
Abel Tasman, wie is dat eigenlijk?
ING en BrandBase brengen zeehelden in beeld met een mobiele expositie

20 JULI 2015, AMSTERDAM

Bewoners van Zeeheldenbuurten in Nederland kunnen de komende weken kennis
maken met de verhalen achter de naamgevers van hun straat tijdens een mobiele
expositie. BrandBase bedacht in opdracht van ING de activatiecampagne in opmaat
naar SAIL 2015.

Het thema van SAIL 2015 is ‘Van Gouden verleden naar Gouden toekomst’. Dit inspireerde
hoofdsponsor ING en reclamebureau BrandBase om verhalen over zeehelden te brengen
naar de verschillende zeeheldenbuurten die Nederland rijk is. Mensen wonen in de Abel
Tasmanstraat, de Piet Heinstraat, de Willem Barentszstraat en de Witte de Withstraat. Maar
wie waren de mannen achter deze namen?

BrandBase ontwikkelde een mobiele expositie bestaande uit een serie van acht oranje
billboards in een wisselende samenstelling die Nederland kennis laat maken met de
zeehelden van hun buurt. De billboards zijn voorzien van een historische afbeelding en een
beknopte versie van het levensverhaal van de Zeeheld. In een bijbehorende online video zien
we de zeehelden uit de expositie écht tot leven komen en gezamenlijk op weg gaan richting
SAIL Amsterdam.

Director Marvin Pupping: “De bewoners van de zeeheldenbuurten komen echt meer te weten
over de naamgevers van hun straat. De zeehelden komen door de prachtige beelden en
verhalen heel dichtbij en dat maakt veel meer indruk dan een geschiedenisboek.”

De expositie wordt gelanceerd in het Zeeheldenkwartier in Den haag en verplaatst vervolgens
naar Den Bosch, Ede, Winschoten en Amsterdam. Bezoekers van SAIL 2015 kunnen de
zeehelden bewonderen op het ING-eiland aan de Bogortuin in Amsterdam. Het ING eiland is
vrij toegankelijk voor alle bezoekers en is opgebouwd uit verschillende activiteiten die er voor
zorgen dat bezoekers zich voor één dag een zeeheld kunnen voelen. Of ze nu genieten van
een hapje en drankje of een kijkje nemen in de ‘Etoile du Roy’ die afgemeerd en ook vrij
toegankelijk is.

Agenda mobiele expositie:

13-21 juli: Zeeheldenkwartier in Den Haag
22-29 juli: Den Bosch



29 juli-5 augustus: Ede
5-12 augustus: Winschoten
12-19 augustus: Amsterdam
19-23 augustus: ING-eiland tijden SAIL 2015

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. 

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

ING SAIL 2015
https://www.ing.nl/de-ing/over-de-ing/sponsoring/ing-trotse-hoofdsponsor-van-sail/index.html?

bid=8888_Service_HPP_Mass_algmass_SAIL_zeeheldenvideo_BB3

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

BrandBase Press Kit
http://pers.brandbase.nl/BRANDBASE_PRESS_KIT.zip
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"“De bewoners van de zeeheldenbuurten komen echt meer te weten over de
naamgevers van hun straat. De zeehelden komen door de prachtige beelden en
verhalen heel dichtbij en dat maakt veel meer indruk dan een geschiedenisboek.”"
— Marvin Pupping
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