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Hans Anders schudt optiekland op met nieuwe
campagne
‘Dat maakt Hans Anders’

Amsterdam, 6 mei 2019 - Op maandag 6 mei lanceert Hans Anders een nieuwe

merkcampagne die Hans Anders opnieuw de uitdager maakt in opticien- en

audicienland. Actrice en cabaretière Plien van Bennekom speelt de hoofdrol in de

nieuwe ‘Dat maakt Hans Anders’-campagne.

 

Nieuwe merkstrategie

⏲
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Met een nieuwe, aangescherpte merkpositionering en merkidentiteit wil Hans Anders opnieuw

zijn challengerrol in de optiek- en audicienmarkt claimen. Hiermee positioneert het merk zich

als dé value-for-money-speler.

N=5 hielp Hans Anders met de nieuwe merkpositionering, merkidentiteit en de nieuwe

merkcampagne die vanaf nu te zien is. “Mensen kennen Hans Anders al sinds de jaren 80 van

de lage prijs, maar het is de combinatie van goede producten, goede service én lage prijs die

Hans Anders onderscheidt van andere opticiens en audiciens. Hans Anders is eigenlijk de

Telfort of IKEA van opticien- en audicienland. Dat maakt Hans Anders”, zegt Marc Oosterhout,

managing strategy director bij N=5.

 

Nieuwe campagne met Plien van Bennekom

Vanuit het nieuwe campagnethema ‘Dat maakt Hans Anders’, gaat Hans Anders zijn value-for-

money steeds opnieuw bewijzen in verschillende middelen. Altijd vanuit een combinatie van een

scherpe prijs met de beste service. Actrice en cabaretière Plien van Bennekom speelt de hoofdrol

in de nieuwe campagne. In de eerste tv-commercial zien we haar in de rol van ‘Loes’ voor

zichzelf kiezen, en naar Hans gaan. Daar krijgt ze niet alleen de aandacht die ze verdient, maar

óók een mooie bril voor een scherpe prijs.

TVC:

HANS ANDERS - Nergens aan vast TV 45sec

https://vimeo.com/334308113
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