
Looye Kwekers zet grote stap in
naamsbekendheid met campagne en nieuw
online platform
Looye Kwekers heeft samen met Burst haar nieuwe online platform gelanceerd op

www.looye.com. Looye Kwekers, een familiebedrijf opgericht in 1946, staat

bekend om het telen van smaaktomaten, waaronder hun merken

Honingtomaten® en JOYN®.

Doelstelling van de nieuwe website is om de naamsbekendheid van Looye te verhogen en de

zichtbaarheid van haar submerken in verschillende landen - zoals Nederland, Duitsland en

België - te vergroten. De nieuwe mediacampagne waarmee Looye eerder deze maand van start is

gegaan op televisie, radio en outdoor draagt hier ook aan bij.

Looye heeft als missie om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van smaakvolle tomaten.

Dit alles volgens de principes van Looye: stijlvol, smaakvol en zinvol. Fotografie en 360 graden

video vormen de spil van de website. Vanzelfsprekend staan tomaten van Looye centraal; de reis

van de tomaten van de kas naar het winkelschap is in beeld gebracht.

“Transparante informatievoorziening is essentieel in deze tijd: we willen de
consument laten zien hoe we de tomaten kweken en verpakken en ook laten
zien wie dat doen. Met de nieuwe website kan je letterlijk een kijkje nemen in
de kas en de verpakkingshal. Wij zijn echt trots op wat we doen en het is
fantastisch dat we dit met de nieuwe website aan de rest van de wereld
kunnen tonen.”
— Niels Roodenrijs (Looye Kwekers)

http://www.looye.com/


“Het is als bureau - en al helemaal als art director - een feestje om voor een
bedrijf als Looye te werken. Wij hebben als Burst een grote rol gespeeld in het
bedenken en maken van de content. Zoals de manier waarop we de
kernwaarden van Looye terug laten komen in de wijze waarop we over de
producten vertellen. En hoe we transparantie hebben vertaald naar
interactieve 360 graden video’s. Dat alleen is al geweldig om te doen, maar
specifiek de samenwerking met Looye was hierbij erg inspirerend. We kijken
er naar uit om samen weer een volgende stap te gaan zetten.”  
— Sander La Rivière (Burst).



OVER BURST

Burst is a leading digital agency with Dutch roots, experienced in blending business, data, creativity and
technology. We successfully work together with global clients from different industries like Chupa Chups,
Davidoff, Natuurmonumenten, Mentos, Rijksmuseum and Takeda. In the last two consecutive years Burst is
chosen as the number one Dutch digital agency.

http://burst.pr.co/
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