
Klanten Brandbase zijn geknipt en geschoren
Terugkerende samenwerking tussen creatief ondernemers

30 JANUARI 2015, AMSTERDAM, NEDERLAND

SAMENVATTING

Reclamebureau BrandBase heeft donderdag 29 januari voor het eerst de deuren geopend
van BrandBase Barbershop, in samenwerking met Tommy’z Toko. Het is een van de nieuwe,
terugkerend concepten binnen het als hotel ingerichte kantoor van BrandBase. Onder het
motto ‘We make people smile!’ doet het bureau er alles aan om zijn klanten tevreden te
stellen.

De authentieke Barbershop, compleet met whisky, sigaren en jazzy muziek, is niet alleen
toegankelijk voor de permanente bewoners van BrandBase Hotel.

Collega’s, relaties en klanten (m/v) worden geknipt en gestyled door de bekende
haarstylist Tommy Hagen – onder meer bekend van de haarstyling van de shows van Bas
Kosters en Spijkers en Spijkers en Dennis Diem.

Director Marvin Pupping: ‘We vinden het leuk samen te werken met een creatieve
ondernemer zoals Tommy’z Toko. En wat is een hotel zonder haarsalon? Wij werken iedere
dag in de lobby van ons “hotelkantoor” en we delen dit gevoel graag.’

De video van het event is hier te zien.

Interesse in de volgende Brandbase Barbershop? Neem contact op met
annebel@brandbase.nl

Over BrandBase

BrandBase is een reclamebureau gespecialiseerd in brand activationprogramma’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. Dit doen wij al sinds 1996. BrandBase begrijpt grote merken en werkt
onder meer met Shell, Hema, ING, ANWB, Plan Nederland en Marktplaats. 
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"We vinden het leuk samen te werken met een creatieve ondernemer zoals Tommy’z
Toko. En wat is een hotel zonder haarsalon? Wij werken iedere dag in de lobby van
ons “hotelkantoor” en we delen dit gevoel graag."
— Marvin Pupping
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