
BrandBase groeit en breidt uit
Reclamebureau BrandBase heeft de afgelopen maanden zijn team versterkt met 3
nieuwe projectmanagers en een creatief
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SAMENVATTING

Reclamebureau BrandBase heeft de afgelopen maanden zijn team versterkt met 3 nieuwe
projectmanagers en een creatief. Mylene, Delphine, Elisabeth en Kevin maken het
BrandBase team compleet.

Mylene Klessens is begonnen als senior projectmanager. Mylene heeft veel ervaring
opgebouwd als projectmanager bij onder meer RTL Live Entertainment en Brand New Live.
Mylene versterkt met haar jarenlange media expertise de campagneteams van onder andere
Hema en ANWB.

Delphine Tilman heeft de overstap gemaakt van sales, marketing & pr manager bij
sieradenontwerpster Bibi van der Velden naar BrandBase. Met haar brede marketing
achtergrond in mode & media en haar persoonlijke daadkracht is zij een aanwinst voor het
team. Delphine gaat aan de slag voor klanten als Shell en Plan Nederland.

Als jongste projectmanager van het team is Elisabeth Hagedoorn begonnen als junior
projectmanager. Elisabeth ondersteunt diverse teams en weet op charmante wijze iedereen
binnen de planningen te laten werken.

Kevin Gozems heeft zijn creatieve leerschool opgebouwd bij De Combinatie van Factoren,
KOKORO en Limelights. Kevin is gewend om voor grote accounts te werken en weet altijd een
verrassende insteek te kiezen.

Met deze uitbreiding telt het team van BrandBase 22 experts.

Director Marvin Pupping: ‘Het draait bij ons om vakmanschap en wij zijn blij met deze 4
nieuwe aanwinsten in ons team met ieder hun eigen kwaliteiten en ervaring’.

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 Shell, Hema, ING, ANWB, Plan Nederland en Marktplaats. 

BrandBase Mensen
http://www.brandbase.nl/people/

BrandBase Press Kit
http://pers.brandbase.nl/BRANDBASE_PRESS_KIT.zip
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