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Reclamebureau XXS heeft voor haar klant Dirk van den Broek een online video
geproduceerd waarmee zij treffend inhaakt op een succesvol tv-programma. Om de
virale werking van de video te stimuleren schakelde XXS een relatief nieuw PR bureau
in. Het PR & Contentbureau Merktroubadour mocht haar expertise bewijzen en
realiseerde binnen één week ruim 450.000 views.

Het virale effect van de video is gestimuleerd door een specifieke media-benadering.
Merktroubadour definieerde verschillende relevante mediagroepen, waaronder culinaire blogs,
vakmedia, lifestyle blogs en jongerenmedia, en speelde binnen een persoonlijk begeleidend
schrijven in op de redactionele behoefte van elk individuele groep. Via deze werkwijze blijkt
een en dezelfde video voor verschillende journalisten en bloggers interessante content. Voor
extra online exposure is er samengewerkt met het influential marketingbureau WeAreFirst. 

Boerenkool zoekt vrouw
Binnen de inhaakvideo doet supermarktketen Dirk van den Broek onder het motto ‘Boerenkool
zoekt vrouw’ haar boerenkool flink in de aanbieding. Bekijk hier de video geproduceerd door
XXS.

Het reclamebureau XXS en PR & Contentbureau Merktroubadour hebben na de succescase
de wens uitgesproken om in de toekomst vaker met elkaar samen te werken.

Over XXS 
Het werken voor challengers heeft het DNA van XXS gevormd. Het maakt wie zij zijn. Het
bepaalt hun cultuur, hun drive, hun manier van werken. Samengevat in vier woorden staat
XXS voor: Challenge, Conversie, Connectie, Common ground. 

Over Merktroubadour
Het PR & Contentbureau Mektroubadour 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 aan een troubadour werkt Merktroubadour niet vanuit één vaste locatie,
maar vaak vanuit de klant of bureaus met wie zij samenwerken. 

https://www.facebook.com/video.php?v=951725004838379&set=vb.147181238626097&type=2&theater
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"De vier pijlers van XXS staan voor Challenge - Challenge advertising en de conventies
van ons vak. Alles is communicatie. | Conversie - Bij elk concept stellen we ons de
vraag wat op korte en langere termijn het beste resultaat oplevert. Reclame moet
effectief zijn. Reclame moet verkopen. | Connectie - Een merk, of het een challenger of
marktleider is, wint door de harten van haar publiek te veroveren. Sturen op insights is
key. | Common ground - Wij geloven in een hechte samenwerking met onze klanten en
dagen samen de categorie uit. Samen scherp."
— Ruben Vos, Senior Accountmanager
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OVER MERKTROUBADOUR

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

3 Werkt niet vanuit één locatie
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