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SAMENVATTING

2014 was voor BrandBase een jaar vol hoogtepunten: talloze mooie projecten en de
verhuizing naar het nieuwe ‘hotelkantoor’.

BrandBase recyclet oud kantoor voor kerstkaart

Dat verdient een mooie afsluiting, een welgemeende kerstboodschap met een vrolijke twist.
Met het hout dat we overhadden uit ons prijswinnende palletkantoor maakten we een
duurzame kerstkaart die ook na dit jaar als boomversiering kan worden gebruikt. Zo leven ons
kantoor en de positieve herinneringen aan 2014 voort.

Bekijk hier de 'making of'

Director Marvin Pupping van BrandBase: 
‘De kerstkaart staat voor wat wij doen: het maken van communicatieprogramma’s met een
experience in het hart. We doen er alles aan om voor de merken van onze klanten positieve
herinneringen te creëren.’

Highlights 2014

BrandBase mocht in 2014 voor ASR de ‘Andere Spelen’ organiseren, een sportevent voor
duizenden kinderen in de Jaarbeurs. In oktober waren we voor de ANWB in heel Nederland
actief met de Lichtbrigade om iedereen van de boodschap ‘Straatverlichting aan?
Fietsverlichting aan!’ te doordringen. Voor Hema werd een ludieke activatie gemaakt met een
rookworst in een akker van maar liefst 5 hectare. Voor de derde jaar op rij organiseerde
BrandBase de Shell Eco Marathon, een vierdaags festival in Ahoy met als thema ‘Beleef de
wereld van morgen.’

Lees hier meer over onze projecten.

We make people smile

http://www.brandbase.nl/
http://www.madebybrandbase.com/
http://www.brandbase.nl/clients/brandbase/the-pallet-project/


Verhuizen stressvol? Wij deden het met een grote lach op ons gezicht. Ons ‘palletkantoor’ was
natuurlijk al een architectonisch hoogstandje, maar Hotel Danzigerkade - met gezellige lobby,
hotelbar en zelfs bedden - voelt iedere dag weer als vakantie. We ontvangen er onze gasten
met veel egards en doen er alles aan klanten tevreden te laten vertrekken. Net een echt hotel
dus.

In 2015 gaan we vol energie samen met onze klanten aan de slag om nieuwe highlights te
realiseren. En er gaat gelachen worden. Door ons, door onze opdrachtgevers en vooral door
hun klanten. We make people smile!
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http://www.brandbase.nl

A Marvellous Christmas
http://www.madebybrandbase.com

RELEVANTE LINKS

AFBEELDINGEN



http://brandbase.pr.co/images/144446
http://brandbase.pr.co/images/152252
http://brandbase.pr.co/images/152251
http://brandbase.pr.co/images/152253
http://www.madebybrandbase.com/
http://www.brandbase.nl/
http://pers.brandbase.nl/BRANDBASE_PRESS_KIT.zip
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbrandbase.pr.co%2F92768-brandbase-recyclet-oud-kantoor-voor-kerstkaart&text=BrandBase+recyclet+oud+kantoor+voor+kerstkaart&via=brandbaseNL&related=prdotco
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fbrandbase.pr.co%2F92768-brandbase-recyclet-oud-kantoor-voor-kerstkaart
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fbrandbase.pr.co%2F92768-brandbase-recyclet-oud-kantoor-voor-kerstkaart&title=BrandBase+recyclet+oud+kantoor+voor+kerstkaart&summary=2014+was+voor+BrandBase+een+jaar+vol+hoogtepunten%3A+talloze+mooie+projecten+en+de+verhuizing+naar+het+nieuwe+%E2%80%98hotelkantoor%E2%80%99.+&source=BrandBase


Marvin Pupping
Director 

WOORDVOERDER

http://brandbase.pr.co/images/100477
http://brandbase.pr.co/images/100584
http://brandbase.pr.co/images/142138
http://brandbase.pr.co/images/142136
http://brandbase.pr.co/images/148390
http://brandbase.pr.co/images/144446
http://brandbase.pr.co/images/152252


+31 (0) 20 4703570 

marvin@brandbase.nl

BrandBaseNL

https://twitter.com/BrandBaseNL
mailto:marvin@brandbase.nl

