
Shell-medewerkers tonen hun werk op het grootste
steigerdoek van Nederland
BrandBase creëert fotobouwwerk op hoofdkantoor Shell

23 JULI 2015, DEN HAAG

Een fotocollage van meer dan 2.000 m² met beelden van medewerkers en hun diverse
werk siert vanaf vandaag het monumentale gedeelte van het Shell-hoofdkantoor in Den
Haag. Het door BrandBase gecreëerde grootste steigerdoek van Nederland toont de
verscheidenheid aan werknemers en hun werkzaamheden bij het energiebedrijf.

Het steigerdoek van maar liefst 2.064 m² is geplaatst aan de voorzijde van het oudste deel
van het hoofdkantoor van Shell aan de Carel van Bylandtlaan in Den Haag. Het
rijksmonument wordt de komende periode gerestaureerd, zodat het voor de toekomst blijft
behouden.

De collage toont beelden van een geoloog die de ondergrond in kaart brengt tot een
onderhoudsmonteur op de raffinaderij, en van een tankwagenchauffeur die brandstoffen
aflevert tot een laboratoriummedewerker die innovaties test. De hoofdrolspelers op het doek
zijn allemaal werknemers van Shell. In totaal hebben 170 medewerkers van verschillende
disciplines meegewerkt om een zo volledig mogelijk beeld van alle activiteiten te tonen.

Marvin Pupping, director BrandBase: “Het is een prachtige opdracht om het grootste doek
van Nederland te kunnen maken voor op een pand met zoveel historie. Shell geeft op deze
manier letterlijk en figuurlijk een heel persoonlijk kijkje in de keuken aan iedereen die passeert
en laat het vakmanschap en enthousiasme van de medewerkers zien.”

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 Delphine Tilman, delphine@brandbase.nl, 020-4703570

https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbrandbase.pr.co%2F106863-shell-medewerkers-tonen-hun-werk-op-het-grootste-steigerdoek-van-nederland&text=Shell-medewerkers+tonen+hun+werk+op+het+grootste+steigerdoek+van+Nederland&via=brandbaseNL&related=prdotco
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fbrandbase.pr.co%2F106863-shell-medewerkers-tonen-hun-werk-op-het-grootste-steigerdoek-van-nederland
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fbrandbase.pr.co%2F106863-shell-medewerkers-tonen-hun-werk-op-het-grootste-steigerdoek-van-nederland&title=Shell-medewerkers+tonen+hun+werk+op+het+grootste+steigerdoek+van+Nederland&summary=&source=BrandBase
mailto:annebel@brandbase.nl


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

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

RELEVANTE LINKS

CITATEN

"“Het is een prachtige opdracht om het grootste doek van Nederland te kunnen maken
voor op een pand met zoveel historie. Shell geeft op deze manier letterlijk en figuurlijk
een heel persoonlijk kijkje in de keuken aan iedereen die passeert en laat het
vakmanschap en enthousiasme van de medewerkers zien.”"
— Marvin Pupping

AFBEELDINGEN



http://brandbase.pr.co/images/174617
http://brandbase.pr.co/images/174612
http://brandbase.pr.co/images/174613
http://pers.brandbase.nl/BRANDBASE_PRESS_KIT.zip
http://www.brandbase.nl/
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbrandbase.pr.co%2F106863-shell-medewerkers-tonen-hun-werk-op-het-grootste-steigerdoek-van-nederland&text=Shell-medewerkers+tonen+hun+werk+op+het+grootste+steigerdoek+van+Nederland&via=brandbaseNL&related=prdotco
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fbrandbase.pr.co%2F106863-shell-medewerkers-tonen-hun-werk-op-het-grootste-steigerdoek-van-nederland
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fbrandbase.pr.co%2F106863-shell-medewerkers-tonen-hun-werk-op-het-grootste-steigerdoek-van-nederland&title=Shell-medewerkers+tonen+hun+werk+op+het+grootste+steigerdoek+van+Nederland&summary=&source=BrandBase


http://brandbase.pr.co/images/174620
http://brandbase.pr.co/images/174624
http://brandbase.pr.co/images/174611
http://brandbase.pr.co/images/174616
http://brandbase.pr.co/images/174618
http://brandbase.pr.co/images/174617


http://brandbase.pr.co/images/174628
http://brandbase.pr.co/images/174630
http://brandbase.pr.co/images/174626
http://brandbase.pr.co/images/174619
http://brandbase.pr.co/images/174620

