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Jaguar ondersteunt creatieve sector met
campagne voor nieuwe F-PACE
Jaguar is in de campagne voor de nieuwe F-PACE een samenwerking gestart met

artiesten en bekendheden. De autoproducent wil hiermee de creatieve sector

ondersteunen. Er is een serie video’s gemaakt met diverse Jaguar ‘Creators’ uit de

wereld van muziek, entertainment, fotografie en mode.

De Amerikaanse dj en Producer MK (Mark Kinchen) heeft de muziek gemaakt voor de ‘Hard to

Forget’-serie. In de eerste video figureert hij zelf en hierin is ook de release van zijn nieuwe

soundtrack Lies featuring Raphaella te zien en te horen. De muziek van MK loopt als een rode

draad door de complete videoserie, waarin de schijnwerpers zijn gericht op Jaguars

performance SUV. MK’s medewerking aan de video’s markeert ook de start van een

samenwerking met Sony Music in het Verenigd Koninkrijk om een podium te bieden voor

opkomend talent en creativiteit.

⏲

https://jlrnederland.pr.co/


 

MK, dj, producer en eigenaar van een platenlabel: “It’s been a lot of fun working with

Jaguar on the Hard to Forget series. I've always been a car guy, and love all aspects of design

- I studied Architecture before I got into music - I'm excited for everyone to see the

commercial, and to hear my new song".

 

Sony Music UK 4th Floor: “Opportunities to profile a new release alongside a partner with

a platform as recognised and far-reaching as Jaguar’s are few and far between. Through this

dynamic collaboration with Jaguar on the new F-PACE campaign, we are able to reach global

audiences, across multiple channels, directly to homes - which is particularly valuable given

the current climate.”

 

Een andere ‘Creator’ die in de campagne voor de nieuwe F-PACE verschijnt, is Mishael Phillip,

de in Nigeria geboren en in Londen getogen fotograaf. Hij heeft zich gespecialiseerd in het op

beeld vastleggen van alledaagse gebeurtenissen die nieuwsgierigheid opwekken. Opkomend

modeontwerper Judy Wu leidt de kijker door het luxe interieur van de performance SUV.

 

Televisiepresentator Laura Winter is te zien in podcasts voor fietsende vrouwen, terwijl

wingsuit-springer en BASE jumper Jamie Cartwright op eigen wijze een videodocumentaire

over extreme sporten heeft ontwikkeld.

 

Andy Hunt Cooke, Jaguar Global Communications: “We are really excited to

collaborate with people from a range of creative disciplines in new and innovative ways. As a

company which is focused first and foremost on design, we recognise how important culture

and creativity is the wider community and are grateful we can provide this platform for

showcasing true talent. Like the Jaguar Creators, the new Jaguar F-PACE is multi-faceted -

combining luxury, connectivity and refinement.”

 

De nieuwe Jaguar F-PACE, die is onthuld in september 2020, valt op door de luxe uitrusting, de

efficiënte aandrijflijnen en de connectiviteitsmogelijkheden. Het uiterlijk is assertiever. Het

interieur wordt gekenmerkt door prachtige materialen en de nieuwste generatie van Pivi Pro-

infotainment. Er is te kiezen uit vier- en zescilinder lijnmotoren inclusief efficiënte Plug-in

Hybrid-varianten die tot 53 kilometer puur elektrisch kunnen afleggen. De nieuwe Jaguar F-

PACE is er vanaf € 73.661,-.

 



Klik hier om de video met MK te bekijken en zijn nieuwe track te beluisteren

https://smarturl.it/MK_Lies

 

MK zal ook een playlist samenstellen voor Jaguar op Spotify, geïnspireerd op de nieuwe F-

PACE.

 

De nieuwe Jaguar F-PACE is nu te bekijken en te bestellen op www.jaguar.nl

https://youtu.be/NjbU0AmRb5I
https://smarturl.it/MK_Lies
http://www.jaguar.nl/
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OVER JAGUAR LAND ROVER NEDERLAND

Onze merken kenmerken zich door een lange historie van innovatie en design. Jaguar maakte zijn debuut in
1935 en Land Rover werd geïntroduceerd in 1948.

Vanaf hun introductie zijn onze merken altijd toonaangevend geweest op het gebied van technische innovatie in
alle disciplines van personenauto- en 4x4-ontwikkeling. Met onze revolutionaire technologieën, prestaties en
vakmanschap hebben wij steeds opnieuw grenzen verlegd in de auto-industrie. Onze inspanningen hebben
geleid tot enkele van de meest iconische modellen die ooit op de weg zijn verschenen.

Aldo van Troost
PR Manager Jaguar Land Rover 
M. 06 51 4224 70  
E. avantroo@jaguarlandrover.com
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