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ABN AMRO denkt mee over
woonmogelijkheden in nieuwe campagne.
Dankzij deskundig financieel advies (en twee ondernemende kids) is er
soms meer mogelijk dan je denkt.
In de campagne, ontwikkeld door N=5, staat een gezin centraal met twee kinderen en een derde

op komst. Ze zijn op zoek naar een groter huis, maar sceptisch vanwege de krappe huizenmarkt.

Gelukkig legt de hypotheekadviseur van ABN AMRO uit dat er financieel soms meer mogelijk is

dan je denkt. Intussen gooien de kinderen briefjes in de bus bij hun favoriete huizen in de

buurt. Als het gezin uiteindelijk een mooi huis kan bezichtigen, lijkt hun woonwens alsnog in

vervulling te gaan. Dankzij deskundig advies…en een beetje geluk.
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Financieel is er soms meer mogelijk dan je denkt

Veel mensen ervaren struggles bij het vinden van een (nieuw) fijn thuis. Door de oververhitte

huizenmarkt, of doordat mensen niet weten wat de financiële mogelijkheden zijn en al te snel

denken dat hun woonwens niet haalbaar is. Terwijl iedereen een eigen fijne woonplek verdient.

Erna Lammers, communicatiemanager bij ABN AMRO: “Met deze campagne nodigen we

huiseigenaren en huiszoekenden uit om met ons hierover in gesprek te gaan. Onze adviseurs

hebben veel financiële kennis. Op basis van je persoonlijke situatie en woonwensen denken ze

graag mee over de financiële mogelijkheden. Bijvoorbeeld wanneer je zelf (of met anderen) een

huis bouwt, je huis wilt verduurzamen, of wanneer je rond je pensioenleeftijd geld uit je stenen

wilt halen. Kortom, financieel is er soms meer mogelijk dan je denkt.”

Briefje
Het denken in mogelijkheden speelt ook in de hele campagne een rol. In een radiocommercial,

online video’s en display brengen we o.a. de duurzaamheidskorting die ABN AMRO biedt bij

nieuwbouw en de overwaarde hypotheek voor AOW'ers onder de aandacht.
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Thijs Bontje, Creative Partner N=5: “We zijn vertrokken vanuit het inzicht dat sommige

mensen in deze tijd een huis vinden door briefjes in de bus te doen. Zo’n klein optimistisch

gebaar kan dus de doorslag geven in de zoektocht naar een fijn thuis. Dat maken we groot in

de TV-commercial en het optimisme gebruiken we in de hele campagne. Zo geven we mensen

een voorproefje van een optimistisch gesprek met de adviseur, waarin soms ook blijkt dat er

meer mogelijk is dan ze denken.”
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