


Het uitgangspunt is dat we er altijd van uitgaan dat niemand op reclame zit te wacHten. sterker 
nog; veel mensen zeggen dat ze een Hekel aan reclame Hebben. we moeten dus extra ons best 
doen om Hun sympatHie te winnen. 

“WAT MOET JE VAN ME”
      “HET INTERESSEERT ME NIET”



pas als Het er goed uitziet ben je misscHien geïnteresseerd in wat we je te vertellen Hebben. 
vorm is dus waanzinnig belangrijk. inHoud volgt dus op vorm, net als in Het ecHte leven. 

VORM GAAT VOOR INHOUD 



MOEDIGE MERKEN
om op te vallen moet je lef Hebben. Helemaal als je minder budget Hebt dan een producent van 
afwasblokjes bijvoorbeeld. dat betekent niet dat u zicH overlevert aan de grillen van Hemel-
bestormende creatieven, maar samen met ons de scHerpte opzoekt die uw merk verdient. 
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om de AAndAcht te krijgen die uw merk verdient en AAn het 
werk zet.



rademakkers’ eerste klant. en onze eerste campagne (met bram moszkowicz). we laten Het graag zien 
want we vinden Het goed werk. op Het moment dat Hästens met Het geweldige aanbod kwam keken 
wij of er geen addertjes onder Het gras zaten. toen die er écHt niet bleken te zijn was Het concept 
eigenlijk snel bedacHt. Het was een cadeautje dat bram moszkowicz direct wilde meewerken.

Hästens
commercial

De campagne is doorvertaald in (dealer)advertenties, banners en POS materiaal en was een groot 
succes. Maar het werk was nog niet opgedroogd of het hoofdkantoor van Hästens in Zweden besloot 
zich met name op Amerika te richten en een bureau in New York mocht alles gaan doen. Wég Hästens 
bij RadeMakkers en uiteindelijk zelfs bijna weg uit Nederland: van de 40 succesvolle dealers in 2008 
zijn er momenteel minder dan 10 over en ook die hebben het niet makkelijk. Wij hebben gelukkig een 
Accent nominatie aan de muur hangen als mooie herinnering.

advertenties, banners, posters & im






Het gebeurt eigenlijk veel te weinig dat advertenties speciaal worden gemaakt voor de lezers 
van een magazine. de lezers van de gaykrant Hebben andere interesses dan die van de Quote of 
linda bijvoorbeeld. logiscH. voor Hästens mocHten we zo ver gaan dat we voor elk magazine een 
eigen uiting mocHten bedenken. de advertenties werden goed gelezen en zeer gewaardeerd: de 
gaykrant beloonde Hem zelfs met de prijs voor de beste advertentie van Het jaar.

Hästens
print campagne; gay krant print; vpro print; elle wonen print; linda



simavi
print campagne

Het verHaal van simavi is erg gefragmenteerd. ze doen gezondHeidszorg in arme landen, sanitatie en 
scHoon drinkwater zijn speerpunten. maar ook voorlicHting is belangrijk. Hoe verbind je al die onderwer-
pen? door ze aan moeders te koppelen. moeders zijn bijna altijd degene die projecten initiëren, leiden en 
controleren. ze zijn de spil van elk gezin. ook in nederland spelen moeders een Hoofdrol want de meeste  
collecte-euro’s worden door moeders gegeven. kortom: moeders dragen de verantwoordelijkHeid, of iets  
poëtiscHer gezegd: ze dragen de wereld.

tHe making of






mark ecko is een van de ‘Hotste’ merken in amerika, Het maakt kleding en sieraden. 
vooral met Hun Horlogelijn veroveren ze nederland. bij een cool merk Hoort een 
cool medium vonden wij: ‘green graffiti’. met een Hogedrukspuit wordt de straat 
(of stoep) scHoongespoten, maar dan precies waar en Hoe je wil. met deze creatieve 
toepassing, rond een lantaarnpaal, brandspuit of ‘amsterdammertje’, ontstaat een 
zonnewijzer. vlak voor de deur van de juwelier die Het merk verkoopt een verras-
send verwijsbord. veel bureaus claimen dat ze ‘green graffiti’ Hebben uitgevonden, 
nu weet u dat rademakkers er al in 2008 mee bezig was. 

mark ecko
guerrilla



In een tIjd dat Iedereen overal wát, en nergens véél vanaf weet. In een tIjd mIljoenen men-
sen elke dag hun menIng geven op een van de socIale medIa, omdat je tegenwoordIg nou 
eenmaal een menIng moet hebben. dan Is het fIjn dat er een plek Is waar je alle argumen-
ten van voor- en tegenstanders van een bepaald onderwerp kan vInden. Zodat je écht weet 
waar je het over hebt. Zodat je een gefundeerde kunt vormen. hp/de tIjd had nIet alleen 
besloten om van een weekblad naar een maandblad te gaan én hun websIte aan te pakken, 
er moest ook een nIeuwe posItIonerIng komen bIj de (her)InroductIecampagne. oordeel 
Zelf Is de nIeuwe pay-off geworden. en dat Is wat precIes wat we nu ook aan u vragen.

hp/de tIjd
commercIal prInt






werkHandscHoenen zijn dingen voor mannen en alleen maar functioneel. punt. nee, niks daarvan, dacHten ze bij kixx;  
wij gaan ze móói maken, want ook vrouwen willen bescHermd worden. en zo ontstond een serie fraaie werkHand- 
scHoenen waarvan er ruim een kwart miljoen per jaar over de toonbank gaan alleen al in nederland. dat wij Het als  
modeaccessoire Hebben gepositioneerd via een (internationale) campagne zal misscHien wel een beetje geHolpen  
Hebben. ook de verpakkingen, de beursinvulling, pr en de winkelpresentaties zijn van onze Hand.

kixx
print campagne productkaart



zodra retailers korting bij elkaar gaan geven genereren ze traffic bij elkaar van nieuwe  
klanten, was de filosofie. da, karwei, bp en free record sHop geloofden direct in die gedacHte 
en zijn de eerste deelnemers van de krazza actie. wij ontwikkelden de naam, logo, kraskaart, 
advertenties, website, radiocommercial en pos-materiaal. er zijn 10-duizenden krazza kaarten 
ingeleverd en Het website bezoek lag in slecHts enkele weken boven de kwart miljoen!

krazza!
joint promotion kraskaarten krazza! kraskaart site

in-store

banner



met deze campagne opent brand new day de aanval tegen de grote verzekeraars die in Het verleden 
maar liefst 7 miljoen woekerpolissen Hebben verkocHt. brand new day (van de opricHters van binckbank) 
is een jonge verzekeraar die veel minder kosten maakt waardoor er meer pensioen kan worden uitge-
keerd. Het lied is van wim sonneveld en Het wordt gebruikt in de radio- en televisiecommercials. de regie  
Hebben we zelf gedaan, in samenwerking met productiemaatscHappij macgyver. de eerste resultaten zijn 
spectaculair, de respons t.o.v. de oude campagne is ruim 400% Hoger.

brand new day
commercial blogs

in de pers






Vorig jaar startte de campagne Voor Brand new day met een commercial waarin een lied Van wim sonneVeld 
geBruikt werd (Ballroom tango: je heBt me Belazerd, je heBt me Bedonderd). die commercial was Buitenge-
woon succesVol, sindsdien zijn er elke dag meer dan 100 (woeker)polissen per dag oVergeBoekt. 
het VerVolg is met harry slinger in de hoofdrol. in de commercial zingt harry slinger het lied ‘je loog 
tegen mij alsof ik een kind was’, Voor de deur Van de grote Verzekeraars, nationale nederlanden, aegon 
en sns reaal, die ons meer dan zeVen miljoen woekerpolissen heBBen Verkocht. 

Brand new day #2
commercial in de pers






of Het nou om een koelcel, een vergaderkamer, een koelvitrine, een terrarium, een magazijn of om een werk-
plaats gaat, de temperatuur moet exact goed zijn. en blijven. daarvoor Heb je mensen nodig die niet alleen 
tecHniscH Heel erg goed zijn, maar ook een servicegericHte mentaliteit Hebben. mensen die tot Het graadje 
gaan dus. met dit campagne statement profileren de bedrijven zicH die zijn aangesloten bij de nederlandse 
vereniging van ondernemingen op Het gebied van de koudetecHniek en lucHtbeHandeling. afgetiteld met een 
logo en Huisstijl die we eerst Hebben ontwikkeld.

nvkl
print campagne tHe making of






Met onze eerste caMpagne voor de nederlandse energie Maatschappij hebben we Meteen een vol-
treffer gescoord. het idee van de coMMercial is op waarheid gebaseerd: ga naar google, zet heM 
op afbeeldingen en begin Met typen: Ukraine. al bij de ‘r’ verschijnt ‘Ukranian woMen’ als sUggestie.  
klik daar Maar eens op. de hoeveelheid vroUwelijk schoon is indrUkwekkend. zó indrUkwekkend 
dat het Misschien Maar beter is oM Manlief daar niet alleen naartoe te laten gaan. de MediadrUk van 
de nle is Meestal hoog, daaroM wilden wij in de caMpagne wat verrassingen aanbrengen. dat is goed  
gelUkt, er doen Maar liefst 10 bekende nederlanders Mee. je blijft dUs opletten als de spot weer voor-
bij koMt. een groot cadeaU werd ons aangeboden door de aMbassadeUr van de oekraine, die erg boos 
werd op de spot en daarMee de pUbliciteit opzocht. na een ontMoeting Met de directie van nle bleek 
dat hij de spot niet heleMaal goed begrepen had, hij vond heM alsnog leUk. gevolg van zijn actie is 
dat de spot op yoUtUbe in de derde week al door Meer dan een kwart Miljoen Mensen bekeken is.

nederlandse energie Maatschappij
coMMercial 2012






nederlandse energie Maatschappij
banners print 

 EK THUISTAPGRATIS*
t.w.v. € 219,-

0800 4664 | NLE.nl
*Alleen bij een 3- of 5-jarig contract. Kijk voor de actievoorwaarden op NLE.nl

STAP NU OVER

0800 4664 | nle.nl
* Alleen bij een 3- of 5-jarig contract. Kijk voor de actievoorwaarden op nle.nl.
** De vergelijking is gebaseerd op de tarieven die op 2 april 2012 op de websites van nuon, essent en eneco te vinden waren en de tarieven die 
nle hanteert vanaf 17 april 2012. er is vergeleken met het meest vergelijkbare product, reguliere vaste tarieven voor groene stroom en gas voor 
3 en 5 jaar, bij een gemiddeld jaarverbruik van 3.500 kWh stroom en 1.850 m3 gas in gasregio 4. Kijk voor de volledige vergelijking op nle.nl.

Stap nu over. U krijgt dan niet alleen de EK thuistap cadeau, maar u bent bij 
een gemiddeld verbruik ook nog eens goedkoper uit dan met een vergelijkbaar 
contract van Nuon, Essent of Eneco.**

goedkoper 
 dan nUon, essent en eneco

 ek tHUIstapgratIs*
t.w.v. € 219,-

stap nU over







nederlandse energie Maatschappij
pr aandacht



in 6 weken meer dan 50.000 betalende leden opHalen, dat is pas een uitdaging! we gingen Hem aan en kwamen met onze  
campagne-aanpak op bijna 60.000 leden uit. de minister kon er niet meer omHeen, Hij gaf vorig jaar de uitzendvergunning 
en sinds 1 september 2010 zend powned als publieke omroep Haar spraakmakende programma’s uit op radio en televisie. 
voor ons was er een extra grote beloning: een adcn-nominatie in de categorie illustratie.

powned
illustratie leader

gebruik illustratie






weet u wat voor banden er op uw fiets zitten? vast niet. u volgt waarscHijnlijk Het advies van uw 
fietsenmaker. die zijn dus de doelgroep in alle campagnes die we voor cst maken. cst-banden worden 
gemaakt in de grootste bandenfabriek ter wereld (in cHina), maar ze worden ontwikkeld door Het 
europese Hoofdkantoor in amstelveen. 

cst
print campagne

We mogen het hele CST merk beheren: van de positionering, tot de verpakking van (binnen)banden, 
ontwikkeling van namen, logo’s en hotpatches, advertenties, acties, websites, brochures, prijslijsten, 
3D visuals van banden, winkelmaterialen, labels die om de fietsbanden heen komen en zelfs beurspre-
sentaties. En dit voor diverse landen in Europa.

brocHures, advertenties, banners, posters & verpakkingen



Gek eiGenlijk dat er wel winterbanden bestaan voor auto’s maar niet voor fietsen. Zou daar Geen 
behoefte aan Zijn? als je marktleider Cst als klant hebt, dan heb je dit soort GedaChtes (als je  
tenminste met je klant meeleeft). na een klein onderZoek blijkt dat veel fietsers dat een verdomd 
Goed idee vinden. vooral ouders die kinderen naar sChool of CrèChe brenGen reaGeren positief. om 
Cst en de fietsers te overtuiGen van dat idee maakten we een filmpje. het heeft Gewerkt want Cst 
doet researCh om ervoor te ZorGen dat er fietswinterbanden bij je fietsenmaker komen te liGGen.

winterbanden
viral stills






bij de productie van deze band is uitsluitend gebruik gemaakt van natuurlijke materialen.  
daarmee is Het de eerste ‘groene’ band ooit. door Het weglaten van roet is Het productieproces 
ook milieuvriendelijk. Het resultaat is een kwalitatief Hoogstaande band, die meer grip geeft en 
minder rolweerstand biedt. groen betekent dus in dit geval niet dat er concessies zijn gedaan 
aan de kwaliteit. Het geoefende oog zal deze milieuvriendelijke band aan de kleur kunnen Her-
kennen: door Het weglaten van roet en Het gebruik van een natuurlijke roet vervanger is de 
band Heel donkergroen. door de opvallend groene sticker op zijkanten van de band wordt Het 
iedereen direct duidelijk dat Het Hier om een groene band gaat. 

cst green
print campagne leaflet, label, pos-materiaal



CST winTerband
PrinT CamPagne, leafleT, label, PoS-maTeriaal



Weet u Wat voor banden er op uW fiets zitten? vast niet. u volgt Waarschijnlijk het advies van uW fietsenma-
ker. die zijn dus de doelgroep in alle campagnes die We voor cst maken. cst-banden Worden gemaakt in de 
grootste bandenfabriek ter Wereld (in china), maar ze Worden ontWikkeld door het europese hoofdkan-
toor in amstelveen. 

cst
algemene print campagne

DE MEESTE KLACHTEN KOMEN 
VAN onze afdeling klachten
Donderdagochtend 14 mei 1982 kregen we een klacht binnen van meneer De Bok uit Schiedam. 

Hij vond de kleur van zijn voorband minder zwart dan het zwart van zijn achterband. We hebben 

hem direct twee nieuwe banden gegeven. Vervolgens hebben we iemand vrijgemaakt om onze 

after-sales optimaal te verzorgen. Die hebben sinds het vervelende incident met meneer De Bok 

nooit meer wat te doen gehad. Onze missie is om dat zo te houden.  

www.cstbanden.nl



Het begon met Het concept voor een corporate magazine (tmgzine), inmiddels zijn we verant-
woordelijk voor de meeste corporate uitingen van tmg. naast Het jaarverslag, sociaal jaarver-
slag, ontwikkelen we materialen voor interne communicatie, zoals circuit en op1, en pakken we 
de aankleding van de centrale Hal aan.

tmgzine #1
corporate magazine nr1



net als in Het eerste nummer is Het corporate magazine van tmg bedoeld om adverteerders en 
aandeelHouders er beter van te doordringen dat tmg zoveel meer is dan de telegraaf. ook alle 
medewerkers krijgen een exemplaar ervan tHuis gestuurd. in dit nummer natuurlijk speciale 
aandacHt voor Hyves, de acquisitie was immers nét rond toen dit nummer verscHeen. een twee-
gesprek tussen frank volmer (tmg) en jan de jong (nos) Heeft zijn scHaduw vooruitgeworpen; 
een aantal opmerkelijke quotes van de jong voor dit interview stonden al prominent in de dag-
bladen. wij maken Het magazine van voor naar acHteren in Huis. we scHrijven elke letter en zijn 
samen met topfotografen op pad die elke keer scHitterende portretten maken. daarna maken 
we de opmaak. een eer en een feest.

tmgzine #2
corporate magazine nr2



De snelle opkomst van sociale meDia maakt het aDverteerDers niet makkelijk. als een aDver-
teerDer beloftes Doet en Die niet waarmaakt worDt hij keiharD onDeruit gehaalD. De trenD 
is: van belofte naar bewijs. vanDaar Dat in Deze eDitie van tmgzine bewijzen centraal staan en 
het nummer ‘bewijsnummer’ heet. De interviews hebben plaatsgevonDen in een verhoorkamer, 
Daar moet je met bewijzen komen. bovenDien bevat het magazine een bijlage: ‘bewijsmateriaal’. 
Daarin staan een aantal cases met harDe cijfers.

tmgzine #3
corporate magazine nr3



Het palet aan media en titels bij telegraaf media nederland is indrukwekkend. Om dat aan  
adverterend nederland en mediabureaus duidelijk te maken Hebben we een campagne vOOr in 
de vakbladen gemaakt. 

tmnl
pOrtfOliO campagne fOtOgrafie



Telegraaf Media NederlaNd deNkT NieT alleeN iN TiTels eN doelgroepeN Maar ook iN segMeNTeN. 
VroUW eN aUToVisie WareN de eersTe VoorbeeldeN daarVaN. dWars door alle Media VaN de groep 
heeN de doelgroep bereikeN. oNliNe eN offliNe, Via Mails, MagaziNes, kraNTeN, Video eN radio, alle 
Media doeN Mee. eeN VaN de laaTsTe segMeNTeN is ‘arbeidsMarkTcoMMUNicaTie’. er is eeN breed pa-
leT aaN Media iN de groep die daar Voor kUNNeN WordeN iNgeschakeld. gerichT op schoolVerla-
Ters ToT eN MeT ceo’s. oM diT segMeNT op de kaarT Te zeTTeN is er eeN caMpagNe oNTWikkeld Voor 
de VakbladeN eN releVaNTe WebsiTes. de WebsiTe goedpersoNeel.Nl geefT alle beNodigde iNfor-
MaTie Voor WerkgeVers.

TMNl
priNTcaMpagNe arbeidsMarkTcoMMUNicaTie

SPITS
YOURFUTURE.TV 
VACATUREKRANT.NL

Eva Linder, 34 jaar, 
woont samen, 1 dochter. 
MBO niveau. 
Heeft 7 jaar ervaring als 
secretarieel medewerker 
in de zorgsector.

Hoe vind je 
tegenwoordig 
goed personeel?

goedpersoneel.nl

Bij Telegraaf Media Nederland hebben we één aanspreekpunt voor iedereen die goed personeel zoekt. We hebben 

een uniek en breed palet aan wervingsmiddelen die elkaar perfect aanvullen. Of het nu online of in print is, met een 

video of via social media, wij weten precies hoe we uw toekomstige medewerkers kunnen vinden. Kijk voor meer 

informatie op www.goedpersoneel.nl of bel voor een accountmanager arbeidsmarktcommunicatie met 020-585 9390.

NOBILES MEDIA
YOURFUTURE.TV

HET CAREEREVENT
CARP

360INC

Hoe vind je 
tegenwoordig 
goed personeel?

Glen Krist, 24 jaar, 
HBO niveau. 
Heeft 3 jaar ervaring 
als ICT professional 
bij de overheid. 
Hobby: gamen.

goedpersoneel.nl

Bij Telegraaf Media Nederland hebben we één aanspreekpunt voor iedereen die goed personeel zoekt. We hebben 

een uniek en breed palet aan wervingsmiddelen die elkaar perfect aanvullen. Of het nu online of in print is, met een 

video of via social media, wij weten precies hoe we uw toekomstige medewerkers kunnen vinden. Kijk voor meer 

informatie op www.goedpersoneel.nl of bel voor een accountmanager arbeidsmarktcommunicatie met 020-585 9390.

DE TELEGRAAF
VACATUREKRANT.NL

DFT.NL
RECRUITR

Allard van Sloot, 
getrouwd, 3 kinderen, 
HBO+ niveau. Heeft 
ruim 10 jaar ervaring 
in commerciële 
functies en is nu com-
mercieel directeur. 
Hobby: auto’s. 

Bij Telegraaf Media Nederland hebben we één 

aanspreekpunt voor iedereen die goed personeel 

zoekt. We hebben een uniek en breed palet aan 

wervingsmiddelen die elkaar perfect aanvullen. 

Of het nu online of in print is, met een video of via 

social media, wij weten precies hoe we uw toekom-

stige medewerkers kunnen vinden. Kijk voor meer 

informatie op www.goedpersoneel.nl of bel voor 

een accountmanager arbeidsmarktcommunicatie 

met 020-585 9390.

Hoe vind je 
tegenwoordig 
goed personeel?

goedpersoneel.nl



Vanaf het moment dat we het met KaRweI eens weRden om VRouwen centRaal In de 
communIcatIe te stellen begon KaRweI te gRoeIen. een moedIge Keuze VooR een  
bouwmaRKt. In onze eeRste commeRcIal (VooRjaaR 2009) stappen we In de gedachte-
weReld Van een VRouw en zIjn we deelgenoot Van haaR fantasIe. In feIte Is dIe aanpaK 
In de Volgende 2 thematIsche fIlms nIet VeRandeRd. alleen KIjKen we In de laatste 
fIlm Van 2010 ooK eVen mee met een man. op youtube Is de campagne al zo’n 70.000 KeeR 
beKeKen. we hebben we InmIddels ooK nog zo’n 100 VeRschIllende RadIo commeRcIals 
VooR KaRweI opgenomen.

KaRweI
commeRcIal najaaR 2009 commeRcIal VooRjaaR 2010

stIlls commeRcIal VooRjaaR 2009










Vanaf het moment dat we het met KaRweI eens weRden om VRouwen centRaal In de 
communIcatIe te stellen begon KaRweI te gRoeIen. een moedIge Keuze VooR een  
bouwmaRKt. In onze eeRste commeRcIal (VooRjaaR 2009) stappen we In de gedachte-we-
Reld Van een VRouw en zIjn we deelgenoot Van haaR fantasIe. In feIte Is dIe aanpaK In 
de Volgende thematIsche fIlms nIet VeRandeRd. In 2010 mocht eIndelIjK een man mee-
spelen en In de meest Recente commeRcIal een KInd en zIjn teddybeeR. ooK zIjn eR een 
boeK en en een app gemaaKt Van de campagne. de commeRcIals zIjn een hIt op youtube. 
oVeR de laatste commeRcIal zIjn meeR dan 15.000 posItIeVe tweets geplaatst. 

KaRweI
commeRcIal najaaR 2011 beeR & olaf boeK en app







in de zomer van 2010 opende karwei Haar 125e filiaal. dat was aanleiding om met Herkenning van de  
tHematiscHe uitingen een activerende serie commercials te maken. Het speciale ‘125’ logo dat we  
ervoor Hebben ontwikkeld is gebruikt in alle media van karwei. in de folder, op de website, op vracHt-
wagens, maar vooral in en rond de winkel. deze actie is een groot succes geworden, er zijn meer 
dan 300.000 mensen die Hun adresgegevens Hebben gegeven om zo kans te maken op een van de prijzen.  
maar nog veel belangrijker is een significante omzetstijging.

karwei 125
commercial






na de dure feestdagen eind vorig jaar moeten consumenten weer in beweging komen. daarom pre-
senteert karwei gedurende de maand januari de superstuntweken. wij maakten Hiervoor maar liefst 
8 activerende commercials. na twee dagen on air was Het artikel uit de eerste commercial al uitver-
kocHt. ook alle andere weken waren de verkoopresultaten boven verwacHting.

karwei superstunt weken
commercial stills






we wilden adverteerders een onvergetelijke ervaring geven. een dag waar ze Het de 
volgende dag, nee, de volgende maand nóg over Hebben. Het doel was dat ze Hun eigen 
doelgroep én de doelgroep van mtv/tmf beter begrijpen. mtv/tmf is binnen Het commer-
ciële televisielandscHap relatief klein. zelfs voor een doelgroepzender. daarom is Het 
wel een uitdaging om veel tijd van marketing directeuren te vragen. als autoriteit op 
Het gebied van jongeren én als merk is vooral Het merk mtv ijzersterk. dat was Het uit-
gangspunt van een succesvolle actie.

mtv networks
event campagne



voor een van de grootste advocatenkantoren van Het land bewaken we de Huisstijl die we al-
weer een aantal jaren geleden Hebben ontwikkeld. zowel in advertenties, drukwerk als online. 
Het aantal soorten uitingen is erg divers, van een magazine tot een ordner, van een uitnodiging 
tot een congres, van een amsterdam guide tot een intern overzicHt van de medewerkers, van 
een advertentie tot een e-mailing.

HoutHoff buruma
magazine amsterdam guide, routebescHrijvingen, uitnodigingen & columns



Cees Min is een gerenoMMeerd speCialist in veranderingsManageMent. Hij Heeft een unieke visie ontwikkeld 
die er op neerkoMt dat de beste experts niet van buitenaf koMen Maar in Het bedrijf zelf zitten. ze Moeten 
alleen even te leren Hoe ze zelf Hun veranderingstrajeCt in gang kunnen zetten. daarvoor Heeft Cees Met 
zijn bedrijf resetManageMent (waarvoor we de naaM en Huisstijl Hebben bedaCHt) een Cursusboek ontwik-
keld (Hebben we ook ontworpen) dat ziCH nog Het beste laat vergelijken Met een kookboek: je volgt de aan-
wijzingen en dan lukt Het altijd. oM Het bedrijf op de kaart te zetten Hebben we geen traditionele CaMpagne 
bedaCHt, Maar een aCtivatie in de vorM van een boek ontwikkeld dat binnen een Maand in de top-10 tereCHt is 
gekoMen van de best verkoCHte ManageMentboeken. Het ultieMe bewijs dat we MediuM onafHankelijk denken.

reset ManageMent
boekCover spreads & pr



cbs outdoor Heeft op een aantal locaties enorme scHermen opgeHangen. op Het  
centraal station van utrecHt bijvoorbeeld. Het medium wordt ‘alive’ genoemd.  
aan ons de vraag reclamebureaus daarvan op de Hoogte te brengen. wij kozen voor 
een ‘viral’, gericHt aan de creatieven die er, voor één van Hun klanten, gratis op  
mogen adverteren mits Het inspirerend, vernieuwend en creatief is. de respons was 
indrukwekkend en Heeft ‘alive’ in één klap op de kaart gezet. 

cbs alive
viral






bekroond met een adcn (art direc-
tors club nederland) nominatie: 
de eerste buitenreclame ooit voor 
blinden gemaakt. voor de website 
beleyes.nl Hebben we deze sticker 
(met Het websiteadres) laten ma-
ken in braille. beleyes verkoopt 
uitsluitend producten voor blin-
den en slecHtzienden. de sticker 
werd geplakt op de knoppen van de 
oversteekplaatsen met een tikker. 

beleyes
guerrilla



elk weekend zit bij de telegraaf Het magazine vrouw. in een paar jaar tijd al een van de grootste en meest 
gewaardeerde vrouwenbladen. onze kennismaking met vrouw was begin 2009 toen de redactie een mercur 
won; de oscar voor bladenmakers. daarvoor mocHten we een inHaker bedenken. die samenwerking beviel 
goed. daarom werd er een ingewikkelde vraag bij ons neergelegd: ‘Hoe moeten we met onze eigen aanbie-
dingen omgaan? Het zijn geen advertenties en ook geen redactie.’ de oplossing was froukje, een fictief 
redactielid dat een eigen ümfeld krijgt. zij selecteert en onderzoekt alle artikelen en aanbiedingen. 
inmiddels Hebben we Het design voor alle uitingen beHalve Het magazine mogen ontwikkelen.

vrouw
froukje

VROUW houdt je altijd op de hoogte van de laatste 
mode en beauty trends. Ieder weekend het magazine,  
2x per week in De Telegraaf, 2x per maand de nieuws-
brief en elke dag online: telegraaf.nl/vrouw.

VROUW is in drie jaar tijd uitgegroeid tot een waanzinnig succesvol platform. De combinatie dagblad, 
magazine en internet maakt het voor lezeressen en adverteerders erg interessant. De communicatie 
(huis)stijl die we voor VROUW hebben gemaakt is zo opgezet dat ze er ook zelf mee aan de slag kunnen.

advertenties, banners & im



vrouw
advertentie inHaker mercur

ACHTER ELKE SUCCESVOLLE MAN 
STAAT EEN STERKE VROUW
De Telegraaf is de meest gelezen krant van Nederland. Samen met mijn redactie knok ik er elke 

dag voor dat meer dan twee miljoen mensen met plezier onze krant lezen. Elke zaterdag doen  

we er een cadeautje bij: VROUW. Dat wordt erg hoog gewaardeerd door haar lezers. En nu ook  

door de jury van Mercur. Een Mercur is voor tijdschriftenmakers de hoogst haalbare onderscheiding.  

VROUW heeft de prijs ‘Tijdschriftreportage van het jaar.’ gewonnen voor ‘Achter het krantenberichtv.’  

Daar zijn we hier allemaal heel erg trots op. Maar de redactie van VROUW gaat echt niet  

naast hun pumps lopen: ook in 2010 zal er geen prijs komen te staan op VROUW.

vrouw won begin 2009 een mercur; 
de oscar voor bladenmakers.  
als inHaker bedacHten we deze 
uiting waar sjuul paradijs di-
rect entHousiast aan mee wilde 
werken. 



niemand Heeft ooit zoveel prijzen gewonnen op de mountainbike als de sportlegende bart brentjens. dat Hij met maxxis 
is gaan samenwerken om de ideale fietsbanden te ontwikkelen is goed nieuws voor mountainbikers. de look-and-feel 
van de campagne past perfect bij de smaak en belevingswereld van de doelgroep. de campagne is geplaatst in special inte-
rest bladen en doorvertaald naar website en pos-materiaal.

maxxis
advertentie campagne site



ruimdenkende creatieven Hebben 
geen last van Homofobie, dacH-
ten wij. daarom scHreven we een 
wedstrijd uit om voor een be-
staande klant van Hun bureau 
een gaykrant-uiting te maken. de 
wedstrijd was een groot succes, 
we kregen tientallen serieuze, 
mooie, geestige en vaak buiten-
gewoon creatieve inzendingen. 
de poster die we Hadden gemaakt 
voor deze uitnodiging werd op 
alle reclamebureaus opgeHan-
gen, maar Helaas moeten we be-
kennen dat Het uiteindelijke  
resultaat ons erg tegenviel. Henk 
krol Had gelijk: de gemiddel-
de adverteerder laat deze zeer 
Hoogwelstandige (double inco-
me no kids) doelgroep tocH maar 
liever links liggen.

gaykrant
poster



Voor Alex Vermogensbeheer heb-
ben we een nieuwe rAdio cAmpAgne  
ontwikkeld. op bAsis VAn consumer  
insights Vertellen we dAt de propo-
sitie VAn Alex Veel interessAnter is 
dAn die VAn Alle Andere Vermogens-
beheerders. we noemen ze weliswAAr 
niet bij nAAm, mAAr ‘piepen’ die weg. 
een ActiVerende cAmpAgne met een 
duidelijke boodschAp.

Alex
rAdio commerciAl











de vraag: wij willen een actieperiode invullen à la de ‘drie dwaze dagen’. 
welke retailer wil dat nou niet? geen eenvoudige opdracHt moeten we 
bekennen. uiteindelijk zijn we er uitgekomen met een succesvolle aan-
pak: grrraaium. een fantasiewoord (opgebouwd uit Het begrip ‘grijpen’ 
en de bloem ‘geranium’) dat alleen door een tuincentrum gebruikt kan 
worden en meteen begrepen wordt: Hier valt voordeel te Halen.

life & garden
winkelpromotie



voor de presentatie van dit  
leuke tuincentrum Hebben we 
de Hele winkelpresentatie, Het  
concept van de folder (Hun  
belangrijkste medium) en Hun 
advertentiegrid ontwikkeld. 
gericHt op vrouwen natuurlijk, 
want die gaan er over. de actue-
le uitwerking ervan wordt elke 
week door Hun eigen opmaak-
studio gemaakt.

life & garden
Huis-aan-Huis folder



Met 7 locaties in noord Holland is Van Zwienen Marktleider in dat gebied als Peugeot-dealer. Hij kooPt 
Volle ParkeerPlaatsen tegelijk in Voor eigen risico en VerkooPt nieuwe Peugeot’s goedkoPer dan an-
dere dealers. dat VerHaal insPireerde ons tot een concePt Voor een filMPje dat Voor ZicH sPreekt. 
niet alleen oP Youtube te Zien, Maar ook uitgeZonden oP rtV noord Holland en coMedY central.  
een filMPje dat boVendien Veel free PublicitY oPleVerde, want dealers Maken norMaal gesProken 
geen filMs.

Peugeot Van Zwienen
coMMercial blogs






Het stond tot onze verbazing vrij prominent in de vakbladen: ‘move fiets-
verlicHting klant bij rademakkers’. de reacties waren een beetje spottend, 
alsof je voor zo’n account iets bijzonders kan bedenken. maar wij zijn er 
wél erg blij mee. we maken namelijk net zo lief een leuke placemat als een 
billboard. voor move kwamen we met een goedkope maar erg originele guer-
rilla. is Het u wel eens opgevallen dat die uitgerekte fietsen die op de fiets-
paden zijn gescHilderd geen lampjes Hebben? gek is dat eigenlijk. wij Hebben 
ze er maar opgeplakt met een speciale ‘glow-in-tHe-dark’ sticker. om daarmee 
duidelijk te maken dat zicHtbaarHeid van levensbelang is. natuurlijk Heb-
ben we ze vooral rondom fietsenwinkels geplakt.  

move
guerrilla



autovisie
print campagne

De vaste pagina’s (autotelegraaf) 
in De telegraaf en het succes-
volle blaD autovisie werDen 
in maart 2010 samengebracht, ze 
gingen met één reDactie samen 
onDer De naam autovisie. Dat is 
goeD nieuws voor De lezers want 
alle meDia (krant, magazine en 
online) zijn herkenbaar van De-
zelfDe afzenDer en verwijzen 
naar elkaar. ook voor aDver-
teerDers is Dat goeD nieuws: één 
aanspreekpunt voor De hele au-
toportal. naDat we ontDekten 
Dat autovisie écht een mannen-
blaD is (meer nog Dan playboy!) 
kwamen we met een campagne 
voorstel waarin De auto belang-
rijker is Dan De vrouw. 

raDio commercial





tot maart 2009 werd de telefoon bij deze assuradeur opgenomen met klap - des bouvrie & bredius (arme 
telefoniste!). ons werd gevraagd daar eens naar te kijken. ons advies: noem Het zoals iedereen Het in 
de volksmond al noemt: klap. en zo gescHiedde. de Herintroductie van de naam en de nieuwe Huisstijl 
werd opgeluisterd door een scHitterend (koffietafel)boek met de opvallende titel ‘rampzalig’. want een  
assuradeur lust stiekem wel pap van rampen, zolang er maar geen menselijke slacHtoffers vallen.

klap
boek



de succesvolle interieurwinkels van Henk teunissen groeien elk jaar met zo’n 30%. crisis of geen crisis. 
een paar jaar geleden opende rivièra maison Hun concept-store in de van baerlestraat in amsterdam. 
ze Hadden de pecH dat de Hele straat open lag en door slecHte coördinatie van de gemeentediensten 
duurde dat bijna een Half jaar. wij kwamen met Het idee om de Hele straat op te leuken met enorme  
lampenkappen. midden in de nacHt opgeHangen, want eigenlijk mag Het niet. twee dagen later konden we 
de gratis publiciteit niet meer bijHouden: alle nationale kranten Hadden een foto geplaatst, Het parool 
gaf zelfs de Hele voorpagina. ook internationaal (o.a. new york times) was er aandacHt voor.

rivièra maison
guerrilla in de pers



Er zijn mEErdErE burEaus diE voor TElE2 zakElijk wErkEn, wij zijn bEgin 2009 gEsElEcTEErd voor 
acTivErEndE communicaTiE, soms nog wEl EEn bElow-ThE-linE gEnoEmd. hET zijn roErigE TijdEn 
voor TElE2, wE zijn Er TroTs op daar dichT op TE ziTTEn. dE EErsTE campagnE diE wE maakTEn hEETTE: 
‘hoEra! wE gaan bEzuinigEn!’ daT pasT goEd in hET TijdbEEld En biEdT ondErnEmErs dE mogElijk-
hEid flink TE bEzuinigEn op hun TElEfoonkosTEn zondEr in TE lEvErEn op kwaliTEiT En zEkErhEid. 

TElE2
mailing siTE & mailing



De herintroDuctie van tele2 Za-
kelijk (voor vele onDernemers 
De introDuctie) is gemaakt Door 
een collega bureau Dat vooral 
thema-uitingen maakt. De vaste 
heaDline is: ‘welkom in De nieuwe 
realiteit.’ De één op één communi-
catie is Door ons gemaakt. we heb-
ben De regel verDer ingevulD met 
een abc en onDer meer vertaalD 
in een boekje.

tele2
mailing



Bij het starten van de verkiezingen geeft de telegraaf vijf 
lijststekkers van de grootste partijen een eigen redactie en 
mogen ze allemaal een eigen voorpagina en twee Binnenpagina’s  
maken. zo weet je als kiezer tenminste waar ze voor staan. dat 
idee was natuurlijk ook van ons. er liepen 7 cameraploegen rond 
tijdens het Bezoek van de lijsttrekkers. zelfs een ploeg van cnn.  
maar het mooiste was een item van 10 minuten in het 8-uur jour-
naal. al met al gaf deze actie een mediawaarde die niet eens meer 
is uit te rekenen...

de telegraaf
verkiezingscampagne-dag



Het fijne van reclame maken is dat er geen eentonige dag bestaat. de ene dag mag 
je een concept bedenken voor een product. de volgende dag voor een dienst. en 
nu mogen we campagnes bedenken voor een lánd! en wat voor een land: israël is de 
bakermat van bijna alle religies. met tel aviv als mondaine badplaats en sHopping-
paradijs, eilat als de ideale strandvakantie tijdens de winter en ga zo maar door.  
wonderful israël dus.

israeliscH verkeersbureau
commercial print campagne






Persbericht 1:‘er is een busongeluk in india geweest waar 13 gewonden bij zijn  
gevallen.’ reactie: ‘o’. 
Persbericht 2: :‘er is een busongeluk in india geweest waar 13 gewonden bij zijn  
gevallen waaronder 5 nederlanders.’ reactie: ‘wat een toestand!’ 
Persbericht 3: :‘er is een busongeluk in india geweest waar 13 gewonden bij zijn  
gevallen, waaronder uw buurman.’ reactie: ‘afschuwelijk!’ 
kortom: nieuws dat je raakt komt van dichtbij....

dichtbij
4 commercials 2011 Print & abri

im’s






Stratego iS het faScinerende bordSpel dat veel herinneringen en emotieS oproept. 
vele generatieS vaderS hebben heftige veldSlagen met hun zonen geSpeeld. die Strijd 
kan nu ook online gevoerd worden via Stratego.com. wij ontwikkelden hiervoor 
een internationale introductiecampagne. het thema van de campagne werd; ‘it’S all 
about the flag’. de vlag; er wordt om gehuild van ontroering en woede. hij wordt 
geëerd en vertrapt. hij wordt trotS getoond bij een overwinning en verbrand om 
duidelijk te maken wie de vijand iS. van die heftige iS emotieS iS in deze campagne 
gebruik gemaakt. we zien iconiSche beelden van de verovering van iwo jima, de ame-
rikaanSe burgeroorlog, de maanlanding en amerikaanSe Soldaten vertrekkend uit 
vietnam etc. de campagne iS uitgewerkt in een online commercial, print (dagbladen 
en magazineS), radio en bannering.

Stratego
commercial 2012 print 

Conquer the flag

Join for free and challenge your friends!

noW online The classic BaTTlefield sTraTegy gaMe

Stratego_Autovisie_212x285_FC_V2.indd   1 02-04-12   09:13

Hide the flag

Join for free and challenge your friends!

noW online The classic BaTTlefield sTraTegy gaMe

Stratego_Autovisie_212x285_FC_V2.indd   2 02-04-12   09:13

NOW ONLINE

banner 






EYE, zo hEEt hEt niEuwE filmmusEum aan hEt iJ. DE bouw van hEt iconischE panD 
hEEft milJoEnEn rEizigErs lang gEboEiD. sinDs hEt op 4 april 2012 Door Koningin 
bEatrix gEopEnD is, hEbbEn honDErDDuizEnDEn mEnsEn aDEmloos ronDgEKE-
KEn in EEn gEbouw Dat ziJn wEErga niEt KEnt. tiJDEns DE ronDlEiDingEn KriJg 
JE intErEssantE fEitEn tE horEn, zoals: Er is nEt zo vEEl mEtaal vErwErKt in Dit 
gEbouw als in DE EiffEltorEn. 

DE culturElE subsiDiEKranEn ziJn, mEDE Door DE financiëlE crisis, stEvig Dicht-
gEDraaiD. EYE moEt Dus EEn bElangriJK DEEl van haar inKomstEn zElf gEnErE-
rEn. Dat DoEn zE niEt allEEn Door intErEssantE fEstivals En ExpositiEs tE orga-
nisErEn, maar ooK Door DE zalEn tE vErhurEn En ‘vriEnDEn van EYE’ tE wErvEn. 

voor hEt wErvEn van vriEnDEn, zaKEnvriEnDEn En businEsspartnErs hEbbEn 
wE vErschillEnDE matErialEn ontwiKKElD. iEDErEEn DiE hEt musEum bEzoEKt 
KriJgt EEn flYEr waarin hiJ of ziJ worDt aangEmoEDigD vriEnD tE worDEn. DE 
anDErE wErvingsactivitEitEn ziJn vooral onlinE tErug tE vinDEn op DE wEb-
sitE van EYE.

als JE EEn fEEstJE hEbt, (EYE is EEn officiëlE trouwlocatiE), EEn proDuctprE-
sEntatiE wilt DoEn, of EEn vErgaDEring wilt waarbiJ JE gEïnspirEErD wilt 
worDEn Door EEn waanzinnig gEbouw En goED EtEn, EEn film wilt ziEn mEt JE 
vriEnDEn (biJvoorbEElD allE commErcials uit JE gEboortEJaar) Dan moEt JE 
voortaan aan EYE DEnKEn. DE prEsEntatiE van allE mogEliJKhEDEn hEbbEn wE 
ovErzichtEliJK gEmaaKt in EEn aantal fact-shEEts. zowEl gEDruKt als onlinE 
bEschiKbaar.

EYE 
folDEr

fact shEEts



joost
joost.rademaker@rademakkers.nl

joost rademaker (1958) heeft de dagelijkse leiding bij rademakkers.  
hij zit al 30 jaar in het communicatievak. heeft een creatieve achtergrond 
maar werd al jong managing director van grote internationale bureaus. 
joost is vooral een gepassioneerde strateeg en accountman. daarom 
heeft hij waarschijnlijk zoveel effies gewonnen. hij is een harde werker 
die de belangen van zijn klanten voorop stelt en geweldig ambitieus is 
als het gaat om kwaliteit. wars van politiek en vage teksten. een mensen-
mens. en zo hoort het in een vak waar mensen het verschil maken. 



lodewijk
lodewijk.vanderpeet@rademakkers.nl

lodewijk van der peet (1956) is de creative director van rademakkers.  
Hij zit ruim 30 jaar in Het vak en Heeft er verscHillende ambacHten en 
functies bekleed. van artdirector tot managing director van een televi-
sieproductieHuis. nu vooral strateeg, conceptman en copywriter. Heeft 
ontelbaar veel prijzen gewonnen. geen ongenuanceerde Hemelbestor-
mer maar wel beHoorlijk eigenwijs. mag ook wel met zo veel ervaring.  



marc
marc.linderHof@rademakkers.nl

marc linderHof (1978) is artdirector en mede-eigenaar. Heeft veel van  
een designer, een illustrator, een strateeg en een nieuwsgierig kind.  
ambitieus als Het gaat om de creatieve kwaliteit en gelukkig een zeur-
piet als Het gaat over de details die dat kunnen verpesten. maakt scHit-
terend werk dat bovenop de briefing zit en er vaak zelfs overHeen gaat. 
is een regelmatige gast op Het prijzenpodium. 



referenties
op onze website vertellen al onze klanten waarom ze met ons werken. betrokkenHeid is de 
meest voorkomende kwalificatie. dat is precies waarmee we ons willen onderscHeiden.



Zet je merk aan het werk©

www.rademakkers.nl
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