
MERKTROUBADOUR WINT VANMOOF ACCOUNT
Iconisch fietsenmerk VANMOOF kiest voor nieuw PR & contentbureau

19 FEBRUARI 2015, AMSTERDAM

VANMOOF, het internationaal bekende fietsenmerk van Nederlandse bodem, brengt
haar PR & content werkzaamheden vanaf heden onder bij Merktroubadour. Het PR &
contentbureau gaat zich buigen over alle nationale PR werkzaamheden.
Merktroubadour kreeg de opdracht naar aanleiding van warme aanbevelingen uit het
vakgebied en een strategisch onderlegd PR plan. De partijen gaan een pilotperiode aan
van drie maanden.

De samenwerking tussen VANMOOF en Merktroubadour concentreert zich in eerste instantie
op het creëren van relevante content rondom aanstaande productinnovaties. De content wordt
te zijner tijd verspreid onder diverse mediagroepen waaronder, op relevantie gekozen,
bloggers, influencers en journalisten. Taco Carlier, mede-oprichter VANMOOF, is op voorhand
blij met de samenwerking en kijkt uit naar de beoogde successen. 

Mede-oprichter Merktroubadour Rianne de Vries is trots dat zij VANMOOF aan het portfolio
van het nog jonge bureau mag toevoegen: “Samenwerken met zo’n oprecht merk dat gelooft
in de kracht van storytelling is voor ons PR specialisten fantastisch. We zien veel kansen voor
VANMOOF en daar gaan we per direct mee aan de slag’’, aldus De Vries.

Over VANMOOF
VANMOOF is in 2009 opgericht door de Nederlandse ondernemers Ties en Taco Carlier en is
in zes jaar tijd uitgegroeid tot een succesvol internationaal fietsenmerk. VANMOOF heeft als
doel stadsbewoners wereldwijd snel, comfortabel en in stijl door de stad te laten fietsen.
VANMOOF werkt samen met marktleiders als ABUS en Philips en is bekroond met diverse
internationale prijzen voor innovatief en functioneel ontwerp, waaronder EUROBIKE award, de
Nederlandse Dutch Design Award en RED DOT design award. VANMOOF wordt in 39 steden
over de hele wereld verkocht. www.vanmoof.com.

Over Merktroubadour
Het PR & contentbureau Merktroubadour is in maart 2014 opgericht door PR specialisten
Rianne de Vries en Oscar den Ouden. Het bureau brengt merkverhalen op creatieve wijze
onder de aandacht van de doelgroep en werkt daarvoor vaak samen met reclame- en
mediabureaus. Gelijk een troubadour werkt Merktroubadour niet vanuit één vaste locatie,
maar vaak vanuit de vestiging van de opdrachtgever of bureaus met wie zij samenwerken.  
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http://www.merktroubadour.nl
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RELEVANTE LINKS

CITATEN

"Samenwerken met zo’n oprecht merk dat gelooft in de kracht van storytelling is voor
ons PR specialisten fantastisch. We zien veel kansen voor VANMOOF en daar gaan
we per direct mee aan de slag."
— Rianne de Vries, mede-oprichter Merktroubadour
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merk . trou .ba . dour (de; m/v;meervoud: merktroubadours)

1(Amsterdamse) verhalenverteller. Brengt het merkverhaal op creatieve wijzeonder de aandacht van de doelgroep

2 Schrijver en bedenker met een specialisme op het gebied van PR, Contenten Social Media

3werkt niet vanuit één locatie
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