
BrandBase activeert golfsponsoring ING Private
Banking
Topgolfer Mark Reynolds slaat de campagne af die ING Private Banking vanaf
deze week neerzet als ‘Trotse hoofdsponsor van het Nederlandse golf’.
16 DECEMBER 2015, AMSTERDAM

SAMENVATTING

Golfpro Mark Reynolds markeerde met een spectaculaire golfshow en een slag op de Amsterdamse

beursgong het begin van de samenwerking tussen hoofdsponsor ING Private Banking en de

Nederlandse Golf Federatie.

Reclamebureau BrandBase is door ING Private Banking gevraagd zichtbaarheid te geven aan het
sponsorschap waarmee de bank de sport omarmt. Het bureau bedacht en produceerde het concept
voor de campagne ‘Trotse hoofdsponsor van het Nederlandse golf’. Filmproductiemaatschappij Vigics
verzorgde, in opdracht van BrandBase, de productie van de film.

Topgolfer Mark Reynolds is het gezicht van alle online- en printuitingen en speelt de hoofdrol in de
lanceringsvideo. Reynolds laat zien dat golf verder gaat dan het spelen van achttien holes en is een
meester in golftrucs.

[Bekijk hier de video]

Over het golfsponsorschap van ING Private Banking
Golf is met bijna 400.000 golfers de derde sport van Nederland, waarin sportief presteren,
gezelligheid en zakelijk netwerken op ruim 200 golfbanen samenkomen. ING Private Banking is
zowel hoofdsponsor van de Nederlandse Golf Federatie (NGF), Golf Team Holland als van het Ladies
Open en partner van het KLM Open.

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.

##

https://www.youtube.com/watch?v=6JpqWd3KxUs


Meer weten over deze campagne, over BrandBase of ING Private Banking? 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

RELEVANTE LINKS

CITATEN

"‘Golf is al lang geen elitaire, oubollige sport meer en ING Private Banking heeft de ambitie de
sport verder te vernieuwen en te helpen bij talentontwikkeling. Deze spirit komt terug in de
lanceringscampagne.’ "
— Marvin Pupping
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