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Vredestein kiest 3sixtyfive voor spectaculaire
campagne in Duitsland
Influencers testen all-season autobanden op circuit Nürburgring

In opdracht van Vredestein ontwikkelde 3sixtyfive een campagne om diens all-season banden
onder de aandacht te brengen in Duitsland. De vierseizoenen-banden van Vredestein zijn reeds
een kwart eeuw op de markt en genieten een hoge bekendheid in Nederland. In Duitsland
mochten de all-season banden echter nog meer geprofileerd worden. Met de inzet van grote
Duitse influencers onderstreept de campagne de sterke punten van Vredestein - zoals veiligheid
en het vertrouwen in de banden - en werd dit met hoge adrenaline niveaus onderstreept.
Vredestein x influencers

Vier Duitse influencers gaven het vertrouwen uit handen door bij een Vredestein coureur in de
auto te stappen en zich over het Nürburgring circuit te laten slingeren. Op het circuit werden
alle seizoenen en weersomstandigheden nagebootst. Het doel: Het verhogen van bekendheid
van en vertrouwen in de all-season banden van Vredestein. Op hoge snelheid en in scherpe
bochten ondervroegen de influencers elkaar middels een live Q&A terwijl zij over het parcours
van Nürburgring werden gereden. Tijdens het vragenvuur werd gekeken of zij onder alle
omstandigheden het hoofd cool konden houden.
Ultra High Performance
De band waar op werd gereden (Quatrac Pro) is speciaal ontwikkeld om in te spelen op
groeiende vraag naar Ultra High Performance (UHP) all-season banden. Grotere maten, nóg
betere prestaties. Hierin is Vredestein de eerste ter wereld die een all-season band ontwikkelde
toegespitst op dit UHP segment en produceerde het merk banden in maten die geen enkele
concurrent nog maakte.

Over Vredestein
Vredestein is een van de oudste bandenfabrikanten ter wereld met een geschiedenis die meer
dan 111 jaar teruggaat. Als fabrikant van premiumbanden én pionier in het all-season segment
weten zij als geen ander waar de markt naar verlangt. De innovatie zit in het DNA en het merk
ziet het als cruciaal om voorop te blijven lopen. De fundamenten voor verdere groei zijn al
gelegd. Onder meer door het toepassen van innovatie in productie en nauwere samenwerking
met autofabrikanten. Vredestein streeft ernaar om nog beter in te kunnen springen op
toekomstige wensen uit de automotive- markt.

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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