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Europa's grootste online platform voor schoonmaakhulp bevrijd kijkers van het
schoonmaken.

Helpling begint als eerste online schoonmaakplatform een tv-campagne.

"Zo gemakkelijk is schoonmaken" is de slogan van het bedrijf.

Berlijn, 23 augustus 2014 - Met de tv-spot "Geen zin om te reinigen?" wordt het einde van de
vakantie en het begin van het schoonmaakseizoen ingeluid. Voor mensen die hier wanhopig
tegen opkijken biedt het bedrijf een eenvoudig alternatief: Binnen een paar kliks boekt u op
Helpling.nl een professionele schoonmaakhulp.

Klik hier voor de tv-spot: http://youtu.be/l5om8VrgMTA

De spot begint met een spuitbus met glasreiniger. Het beeld toont een jonge man die grote
ogen bij het schoonmaken van de glasplaat krijgt. In de volgende scène slaakt een moeder
een diepe zucht bij het stofzuigen. Een luide gil klinkt en de moeder zit uitgeput op de vloer,
terwijl er gehuil klinkt vanuit de babykamer. Tot slot, een zakenman: met een pijnlijk gezicht
probeert hij zijn bad weer glans te geven. De zweetdruppels staan op zijn voorhoofd.
uiteindelijk zit hij verslagen en uitgeput op de badkamervloer.

"Wat de mensen in de tv-spot laten zien, is de wanhoop die ontstaat bij het schoonmaken. het
was ons doel om dit feit overdreven uit te drukken en zo het publiek op dit gevoel aan te
spreken. Helpling brengt in dit soort situaties de uitkomst. Nog nooit is het zo gemakkelijk en
veilig geweest om een goede schoonmaakhulp te boeken" zegt Andreas Henn van Dog Ear
film die verantwoordelijk is voor het ontwerp en de productie.

"Geen zin om schoon te maken" wordt uitgezonden in augustus op doelgroep-specifieke
kanalen in hoge frequentie. Benedikt Franke, mede-oprichter van Helpling: "Wij zijn het eerste
online platform voor schoonmaakhulp dat een tv-campagne lanceert. Met de spot willen we
onze stempel te drukken in Europa en onze positie als vooraanstaand schoonmaakplatform
versterken. "

De tv-spot is ook de eerste uitzending waarin de slogan van Helpling naar buiten komt: "Zo
gemakkelijk is schoonmaken". De slogan zal vanuit elke communicatiekanaal van Helpling
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naar buiten gebracht worden.
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OVER HELPLING

Helpling is a fast growing company in the heart of Berlin. Our mission is to provide our customers with household
services in the most transparent and convenient way at very competitive rates. For that purpose we have created
Helpling, an online platform, where one can book a cleaner and other household service within just a few minutes.

Helpling is supported by Rocket Internet, the world’s largest internet incubator, which, alongside Zalando, Groupon
International and eDarling, has built various successful Internet companies worldwide. Helpling is currently active in
Germany and will be soon available in further markets in the near future.
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