
BrandBase laat studenten kennismaken met rauwe
bureaupraktijk
RA*W University duikt in brand activation

30 APRIL 2015, AMSTERDAM

Hoe breng je mensen nu echt in beweging? Tijdens de Agency for A Day bij BrandBase
gingen de studenten van RA*W University zelf aan de slag om dit voor elkaar te krijgen.

BrandBase stelde gisteren zijn deuren open voor RA*W University om met Agency for A Day
een kijkje in de keuken te geven van een reclamebureau. Ruim 20 studenten gingen aan de
slag met een echte briefing.

BrandBase director Marvin Pupping trapte af met een stoomcursus brand activation met best
practices om de gasten bekend te maken met do’s en don’ts van activaties. ‘Wij willen graag
een brug slaan tussen theorie en praktijk door kennis te delen. Opleidingen besteden
natuurlijk aandacht aan goede merkconcepten, maar wij hopen het een stap verder te kunnen
brengen door te laten zien hoe je een merkervaring tastbaar maakt en consumenten echt in
beweging brengt.’

De studenten opereerden voor een halve dag in groepen van 4 als een volledig functioneel
bureau. Zij kregen binnen het als hotel ingerichte kantoor van BrandBase een eigen ruimte
toegewezen en werden voorzien van pizza.

Het doel was om na een brainstorm te zoeken naar creatieve oplossingen binnen het
opgegeven budget. Aan het einde van de dag presenteerde ieder team vol bravoure
verschillende ideeën.

Gerben van der Zwaard, bestuurslid RA*W University: ‘Mooi om te zien hoe een zeer diverse
groep studenten met interesse in de reclame zich vol energie storten op een activatie briefing
van BrandBase. Het resultaat mocht er wezen. De jury gaf aan dat zowel op creatief gebied
als op haalbaarheid de gepresenteerde concepten boven verwachting waren.’

Over BrandBase

BrandBase is een reclamebureau gespecialiseerd in brand activation programma’s. Wij maken
van een merkervaring een mooie herinnering door hart en ziel te geven aan sponsorships,
campagnes en productlanceringen. We make people smile! Onze all-round producers en



creatieven hebben alle ervaring die nodig is om van ideeën en concepten onvergetelijke
campagnes te maken. BrandBase werkt onder meer Shell, Hema, ING, ANWB, Plan
Nederland en Marktplaats.

Over RA*W

RA*W staat voor ‘rauw’ onbewerkt vlees en voor de jonge getalenteerde reclamegeneratie.
RA*W is het ultieme reclamenetwerk van de toekomst. Jonge reclametalenten die ervaringen
met elkaar delen en leren van elkaars achtergrond en ambities. Naast de RA*W sessies voor
werkend talent, worden er sinds het voorjaar van 2014 onder de naam RA*W University ook
sessies speciaal voor studenten georganiseerd. Dit sublabel van RA*W, met een eigen
bestuur, heeft als doel het gat te verkleinen tussen studenten en de reclame-industrie.

Vragen? Neem contact op met Dennis Kaandorp: dennis@brandbase.nl, 020-4703570.
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"Wij willen graag een brug slaan tussen theorie en praktijk door kennis te delen.
Opleidingen besteden natuurlijk aandacht aan goede merkconcepten, maar wij hopen
het een stap verder te kunnen brengen door te laten zien hoe je een merkervaring
tastbaar maakt en consumenten echt in beweging brengt."
— Marvin Pupping
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