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Mooie herinneringen centraal in nieuwe
campagne Monuta
Nog eenmaal mooie herinneringen creëren met elkaar. Dat staat centraal in de nieuwe

campagne van Monuta, die samen met N=5 is ontwikkeld. De uitvaartorganisatie borduurt

voort op de weg die zij vorig jaar succesvol is ingeslagen; Nederland bewuster maken van het

afscheid.

Een persoonlijk afscheid kan namelijk enorm waardevol zijn. Monuta begrijpt echter dat dit niet

iets is waar je dagelijks over nadenkt. Maar met wat voorbereiding weet je zeker dat je een

persoonlijk afscheid krijgt op een manier die bij je past. De campagnes van Monuta laten dan

ook zien hoe je samen mooie herinneringen kan creëren, die een persoonlijk afscheid mogelijk

maakt.
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In de eerste campagne zagen we een groep vrienden nog een keer een echt mannenweekend

beleven. Nu zien we in de nieuwste commercial een ouder stel, dat hun dierbare herinnering van

hun eerste date nog eens overdoet. Naast tv zullen ook op de website en social media aandacht

aan mooie herinneringen besteed worden, met bijzondere verhalen.

“Onze commercials vertellen geen feiten en laten altijd de invulling over aan de kijker. Zo blijkt

iedereen zijn eigen verhaal in te vullen. De focus in de commercial ligt op zo iets kleins als de

keuze van de bloemen bij een uitvaart. Dat kan van grote betekenis zijn voor iemand en dat

maakt een afscheid voor iedereen anders en bijzonder,” zegt Henrieke van Dam, brandmanager

Monuta.

N=5 werkte net zoals bij de film van vorig jaar samen met regisseur Bram Schouw. Uit

onderzoek van NL Eyes blijkt dat de nieuw ingeslagen richting succesvol is. De top of mind score

was de hoogste ooit gemeten.

De nieuwe campagne is vanaf maandag 5 november op televisie, online en via social te zien.

Commercial en credits:

Over Monuta

Monuta is sinds 1923 specialist op het gebied van afscheid en beschikt inmiddels over ruim

honderd vestigingen en meer dan 1,5 miljoen verzekerden in Nederland. Monuta regelt

uitvaarten, sluit uitvaartverzekeringen af en is een partner voor het bespreken en vastleggen van

uitvaartwensen. Meer informatie is te vinden op www.monuta.nl.

Monuta tv-commercial: Afspraakje (2018)

credits Monuta campagne bankje.docx

https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/39396/documents/36742-credits%20Monuta%20campagne%20bankje-c3bda8.docx
https://www.youtube.com/watch?v=fcA5rLdn7Ew&feature=youtu.be
http://www.monuta.nl/
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