
Zo val je op tussen het grote truckgeweld
BrandBase ontwikkelde interactieve Shell stand voor BedrijfsautoRAI
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SAMENVATTING

Met een interactieve stand en een kunstzinnige installatie inspireerde Shell de bezoekers van
de BedrijfautoRAI. BrandBase tekende voor het concept en het ontwerp.

Hoe val je op tussen het grote geweld van grote trucks op de BedrijfsautoRAI? Dat was de
uitdaging die Shell bij BrandBase neerlegde. Shell wilde met stands van internationale allure
zijn euroShell Card en zijn innovatieve brandstoffen op een inspirerende en toegankelijke
manier onder de aandacht brengen.

Om het netwerk achter de euroShell Card, de tankpas voor bedrijven, in beeld te brengen
maakte BrandBase een bijzondere installatie. Verschillende motorblokonderdelen vormden
samen de kaart van Europa. Een intrigerend beeld dat niet alleen uitnodigde tot een
fotomoment maar ook tot een gesprek.

Shell Innovation Lab

In het futuristische Shell Innovation Lab werden bezoekers uitgenodigd aan tafel. Daar konden
ze zelf de drie innovatieve brandstoffen Shell FuelSave Diesel, Shell LNG en Shell GTL Fuel
beleven.

Een Oculus Rift liet zien hoe een druppel Shell FuelSave Diesel zijn weg door een motor
aflegt. In het midden van de tafel stond een grote Shell LNG tank met aan weerszijde iPads
waarop alles over Shell LNG te lezen was. Bezoekers konden door animaties zelf de
voordelen van Shell GTL Fuel ervaren bij drie verschillende vervoersmiddelen: een truck, een
locomotief en een boot.

Marvin Pupping, director BrandBase: “De BedrijfsautoRAI is een geweldig evenement. Shell is
in de wereld van vervoer een innovatieve speler. Dit hebben we voor de bezoeker tastbaar
gemaakt in de stands waar letterlijk en figuurlijk de interactie werd aangegaan.”

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 voor Shell, Hema, ING, ANWB, Plan
Nederland en Marktplaats.
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"De BedrijfsautoRAI is een geweldig evenement. Shell is in de wereld van vervoer een
innovatieve speler. Dit hebben we voor de bezoeker tastbaar gemaakt in de stands
waar letterlijk en figuurlijk de interactie werd aangegaan."
— Marvin Pupping
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