCK, SMYCKEN, SOUVENIRER, MUSIK, SKOR ELLER BARNPRODUKTER. MED EN 
BRAND TRUCK KOMMER MAN TILL PLATSEN, GENOMFÖR AKTIVITETEN OCH PACKAR 
IHOP PÅ ETT EFFEKTIVT OCH SMIDIGT SÄTT.  



KYLTRUCKEN FÖR DRYCKER, KYLDA RÅVAROR, TORRA RÅVAROR, CAFÉ, SHOP OCH BAR TRUCKS BY BOKA EN TRUCK 

KYLTRUCKEN FÖR DRYCKER, KYLDA RÅVAROR, TORRA 
RÅVAROR, CAFÉ, SHOP OCH BAR

Denna truck har en 4 meter lång kyl där man rymmer ordentligt 
med varor.  
 
Kan användas som demonstration, shop, bar och café.  
 
Tyget som klär trucken med det nya varumärket på går att byta  
på mindre än 10 minuter.   
 
Skåpet är 4 meter långt, 2.30 brett och 2.04 högt, själva trucken 
är 6,5 meter lång.  

Körskortsform: B-körkort  

Aktiviteten blir oftast med fokus på en sida, men det går att skapa  
aktiviteter runt hela trucken, 



VINTAGETRUCKAR FÖR DRYCKER, KYLDA RÅVAROR, TORRA RÅVAROR, CAFÉ, SHOP OCH BAR BY BOKA EN TRUCK 

VINTAGETRUCKAR FÖR DRYCKER, KYLDA RÅVAROR, TORRA 
RÅVAROR, CAFÉ, SHOP OCH BAR

Denna vintagetruck är helt tom, allt som behövs tas in på egen 
hand så den anpassas till önskad aktivitet.  
 
På vissa av dessa truckar finns det ordnat med 
kommunikationsyta.    
 
Skåpet är 3 meter långt, 2.10 brett och 1.95 högt. Trucken är 
5,2 meter lång.  

Körskortsform: B-körkort 



LILLA DEMONSTRATIONSTRUCKEN MED INSYN FRÅN 3 SIDOR I SAMVERKAN MED POP-UP TRUCKS BY BOKA EN TRUCK 

LILLA DEMONSTRATIONSTRUCKEN  
MED INSYN FRÅN 3 SIDOR  

I SAMVERKAN MED POP-UP TRUCKS

Modell: Mercedez sprinter 2018  

Skåpets mått är 4.80 lång, 2.35 bred och 2.20 hög, själva trucken 
är 7.80 meter lång.  

Körskortsform: B-körkort 
 
Eftersom det finns insyn från tre håll så skapas en mer öppen yta för 
själva aktiviteten. Aktiviteten sker inte bara från en sida utan runt 
hela trucken. Det innebär flera möjligheter både för aktiviteten i 
trucken och runt om trucken. Däremot så krävs det mer arbete för 
exponering av själva varumärket, då ytor för stripning eller för att 
klä trucken i kommunikation försvinner. 
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STORA DEMONSTRATIONSTRUCKEN  
MED INSYN FRÅN 3 SIDOR 

I SAMVERKAN MED POP-UP TRUCKS

En Mercedes Artego 2018 Euro 6 lastbil som är stor nog för att 
transportera standardbilar i.  
 
Eftersom denna truck är så tung och stor att det krävs C-körkort 
så ingår chaufför då man hyr den.  

Skåpets mått är 7.50 lång, 2.55 bred och 2.60 hög, höjd upp till 
truck 90 cm, själva trucken är 10 meter lång. 
 
Samma förutsättningar som den lilla demotrucken men med 
större yta och eftersom skåpet är högre så syns trucken bättre på 
längre avstånd.  
 



SEGWAYKIOSK, KOMPLEMENT TILL TRUCKEN ELLER FÖR EGEN AKTIVITET BY BOKA EN TRUCK 

SEGWAYKIOSK, KOMPLEMENT TILL TRUCKEN 
ELLER FÖR EGEN AKTIVITET 

Segwaykiosken är en mobil enhet som kompletterar truckens 
aktivitet som en sälj- eller demonstationssatellit till trucken.  
 
Segwaykiosken lockar ännu mer kunder till aktivitetens innehåll. 
 
Eftersom Segwaykiosken är en mobil enhet så kan den snabbt 
förflytta sig till olika punkter runt trucken.  
 
Det finns kylenheter för dryck eller glass.  
Det finns värmebehållare för kaffe.  

Självklart går det även bra att endast hyra en Segwaykiosk.  



TILLSTÅNDSFRÅGOR FÖR DIN AKTIVITET BY BOKA EN TRUCK 

TILLSTÅNDSFRÅGOR FÖR DIN AKTIVITET 

ATT TÄNKTA PÅ: 
Om allt är i trucken och man kan agera vid vägkanten så krävs 
betydligt färre tillstånd.  
 
Så fort du ska vara på en offentlig plats där du ska ställa saker på 
marken eller trucken ska ha yta för aktivitet så kommer tillstånd 
att krävas.  
 
Står man på fastighetsmark så behöver man komma överens med 
fastighetsbolaget. Vi har många sådana kontakter.  
 
Ska du delta på evenemang så kolla upp att arrangören har 
tillstånd.  
 



VI KLÄR TRUCKAR I TYG 

EN PRODUKT VI SKAPAT FÖR ENKLARE, SNABBARE OCH BILLIGARE EXPONERING PÅ TRUCKARTRUCKS BY BOKA EN TRUCK 

VI KLÄR TRUCKAR I TYG  
EN PRODUKT VI SKAPAT FÖR ENKLARE, SNABBARE OCH 

BILLIGARE EXPONERING PÅ TRUCKAR

På 10 minuter kan vi ändra exponeringen på en truck till en 
annan, nedtagning 3 min. 
 
Vi tog fram denna lösning för att kunna vara effektiva och inte 
behöva ha ställtid för trucken då den ska stripas , det kan ta 
mellan 1 - 3 dagar per stripning.  
Vår lösning görs en gång och kan återanvändas ca 100 gånger. 
Det blir därför inte en ny kostnad för varje tillfälle som 
kampanjen ska genomföras.  

Det har gjort att företag/varumärken oftare vill genomföra en 
kampanj på detta sätt, då det blir enklare och billigare på 
samma gång. 

 
Före  

Efter 



VI HJÄLPER DIG MED EXTRA UTRUSTNING FÖR DIN KAMPANJ OCH AKTIVITET BY BOKA EN TRUCK 

VI HJÄLPER DIG MED EXTRA UTRUSTNING  
FÖR DIN KAMPANJ OCH AKTIVITET

En truck är ett verktyg för din kampanj och oftast är det 
passagerarsidan som är i fokus för att luckan vanligtvis är där.  

Men även truckens förarsida kan användas för TV-skärm, fotovägg, 
utställningsmonter eller del av en scen för tal, sång eller annat.  

Beroende på vad för aktivitet ni ska genomföra så blir det mer 
effektivt att använda flera ytor runt trucken än att ha en helt egen 
yta. 

Till detta så är ljud, ljus, dekoration och kommunikation delar som 
vi kan hjälpa till med.  



VI HJÄLPER TILL MED MAT OCH DRYCK TILL ER AKTIVITET TRUCKS BY BOKA EN TRUCK 

VI HJÄLPER TILL MED MAT OCH DRYCK TILL ER 
AKTIVITET

Vi jobbar även tillsammans med många food trucks runt om i landet 
och i norden.  
Det gör att vi enkelt kan hjälpa till med all slags service gällande mat 
och dryck.  

Sedan jobbar vi även ihop med ett antal cateringföretag, vilket gör 
att blir det en enklare servering så löser vi det också.  

Läs lite mer om oss och våra tjänster på  
www.hittatrucken.se  
www.sthlmstreetlunch.com  
www.bokaentruck.se  

 
Före  

Efter 

http://www.hittatrucken.se
http://www.sthlmstreetlunch.com
http://www.bokaentruck.se


VÅRT TEAM ÄR PROJEKTLEDARE SOM HJÄLPER TILL MED KOORDINERING, GENOMFÖRANDE OCH KOMMUNIKATION TRUCKS BY BOKA EN TRUCK 

VÅRT TEAM ÄR PROJEKTLEDARE SOM HJÄLPER TILL MED 
KOORDINERING, GENOMFÖRANDE OCH KOMMUNIKATION

Vi har stor erfarenhet av att projektleda olika typer av aktiviteter, 
konceptutveckling och kommunikation för företag, arrangörer, 
arenor, kommuner, mässor, köpcentrum, fastighetsbolag, 
festivaler och idrottsklubbar runt om i norden.  

Varför vi har många återkommande kunder är för att vi håller i 
saker från ax till limpa så att uppdragsgivaren kan fokusera på 
sitt, med förtroende för att vi vet vad vi gör samt att vi hanterar 
sociala medier, fotar, filmar och redigerar, en mix som många 
företag efterfrågar.  
 
Vi kan vara huvudansvariga såväl som delansvariga. Vi sätter 
ingen prestige i vad vi gör utan vad som görs och att det blir bra.  

 



><

Walter Carvajal

walter@bokaentruck.se  
0760466521

BOKA EN TRUCK 

krister@bokaentruck.se 
0735100146
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Krister Lundström

Kontaktpersoner


