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Samenvatting Jaguar gaat voor het eerst een commercial uitzenden tijdens hét
Amerikaanse sportevenement: de Super Bowl (2 februari aanstaande).
De 60 seconden durende spot met de naam ‘Rendezvous’ is
geproduceerd door de Britse regisseur en Oscar-winnaar Tom Hooper.

Details Jaguar gaat voor het eerst een commercial uitzenden tijdens hét Amerikaanse
sportevenement: de Super Bowl (2 februari aanstaande). De 60 seconden
durende spot met de naam ‘Rendezvous’ is geproduceerd door de Britse
regisseur en Oscar-winnaar Tom Hooper. In Rendezvous spelen drie Britse
topacteurs: Sir Ben Kingsley, Tom Hiddleston and Mark Strong. De
commercial, die na de Super Bowl ook op TV uitgezonden gaat worden,
markeert tevens de aftrap van ‘Good to be Bad (‘British Villains’ in USA), de
grootste merk- en productcampagne van Jaguar ooit. In deze campagne zet
Jaguar zich neer als de uitdager van de ‘usual suspects’ in het luxe segment.
De eerste auto die in deze campagne ‘acteert’, is de nieuwe F-TYPE Coupé.

De teaser van de commercial kunt u hier bekijken http://youtu.be/47PRvZffojI
en is beschikbaar om vrijelijk op uw medium te plaatsen. Deze kunt u hier
downloaden: Downloaden.

Zodra de commercial beschikbaar is, zullen wij u een link sturen waar u deze
kunt downloaden om vrijelijk op uw medium te plaatsen.
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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.
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