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SAMENVATTING

Fietsers zonder fietsverlichting zijn een kwetsbare groep in het verkeer. In opdracht van de
ANWB bedacht en lanceerde BrandBase een campagne rondom fietsverlichting. Het doel van
de campagne: Nederland bewust maken van de noodzaak van goede fietsverlichting en het
aantal verkeersongelukken onder fietsers verlagen. De hoofdrol en tevens het thema van de
campagne werd de 'ANWB Lichtbrigade'. Een stoer en fris team met een missie. De
vuistregel die voor deze campagne bedacht werd: Straatverlichting aan? Fietsverlichting aan!

Bekijk de trailer

De strategie die BrandBase voor deze campagne neerzette was dat de Lichtbrigade middels
opvallende lokale activaties en events een landelijk bereik van de boodschap realiseerde.
Deze acties werden gedaan gedurende de herfstmaand oktober en kregen een spannend
karakter. Zoals de volgspotactie, waarbij de Lichtbrigade in hun brigadeauto, uitgerust met
spotlight op het dak, 's avonds niet verlichte fietsers in de spotlight zette. Dat gebeurde in de
straten van onder andere Groningen, Enschede, 's-Hertogenbosch, Utrecht, Amsterdam en
het donkerste dorp van Nederland; Ootmarsum. Kwamen zij fietsers tegen zonder
fietsverlichting, dan werden deze met de krachtige volgspot in de spotlight gezet en veilig
verlicht thuis gebracht. Daar krijgen zij een setje fietslampjes zodat ze de volgende keer zélf
goed verlicht over straat kunnen.

Ook werd de boodschap #lichtaan gecommuniceerd middels online content. Met een filmische
trailer werd de Lichtbrigade geïntroduceerd en met korte dynamische filmpjes van de activatie
zag je de Lichtbrigade in actie.

Als slotevent van de campagne werd op 25 oktober, de avond waarin de zomertijd over gaat
naar wintertijd, de ANWB Fietscinema georganiseerd. Een drive-in bioscoop, speciaal voor
fietsers. Het entreebewijs was goed werkende fietsverlichting en het zadel of de bagagedrager
de bioscoopstoel. Ook voor de Fietscinema gold dat de lokale én landelijke pers, zowel vooraf
als tijdens de Fietscinema, flinke belangstelling toonde.

https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbrandbase.pr.co%2F87295-straatverlichting-aan-fietsverlichting-aan&text=Actievatiecampagne+van+%40BrandBase+voor+ANWB+zet+onverlichte+fietsers+letterlijk+in+de+spotlight.+%23lichtaan&via=brandbaseNL&related=prdotco
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fbrandbase.pr.co%2F87295-straatverlichting-aan-fietsverlichting-aan
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fbrandbase.pr.co%2F87295-straatverlichting-aan-fietsverlichting-aan&title=Straatverlichting+aan%3F+Fietsverlichting+aan%21&summary=Actievatiecampagne+van+%40BrandBase+voor+ANWB+zet+onverlichte+fietsers+letterlijk+in+de+spotlight.+%23lichtaan&source=BrandBase
https://www.youtube.com/watch?v=Jad1WJfCp18


Trailer Lichtbrigade
https://www.youtube.com/watch?v=Jad1WJfCp18

ANWB Lichtbrigade Actiesite
http://www.anwb.nl/verkeer/lichtbrigade

Case BrandBase.nl
http://www.brandbase.nl/clients/anwb/anwb-lichtbrigade/?t=3583

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

RELEVANTE LINKS

CITATEN

""De volgspotactie is een mooie actie om mensen te laten zien dat je met goede
verlichting veilig thuis kan komen. Want als je geen fietsverlichting hebt, dan brengt de
Lichtbrigade je veilig en verlicht naar huis.""
— Araya Sumter, ANWB Leden actief

""Wat een kei gave actie dit!""
— Reinier, onverlichte fietser uit Den Bosch

"“We zijn er in geslaagd om de serieuze boodschap op een leuke manier over te
brengen. Niet alleen naar de consument, maar ook naar de media. Door de juiste toon
te gebruiken, creëer je sympathie. Dit zorgt er voor dat je boodschap gehoord wordt.”"
— Marvin Pupping, director BrandBase

AFBEELDINGEN



http://brandbase.pr.co/images/144447
http://brandbase.pr.co/images/144418
http://www.brandbase.nl/
http://www.brandbase.nl/clients/anwb/anwb-lichtbrigade/?t=3583
http://www.anwb.nl/verkeer/lichtbrigade
https://www.youtube.com/watch?v=Jad1WJfCp18
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbrandbase.pr.co%2F87295-straatverlichting-aan-fietsverlichting-aan&text=Actievatiecampagne+van+%40BrandBase+voor+ANWB+zet+onverlichte+fietsers+letterlijk+in+de+spotlight.+%23lichtaan&via=brandbaseNL&related=prdotco
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fbrandbase.pr.co%2F87295-straatverlichting-aan-fietsverlichting-aan
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fbrandbase.pr.co%2F87295-straatverlichting-aan-fietsverlichting-aan&title=Straatverlichting+aan%3F+Fietsverlichting+aan%21&summary=Actievatiecampagne+van+%40BrandBase+voor+ANWB+zet+onverlichte+fietsers+letterlijk+in+de+spotlight.+%23lichtaan&source=BrandBase


http://brandbase.pr.co/images/146556
http://brandbase.pr.co/images/146638
http://brandbase.pr.co/images/146636
http://brandbase.pr.co/images/146637
http://brandbase.pr.co/images/144417
http://brandbase.pr.co/images/144421
http://brandbase.pr.co/images/144447
http://brandbase.pr.co/images/144418


Marvin Pupping
Director 

+31 (0) 20 4703570 

marvin@brandbase.nl

BrandBaseNL

WOORDVOERDER



http://brandbase.pr.co/images/146555
http://brandbase.pr.co/images/146557
http://brandbase.pr.co/images/146556
http://brandbase.pr.co/images/146638
https://twitter.com/BrandBaseNL
mailto:marvin@brandbase.nl

