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Consumentenbond kiest voor N=5
Het onafhankelijke creatieve bureau wint pitchtraject
De Consumentenbond heeft na een uitgebreide pitchprocedure gekozen voor N=5 als creatief

en strategisch merkbureau. Komende tijd zullen zij samen toewerken naar een nieuwe

merkcampagne, met name gericht op millennials. De campagne moet laten voelen waar de

Consumentenbond voor staat en wat de meerwaarde is van de grootste onafhankelijke

vereniging van én voor consumenten in Nederland.
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Martin de Beer, Lead link Merk & Integrale Communicatie "We hebben ons tot doel gesteld om

op lange termijn aan het merk te bouwen. N=5 heeft tijdens het hele pitchtraject laten zien, dat

het goed begrijpt waar ons merk voor staat en hoe we dit het beste kunnen activeren onder de

doelgroep die wij nu willen bereiken. De combinatie van hun strategische denkkracht, begrip

van wat er in cultuur speelt en creativiteit om dit om te zetten in pakkende uitingen, maakte

dat wij in hen de juiste partner zien.”

Kans om jongeren te bereiken
De Consumentenbond komt zonder winstoogmerk op voor de belangen van alle consumenten.

Dit doet hij onder meer met massa claims, juridisch advies, onafhankelijke vergelijkers en

testen. In de huidige maatschappij is dat een aantrekkelijke positie, met potentieel om ook een

jongere doelgroep beter te bereiken. Met die opdracht gaat N=5 dan ook graag aan de slag.

 

Bastiaan Weers, Head of strategy: ”De Consumentenbond is een merk met een uniek potentieel.

Er zijn maar weinig merken wiens bevestiging zoveel impact heeft. Zeker in het huidige

tijdperk waarin mensen steeds meer zekerheid zoeken tijdens het aankoopproces, neemt de

relevantie van Consumentenbond alleen maar toe. We kunnen dan ook niet wachten om heel

Nederland en met name jongeren te laten voelen wat de Consumentenbond voor ze kan

betekenen. “

 

Pitch werd begeleid door Leone B.V.
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