
Today is Canday neemt online
marketingbureau WeLikeMilk over
Overname verscherpt focus op beter converterende content en
campagnes

Vanaf vandaag is het Amsterdamse online marketingbureau WeLikeMilk onderdeel van Today

is Canday. Met de overname zet Today is Canday een belangrijke volgende stap richting het

verder optimaliseren van commercieel en creatief succesvolle partnerships met haar klanten.

Het voltallige WeLikeMilk team blijft intact, net als de merknaam.

Commerciële creativiteit
Today is Canday, met vestigingen in Amsterdam en Den Bosch, verstevigt haar positie als lead

agency met de overname van het Amsterdamse online marketingbureau WeLikeMilk. Reden

hiervoor is dat Today is Canday zo sneller en effectiever kan inspelen op de behoeften van

adverteerders. John Lommers (Chairman & Founder van Today is Canday): ‘Onze business

verandert in hoog tempo. Bij adverteerders groeit de vraag naar een geïntegreerde, more-

service, data- en digital driven partner. Een lead agency die in staat is een businesscase te

bouwen op basis van commerciële creativiteit. En grip heeft op alle parameters die de business

van adverteerders beïnvloeden.’

Create. Activate. Accelerate.



‘Dat we juist WeLikeMilk hebben overgenomen, voelt als een logische stap’, vervolgt Lommers.

‘Net als Today is Canday gelooft WeLikeMilk namelijk dat marketing tegenwoordig meer

‘experience’ dan communicatie is. Een zoektocht naar manieren om een kwalitatieve en

langdurige interactie tussen adverteerders en hun doelgroepen op te bouwen.’ Michael Overzier

(Founder & Strategy Director van WeLikeMilk) vult aan: ‘En we geloven allebei dat je samen

met een adverteerder pas commercieel vruchtbare content en campagnes kunt ontwikkelen, als

je zijn tak van sport begrijpt. Iets waar het bij veel bureaus, volgens diverse onderzoeken, aan

ontbreekt. Het is meer dan ooit van belang om de afstand tussen bureau, adverteerder,

doelgroep en business te minimaliseren. Je bereikt dit door sterke, geïntegreerde businesscases

te creëren die zorgen voor groei. Niet gek dus dat we deze nieuwe, veelbelovende samenwerking

aangaan.’

Optelsom creativiteit en technologie
WeLikeMilk werd in 2012 door Overzier opgericht en ontwikkelt succesvolle online strategieën

en campagnes voor onder andere Simyo, Sanquin en Funda. Overzier: ‘Om deze op

middelenniveau tot leven te brengen, kunnen we vanaf nu direct samenwerken met een volledig

uitgerust creatief team. Dat betekent niet alleen meer creatieve slagkracht, maar ook meer

wendbaarheid, snelheid en transparantie. Een mooie nieuwe stap!’ De resultaatgerichte visie

van WeLikeMilk op businessontwikkeling geeft bovendien een significante verdieping aan de

‘activate’ en ‘accelerate’ beloften van Today is Canday. John Lommers: ‘We hebben de afgelopen

jaren veel geïnvesteerd in onze conceptuele en creatieve kant. Met deze overname geven we nu

onze technologische kant - data, marketing automation, digital implementatie, analytics en

optimalisatie - een belangrijke kwaliteitsimpuls. Michael en zijn team weten als geen ander hoe

je op basis daarvan de impact bij doelgroepen vergroot. En hoe je bouwt aan beter

converterende content en campagnes.’

Continuïteit op alle niveaus
De overname vormt de basis voor een optimale kruisbestuiving tussen beide teams. Om de

continuïteit op directieniveau te waarborgen, neemt Michael Overzier plaats in de creatieve

directie van Today is Canday. Tevens gaan Today is Canday’s Hans Vermeulen (CFO & Partner)

en Natascha van den Ende (CCO & Partner) deel uitmaken van de directie van WeLikeMilk om

de bedrijfsvoering samen met Overzier verder te stroomlijnen. Lommers besluit: ‘Dankzij de

overname krijgen we allebei nog meer mogelijkheden om de business van onze klanten -

bestaande en nieuwe - te laten groeien. Ik ben er trots op dat WeLikeMilk nu onderdeel is van

Today is Canday en kijk met vertrouwen naar de toekomst.’



‘Onze business verandert in hoog tempo. Bij adverteerders groeit de vraag
naar een geïntegreerde, more-service, data- en digital driven partner. Een lead
agency die in staat is een businesscase te bouwen op basis van commerciële
creativiteit. En grip heeft op alle parameters die de business van adverteerders
beïnvloeden.’  
— John Lommers (Chairman & Founder van Today is Canday)

‘We geloven allebei dat je samen met een adverteerder pas commercieel
vruchtbare content en campagnes kunt ontwikkelen, als je zijn tak van sport
begrijpt. Iets waar het bij veel bureaus, volgens diverse onderzoeken, aan
ontbreekt. Het is meer dan ooit van belang om de afstand tussen bureau,
adverteerder, doelgroep en business te minimaliseren. Je bereikt dit door
sterke, geïntegreerde businesscases te creëren die zorgen voor groei. Niet
gek dus dat we deze nieuwe, veelbelovende samenwerking aangaan.’ 
— Michael Overzier (Founder & Strategy Director van WeLikeMilk)



OVER TODAY IS CANDAY

Create. Activate. Accelerate.

Campagnes en content als kickstart voor business. Today is Canday gelooft dat campagnes van vandaag

Noot voor de redactie:

Neem voor meer informatie contact op met John Lommers via 06-53193707 of

john.lommers@canday.com, of met Michael Overzier via 06-29553807 of mike@welikemilk.nl.

WeLikeMilk

http://welikemilk.nl/


gebaseerd zijn op glasheldere business-cases. Op sterke ideeën die de aandacht trekken en effectief zijn door
hun slimme mechanisme. Zo maken we werk dat mensen raakt, verrast en verbindt. Dat doelen behaalt, verlegt
en overtreft. En dat business creëert, vernieuwt en versnelt.
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