
HARD ROCK CAFE BRENGTPR-
BELANGEN ONDER BIJ
MERKTROUBADOUR
Aansluitende PR strategieen warme aanbeveling doorslaggevend voor
winnen account

Amsterdam, 22 juni 2016 – Hard Rock Cafe, wereldwijdbekend om haar inventieve

marketingaanpak en loyale fanbase, heeft haar NederlandsePR

belangen ondergebracht bij Merktroubadour. Het PR & contentbureauheeft het

account gewonnen na een warme aanbeveling en doordat hun visie op ‘Marketing

PR’ goed aansluit opde ambities van Hard Rock. Dit jaar wil het Amerikaanse

concern in Nederland nogmeer voet aan de grond krijgen en werken aan hun

naamsbekendheid op Nederlandsgebied. Merktroubadour gaat hiervoor activaties

organiseren, nieuwswaardige contentcreëren en veelvuldig samenwerken met

journalisten en influencers.  

Claire Skudder, Marketing & Sales Director en ruim 15jaar werkzaam voor Hard Rock Cafe,

vertelt over de samenwerking metMerktroubadour: “Op basis van positieveberichten van één

van onze partners maakten wij kennis met Merktroubadour. Hetplan welke zij daarna voor

ons hebben uitgewerkt is van hoge kwaliteit:creatief en strategisch onderlegd. Inmiddels

hebben we samen een pilot periodegedaan en kan ik zeggen dat ik met veel plezier met dit

bureau samenwerk.’’,aldus Skudder.

Meest behaalde publiciteit terwereld

Merktroubadour heeft het afgelopen half jaar nauw samengewerkt met journalistenen

influencers voor verschillende projecten. Een succesvol voorbeeld is deheetste hamburger

wedstrijd van Nederland, welke georganiseerd werd tergelegenheid van National Chili Day. Door

de inventieve PR strategie vanMerktroubadour werd o.a. nationale televisie behaald,

waardoor Hard Rock CafeAmsterdam de eerste plaats bereikte van de meest behaalde publiciteit

van alleHard Rock Cafes ter wereld voor het genoemde project.

Denken vanuit het verhaal

http://merktroubadour.nl/cases/heetste-hamburgerwedstrijd-nederland/


Merktroubadour Rianne de Vries, mede-oprichter van hetbureau, is blij met het Hard Rock

account: “Wijdenken altijd vanuit het verhaal. Als je naar de rijke geschiedenis van HardRock

kijkt liggen de verhalen voor het oprapen. Aan ons de schone taak om die,in Nederland,

wereldkundig te maken. Op onze beurt verwachten wij veel van HardRock te leren. Het is een

multinational met een heel slimme marketingafdelingwelke wereldwijd succes boekt, kijk maar

hoeveel fans ze hebben! Wij zijn blijom als start-up met deze partner te mogen samenwerken!’’,

aldus de Vries.

Meer fans daninwoners

Wist je datHard Rock Cafe meer Facebookfans heeft dan Italië inwoners heeft? Met vestigingen

in 69 landen, waaronder 164 cafés, 23hotels en 11 casino’s, is Hard Rock International (HRI) een

van de meestsuccesvolle bedrijven ter wereld. Hard Rock begon haar verzameling ooit met een

Eric Clapton gitaar en is nu ‘s werelds grootste verzamelaar vanmuziekmemorabilia. Deze

memorabilia worden wereldwijd op alle locaties vertoondaan fans. Daarnaast is Hard Rock

bekend om de populaire kledinglijn, de muziekgerelateerde merchandise, de Hard Rock Live-

podia en de bekroonde website. HRIbezit en/of beheert cafés in iconische steden zoals Londen,

New York, SanFrancisco, Sydney, Dubai en Amsterdam. Het Amsterdamse filiaaltoont

momenteel de beste cijfers en mocht daarom onlangs de Top of The Rockaward in ontvangst

nemen.

OverMerktroubadour

Het PR & Contentbureau Merktroubadour is in maart 2014 opgericht door PRspecialisten

Rianne de Vries en Oscar den Ouden. Het bureau brengt merkverhalenop creatieve wijze onder

de aandacht van de doelgroep en werkt daarvoor vaaksamen met reclame- en mediabureaus.

Merktroubadour heeft inmiddels al eenvolwaardig team van zes PR professionals, die zich iedere

dag met veel passieen energie inzetten voor merken zoals HEMA, VanMoof, Deloitte en Jantje

Beton. Bureauswaar Merktroubadour nauw mee samenwerkt zijn onder andere DDB & Tribal

Amsterdam, Zoekhelden en XXS. Meer informatie: www.merktroubadour.nl.

http://www.merktroubadour.nl/
http://www.hardrock.com/cafes/amsterdam/nl/
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