
Eneco brengt de energietransitie bij de mensen
thuis
Amsterdam, 20 december 2017

Eneco sluit het jaar af met een campagne waarin het bedrijf mensen wil inspireren en helpen

om hun eigen huis te verduurzamen; door zelf slimmer met energie om te gaan, energie op te

wekken en op te slaan.

 

In 2016 introduceerde Eneco onder de merkbelofte ‘Welkom in de Nieuwe Wereld’ een

campagne die afrekende met de oude fossiele wereld en liet zien welke mogelijkheden de

nieuwe, duurzame wereld biedt. Begin 2017 liet een schreeuwende marmot zien hoe urgent de

planeet vraagt om actie. In de nieuwe campagne, die vanaf vandaag te zien zal zijn, wordt

duurzaamheid dichterbij gebracht en relevanter dan ooit gemaakt.

 

https://www.eneco.nl/stroom-en-gas/energie-vergelijken/?utm_source=google_wv&utm_medium=cpc&utm_campaign=01.00%20Eneco%20WV%20-%20Exact%20-%20CO&utm_content=Eneco%20-%20Exact&utm_term=eneco&utm_device=c&gclid=EAIaIQobChMI2aLngKOb2AIVbTPTCh1_0QflEAAYASAAEgJtqvD_BwE


Jolanda Ravenek, Marketing Communicatie manager van Eneco: ‘Met deze campagne ‘welkom

in je nieuwe huis’, laten we zien dat iedereen nu al op de eigen vierkante meters de omslag kan

maken. Stap voor stap kun je gemakkelijk je eigen huis slimmer en zuiniger maken.

Bijvoorbeeld door warmte te recyclen met de WarmteWinner. Of gewoon zelf energie

opwekken, met zonnepanelen. En opslaan in een thuisbattterij. Een energiecentrale maken

van je eigen huis dus. Eneco wil dat voor iedereen mogelijk maken.’

 

Eneco heeft met de Welkom in de Nieuwe Wereld campagne in 2017 verschillende prijzen

gewonnen en werd o.a. genomineerd voor Adverteerder van het Jaar.
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Quotes

"Met deze campagne ‘welkom in je nieuwe huis’, laten we zien dat iedereen nu
al op de eigen vierkante meters de omslag kan maken. Stap voor stap kun je
gemakkelijk je eigen huis slimmer en zuiniger maken. Bijvoorbeeld door
warmte te recyclen met de WarmteWinner. Of gewoon zelf energie opwekken,
met zonnepanelen. En opslaan in een thuisbattterij. Een energiecentrale
maken van je eigen huis dus. Eneco wil dat voor iedereen mogelijk maken."
— Jolanda Ravenek, Marketing Communicatie manager van Eneco
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OVER DAWNAMSTERDAM

Dawn Amsterdam creates cultural impact and value on behalf of brands.
Don’t make people want stuff, but make stuff people want. That’s our mission since we started in 2008. Through
the understanding of human needs, culture, and technology. It contributes by creating successful innovative
stories with sustainable value and opportunity for its clients and the clients of its clients. Dawn is a collab agency
and sees its clients and talent as fellow travellers and partners. We’re connected to the best talent available
today. Our aim is to be progressive, intelligent and relevant. This is our challenge and vision and we ask you to
hold us to it and to help us realise it.
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