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Today is Canday en Beter Bed lanceren ‘Dé
Nieuwe Slaapkamer van Nederland’.

Vandaag de dag is koken slechts één van de vele leuke dingen die je doet in
je keuken en in je slaapkamer doe je veel meer dan alleen maar slapen en…
Tja, zoveel meer. Zo leren we uit de nieuwe omnichannel campagne die
Today Is Canday en Beter Bed ontwikkelden over: ‘Dé Nieuwe Slaapkamer
van Nederland’. En daar staat dus een Beter Bed bed. En dat is méér dan
zomaar een bed, leert de campagne ons. Veel meer. Want bij Beter Bed kan
de consument voor invulling van het complete slaapkamerdomein terecht.
Van matras tot dekbedovertrekken en van slaapadvies tot stylingtips. Dit is
vanaf vrijdag 13 maart in een complete Touch, Tell, Sell en Care campagne te
zien. Hoe compleet? Nou, zó compleet zie je het maar zelden:

⏲

https://canday.pr.co/


Creative Mathness

Bernd van den Thillart (strategie, concept en art): “Vanuit de nieuw gedefinieerde

positionering van Beter Bed is zorgvuldig gekeken naar welke signalen er wanneer én op welk

moment in de Touch Tell Sell customer journey nodig zijn, om uiteindelijk opgeteld te voldoen

aan de nieuwe merkbelofte van Beter Bed: Méér dan zomaar een bed. 

Zo wordt de introductie van ‘Dé Nieuwe Slaapkamer van Nederland’ in de Touch laag van

de campagne, in de vorm van merkcommercials op TV en radio, maar vooral in alle denkbare

formaten en lengtes, op alle denkbare sociale media uitgeserveerd.

 

In de Tell laag van de campagne, zien we op veel specifiekere ‘consumentenwensen’

ingerichte online video’s, die scherp getarged worden op de verschillende doelroepen.  Gevolgd

door slimme retargeting in programmatic display en social advertising, met verdiepende Tell

laag content over ‘Dé Nieuwe Slaapkamer’ én middels extra Beter Bed serviceproposities die de

garanties en waardes van het merk ter geruststelling aanhalen.  Bij blijk van interesse in welk

van al deze content dan ook, kom je Beter Bed -niet geheel toevallig- online daarna vaker tegen,

waar het merk steeds nadrukkelijker de rol pakt als dé persoonlijke en inspirerende adviseur

voor jouw beste rust- en slaapbeleving. Met slimme engagement en activaties, die inspelen op

zowel jouw praktische wensen als je stylingswensen in Dé Nieuwe Slaapkamer. Ook dat is

allemaal nog Tell content.  



Maar natuurlijk kan dan in de Sell laag van de campagne het juiste aanbod aan

producten, afgestemd op jouw behoeften en stylevoorkeuren, niet uitblijven. En dat ook nog

eens binnen jouw price range. 

 

Ga je naar huis met een Beter bed product, of heb je iets laten bezorgen, dan wordt de klant

vervolgens in de Care laag van de campagne bediend met relevante Care content; tips

over onderhoud van je producten, over hoe je slaapkamer fijner te maken, leuker, mooier, tips

over hoe je fijn slaapt, maar ook over hoe je fijn ontspant, plezier maakt in jouw ‘Nieuwe

Slaapkamer’. 



Zo’n gelaagde totaalaanpak vergt doorlopend de juiste toegang tot, interpretatie en

implementatie van verworven en gemonitorde data vanuit het slaapkamerdomein en vanuit de

doelgroepen als input voor de juiste strategische en creatieve inzichten. Waarmee we de

optimale, zowel meetbare als stuurbare, campagnevoering volgen, tweaken en borgen. Dat

noemen wij bij Today is Canday ‘Creative Mathness.”

https://canday.com/home/campaign-playbook/


Bernd van den Thillart (Creative Director & Partner) en Rodger Werkhoven (Copy Director &

Partner)

In plaats van een Big Idea, een Long Idea:

Rodger Werkhoven, concept en copy: “Zo’n omnichannel Touch, Tell, Sell en Care campagne,

gebaseerd op rake menselijke inzichten gewonnen uit data, gebaseerd op wat wij een echt ‘Long

Idea’ noemen, blijft over de lengte van vele jaren fris, omdat -in dit geval- iedere slaapkamer

van wie dan ook, steeds weer heel persoonlijke, rake, engaging content oplevert. Dat blijft

gegarandeerd verrassend leuk, of vertederend, of interessant genoeg, doordat het steeds weer

op echte human insights’ is gestoeld. Zo blijft de campagne dankzij learnings uit

consumentendata ook leuk en leerzaam voor consumenten, in plaats van dat het sleets wordt.

Win win voor merk én doelgroep.”

 

Merkidentiteit als visuele gids.



Bernd: “Als je zo’n rijke, gelaagde Touch, Tell, Sell en Care campagne over zoveel mediatypes

uitserveert, is het ontzettend belangrijk dat ook de merkidentiteit de consument door de hele

customer journey heen houvast biedt. Form follows function. Op basis van de ontwikkelde

Beter Bed brandkey heeft Today is Canday daartoe een off- en online bestendige brand

identiteit ontwikkeld. Met Beter Bed als eigentijdse clicks & bricks formule, hebben we

natuurlijk ook nog oog voor print- en winkelcommunicatie en hoe deze mee te nemen en af te

stemmen op onze digitale mediamomenten in Touch, Tell, Sell en Care. Van het allerhoogste

Touch niveau tot sales. Van online video, tot instructie animaties, van het magazine, de folders

tot de prijsbollen op het instore-materiaal: alles is één geheel. Alles klopt.

Touch, Tell, Sell campagnes zijn erg hongerig.



Regisseur Svenno Koemans: “Zo’n grote Touch, Tell en Sell campagne moet bij kickoff al wel

goed gevuld zijn met veel relevante content. Anders droogt zo’n campagne gauw op. Voor de

eerste periode van deze campagne hebben we van tevoren alvast de eerste grote bulk aan

content geproduceerd: de eerste plusminus 80 social media videovarianten, inclusief

inhaakversies voor het WK, Pasen, Kerst, Koningsdag, Valentijn, in alle denkbare formaten en

lengtes, plus nog eens 14 commercials, inclusief die voor Vlaanderen. In het TV-tijdperk was dat

niet denkbaar. Nu, in het ‘digital first tijdperk’, werk je met talenten die al op hun 12e YouTube

filmpjes maakten. Onze cameraman was 19... go figure. Die weten niet beter dan ‘digital first’ te

denken. Vanuit die mentaliteit hebben we voor zowel online als TV, voor zowel de Touch, Tell

en Sell lagen, met 24 acteurs, 18 scenes, verdeeld over 6 locaties in 5 draaidagen enorm efficiënt

de eerste hoeveelheid content kunnen realiseren.”

Bernd: “En mind you: er zijn nog animaties in de maak, tips & tricks video’s, activaties, dit is

nog maar het begin.”

 





En wat gaat Nederland ervan vinden?

Nadieh Cissen, Brand Manager bij Beter Bed: “Daar doen we constant onderzoek naar. In het

hele proces hebben we middels een uitgebreide neuromarketing multiclient studie, de

hersenactiviteit van mensen gemonitord om te zien hoe men onbewust op afzonderlijke

campagnematerialen reageerde. Aan de hand van de uitkomsten hebben we die campagne-

items geoptimaliseerd. Maar ik hoop dat mensen straks ook spontaan verrast zullen reageren;

‘Wauw, wat een mooie ontwikkelingen bij Beter Bed!’ Als dat gebeurt, dan ben ik tevreden. We

merken het gauw genoeg; vrijdag de 13e lanceren we onze nieuwe campagne. Niet toevallig op

World Sleep Day.”

 

_____________

 

Over Beter Bed

Beter Bed is al ruim 35 jaar een expert in slapen. We combineren een uitgebreid, innovatief en

slim gepositioneerd assortiment merken en kwaliteitsproducten met scherpe prijzen en

verregaande service. Onze medewerkers zijn het succes van onze formule. Zij weten als geen

ander wat goede rust en de beste slaapbeleving voor mensen betekent. En ze zijn pas echt

tevreden als jij dat ook bent. De collectie is verkrijgbaar in ruim 100 winkels in Nederland en

België en via www.beterbed.nl.

 

Over Today is Canday:

https://canday.com/over-ons/mission-statement/

 

Over Creative Mathness:

https://canday.com/home/campaign-playbook/

 

 

 

Credentials Beter Bed

 

BETER BED 

Director Customer Experience & Marketing: Perijn Hoefsloot

Marketing Manager: Cees van de Water 

http://www.beterbed.nl/
https://canday.com/over-ons/mission-statement/
https://canday.com/home/campaign-playbook/


Brand Manager: Nadieh Cissen

Art Director: Ilse Peene 

Marketing coördinator fotografie: Karlijn Franken

Online campagnemanager: Renée Kampers

Productieassistent: Malou Verbruggen

 

PRODUCTIE

Productie Co: Pixelheaven BV

Regisseur / DOP : Svenno Koemans

Uitvoerend producer: Stefany Rietkerk

Camera operator: Jari van der Linden

Focus puller: Thijs Aldenzee

Set fotograaf: Roland Reinders

Opnameleider : Youp van den Bogaard

Gaffer : Michael Ruley

Best boy : Jochem Pastoor 

Productie assistent: Lode Schouten

Art en styling: Talitha Ewi Design

Assistent Room styling: Krystle Zonneveld

Visagie : Lotte Concepts

Editors: Isabelle Bequet, Dirk Berger, Svenno Koemans

Colorgrade: Dirk Berger

Broadcast mastering: Ron de Wildt

 

BUREAU

Bureau: Today is Canday 

Chairman & founder: John Lommers

Managing Director & Partner: Natascha van den Ende 

Creative Director & Partner: Bernd van den Thillart

Copy Director & Partner: Rodger Werkhoven

Client Manager: Renate Ekelhoff

Traffic Manager: Mandy Hurkens 

 

 



OVER TODAY IS CANDAY

Create. Activate. Accelerate.

Today is Canday. The hybrid impact agency. Born in 2013. Born in the digital age.

Wij zijn Today is Canday. Hybrid impact agency voor merken en marketeers van vandaag, die willen verrassen,
niet vervelen. Durfals die geen bestaand publiek lénen, maar een éigen publiek creëren. Transparant.
Multidisciplinair. Even realistisch als visionair. Broedplaats voor tech geeks, datacrushers, structopaten,
verhalenvertellers, beeldendenkers, digital natives, business masterminds en social addicts. Voor iedereen die
onze mix van creatives én nerds, als springplank voor nieuwe ideeën ziet.

 
Alles wat jouw business nodig heeft om te groeien dus.

Today is Canday
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