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ATAG duikt samen met topchefs en influencers
de keuken in
Passie voor koken staat centraal in nieuwe campagne

ATAG toont al 70 jaar haar passie voor koken in de vorm van kwalitatieve en innovatieve
keukenapparatuur. De nieuwe campagne “You love” inspireert en laat zien wat je allemaal met
de apparatuur kan. Het hart van de campagne is een uniek programma met topchefs en
influencers gericht op meerdere doelgroepen. De campagne wordt ondersteund door print,
online marketing, social media en er is een uitgebreid pakket aan instore materialen voor
dealers.
Beleving creëren met topchefs en influencers
Verschillende type influencers - allen met een passie voor koken - delen het komende halfjaar
hun ervaringen en vertellen wat zij belangrijk vinden in de keuken, gelinkt aan de belofte van
ATAG:

You love innovation
De hobby-kok die graag experimenteert met professionele kookkunsten. Trendsettende chefs
Jaimie van Heije en Dennis Huwae geven tips & tricks voor de culinaire thuiskok.
You love space
Brenda Kookt en Uit de keuken van Fatima inspireren met recepten voor gezin of vrienden.
You love no limits
Hoe haal je het maximale uit je keukenapparatuur? Vjeze Fur en Foodness delen hun
ervaringen.

"Als ATAG willen we inspirerend zijn met onze keukenapparatuur, voor diverse
type thuis- koks. En daar is digitale media bij uitstek geschikt voor; direct
mensen daarover aanspreken. Daarom kiezen we voor relevante content.
Beleving creëren en inspiratie geven met wat je met onze apparatuur kan in
combinatie wat een thuis-kok wil bereiken. Met de gekozen influencers
brengen we dit tot leven en bij de mensen.”
— René van der Meer, Business Manager ATAG Benelux

Endeavour Group
Na een pitch eind vorig jaar is gekozen voor Endeavour Group die afgelopen periode heeft
gebruikt om de propositiee aan te scherpen en het concept achter de campagne te ontwikkelen.
3sixtyfive is als Endeavour agency verantwoordelijk voor de het influencer programma.
Over ATAG

ATAG Benelux is een vooraanstaande leverancier van keukenapparatuur. De verkoop van
keukenapparatuur verloopt via keuken- en elektro vakzaken. ATAG onderscheidt zich op het
gebied van design en kook- en gebruiksinnovatie met onder andere de 3-in-1 steamermagnetron-oven en de free area inductie kookplaat.
Niet voor publicatie:
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OVER 3SIXTYFIVE

3sixtyfive is een award-winning influencer marketing agency en ontwikkelt campagnes, programma's en
formats voor merken als Toyota, Tikkie, KPMG, Save the Children en DHL.
Voor meer informatie zie: http://3sixtyfive.co
3sixtyfive is onderdeel van Endeavour Group: Orchestrated Digital Marketing.
Voor meer informatie zie: www.endeavourgroup.co
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