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SAMENVATTING

Tijdens de openingsavond van de Amsterdam FashionWeek heeft Bas Kosters het eerste exemplaar

onthuld van de gelimiteerde reeks tijgershirts die hij in samenwerking met het WNF heeft ontworpen.

BrandBase is verantwoordelijk voor het concept en de campagne.

Bas Kosters en het Wereld Natuur Fonds (WNF) maakten samen een exclusieve collectie T-shirts.
Ieder shirt heeft een uniek nummer, van 1 tot en met 3900. Dit aantal staat voor het alarmerend lage
aantal tijgers dat nog leeft in het wild. Zeker in de mode-industrie zien we het dier en de tijgerprint
vaak terug. De tijger wordt vaak als stijlicoon gebruikt, maar heeft daar zelf veel te weinig profijt van
gehad. Dit was het inzicht voor BrandBase voor de fashionable insteek van het concept. De keuze
voor Bas Kosters was voor BrandBase een logische. “De ontwerpen van Bas Kosters zijn
spraakmakend met een maatschappelijk karakter, daarbij maakt Bas vaak gebruik van prints, precies
datgene wat de tijger zo mooi maakt”, lichten de creatieven Tjeerd Buntsma en Jonathan van Loon
toe.

100 jaar geleden leefden er nog 100.000 tijgers in het wild. Door stroperij en de verwoesting van
leefgebieden, waren dit er in 2010 nog maar 3200. Reden voor het WNF om een wereldwijd
reddingsplan te starten om dit aantal te verdubbelen. Dit plan gaat niet alleen de grootste bedreiging,
Wildlife Crime, tegen, maar het draagt ook bij aan het beschermen van de overgebleven
leefgebieden. Bovendien heeft het WNF wereldwijd politici ervan overtuigd dat economische groei
niet ten koste mag gaan van de wilde tijger. Deze aanpak heeft al resultaat: het aantal tijgers groeide
sinds jaren naar 3900.

De tijgershirts zijn te koop op wnf.nl/iprotecttigers voor een symbolische prijs van € 39,00. Met het
kopen en dragen van het shirt draag je bij aan het verdubbelen van het aantal tijgers in 2022, het
nieuwe Chinese jaar van de tijger.

Over BrandBase

BrandBase is een fullservice creative agency en is grondlegger van brand activation in Nederland:
www.brandactivation.com. We maken activerende campagnes die inspireren, beïnvloeden en
gedeeld worden. Digital, film, video, promoties, premiums, reclame, sponsoring, PR en events: we

http://www.brandactivation.com/


gebruiken elk middel om het doel te bereiken. Dat is waar we goed in zijn. En dat is hoe we samen
met onze klanten succesvolle merken bouwen. Do instead of talk.

##

Meer weten over BrandBase of WNF? Neem contact op met Thijs van Schothorst,
thijs@brandbase.nl, 020-4703570.

wnf.nl/iprotecttigers
http://wnf.nl/iprotecttigers

RELEVANTE LINKS

CITATEN

"We gebruiken de kracht van de tijger om de tijger zelf te helpen."
— Martijn van der Rijken – Creative Director BrandBase
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Thijs van Schothorst
+31 (0) 20 4703570 
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thijs@brandbase.nl

Inge Overtoom
+31 (0) 20 4703570 

inge@brandbase.nl

OVER BRANDBASE

BRANDBASE BRAND ACTIVATION
BrandBase is the leading brand activation agency in the Netherlands. We create and produce brand activation
campaigns, premiums, events, websites, displays, video and radio commercials for Shell, ING, Marktplaats, KPN,
Meeùs and many other clients.

WE BACK UP YOUR CLAIMS

Brand promises are more quickly debunked than they were before. People want proof. Stating a claim is simply
not enough; it must be backed up by evidence. That is why BrandBase has turned traditional advertising on its
head and always takes evidence as its departure point. We are convinced this is the way to make brands
stronger, but only if the evidence is communicated effectively. A case in point is our Shell V-Power Looping. 
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