
Nieuwe winkel met interactieve energie-experimenten
Shell Eco-marathon Experience opent deuren op Rotterdam CS

04 MEI 2015, AMSTERDAM

SAMENVATTING

Burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb en president-directeur Shell Nederland Dick
Benschop openden vrijdag 1 mei officieel de eerste Shell Eco-marathon Experience op
Rotterdam Centraal Station. De winkel is een concept van BrandBase.

In de Shell Eco-marathon Experience krijgen bezoekers een voorproefje van Shell Eco-
marathon, de zuinigheidswedstrijd voor studententeams, en Shell Energy Lab, een festival
waar bezoekers van alle leeftijden de wereld van morgen kunnen beleven. Deze twee
evenementen vinden van 21 tot en met 24 mei plaats in en rond Ahoy in Rotterdam.

In de ‘winkel’ kunnen bezoekers onder meer een virtual reality-bril proberen, een miniversie
van zichzelf laten maken door middel van een 3D augmented reality-scan en Shell’s nieuwe
Urban Concept-car bewonderen. De Shell Eco-marathon Experience is onderdeel van de
marketing- en communicatiecampagne die BrandBase ontwikkelde om zoveel mogelijk
mensen te enthousiasmeren voor Shell Eco-marathon.

BrandBase director Marvin Pupping: ‘We kunnen in Shell Eco-marathon Experience mensen
echt laten beleven wat eind mei op veel grotere schaal plaatsvindt. Dat is veel waardevoller
dan alleen adverteren, omdat zo gedurende de drie weken die vooraf gaan aan het
evenement al positieve herinneringen ontstaan.’

De Experience, waar mensen zich ook direct kunnen laten registreren voor het gratis
evenement, is te vinden tussen Spoor 14 en 15 op Rotterdam Centraal Station en is dagelijks
geopend van 1 tot en met 17 mei. Ruim 100.000 bezoekers passeren het station dagelijks.

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 Shell Eco-marathon

Bij Shell Eco-marathon gaan 3.000 studenten uit 200 teams van over heel Europa met elkaar
de strijd aan met zelfgebouwde, super zuinige auto's die zoveel mogelijk kilometers afleggen
op één liter brandstof. De competitie vindt dit jaar voor de vierde en laatste keer plaats in Ahoy
en op het stratencircuit in Rotterdam.

Shell Energy Lab

Shell Energy Lab is een sensationeel festival waarin vier dagen lang alle leeftijden,
spelenderwijs in aanraking komen met het thema 'Beleef de wereld van morgen'. De
bezoekers nemen deel aan verrassende activiteiten en spectaculaire experimenten over de
toekomst van energie en innovatie. Een uitdaging voor het hele gezin.

Vragen? Neem contact op met Annebel Wegdam: annebel@brandbase.nl 020-4703570

BrandBase Brand Activation
http://www.brandbase.nl/

BrandBase Press Kit
http://pers.brandbase.nl/BRANDBASE_PRESS_KIT.zip

Shell Energy Lab
https://www.shellenergylab.nl/nl/

RELEVANTE LINKS

CITATEN

"We kunnen in Shell Eco-marathon Experience mensen echt laten beleven wat eind
mei op veel grotere schaal plaatsvindt. Dat is veel waardevoller dan alleen adverteren,
omdat zo gedurende de drie weken die vooraf gaan aan het evenement al positieve
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herinneringen ontstaan."
— Marvin Pupping
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