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Taylor Mates en Claeren samen sterk onder één
naam. Today is Canday tekent voor de
positionering van ‘Het Nieuwe Claeren’.
Taylor Mates uit Oss en Claeren uit ’s-Hertogenbosch gaan na het samengaan

tussen de twee, dat vorig jaar april plaatsvond, verder als Claeren. Today is

Canday heeft de communicatie begeleid, de nieuwe positionering ontwikkeld en

zal de komende tijd de campagne verder gaan uitrollen.

Vertrouwde service en zekerheid, nieuwe uitstraling

⏲

https://canday.pr.co/


De merken Taylor Mates en Claeren, twee onafhankelijke adviseurs in risicobeheer met dezelfde

ambities en idealen, zijn gisteren samengegaan. Vanaf 1 juli heet Taylor Mates ook officieel

Claeren. Om de uniciteit van ‘het Nieuwe Claeren’ nog beter naar voren te brengen, heeft Today

is Canday de nieuwe propositie en bijbehorende stijl ontwikkeld. De positionering en campagne

zijn bewust geen revolutionaire verandering, maar benadrukt juist extra de vertrouwde

kwaliteit en persoonlijke aanpak die sowieso al in het DNA van beide bedrijven zit. De nieuwe

campagne die uitgerold gaat worden is qua boodschap én mechanisme gebaseerd op de lokale

verbondenheid met de regio.

Taylor Mates wordt Claeren - Deel 1 : boodschap Peter Taylor Parkins

https://www.youtube.com/watch?v=YhiOm2FSqEM&feature=emb_logo


Over Claeren 
Claeren is een onafhankelijke, toonaangevende, financieel dienstverlener, sinds 1922. Claeren

behoort nu tot de top 50 advieskantoren in Nederland en heeft jarenlange ervaring met het

adviseren op het gebied van risicomanagement, verzekeringen, pensioenen, employee benefits

en andere financiële producten en diensten.  

Oprichtingsdatum: 13 november 1922

Vestigingen: ’s-Hertogenbosch & Oss

Medewerkers: 69 (Voor de gehele groep 82 medewerkers) 

Aantal relaties: 20.000: 15000 particulieren en 5000 zakelijke relaties

Aantal polissen: 71000

Claeren is onderdeel van de Claeren Advies Groep

Taylor Mates wordt Claeren: Deel 2: boodschap Bart van Helvoort

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=DkXjP7bF9TE&feature=emb_logo


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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