Pathé kiest voor Dawn
Amsterdam, 19 maart 2018 - Bioscoopmarktleider Pathé kiest Dawn als creatief
strategische partner. Pathé en Dawn werken samen om van plek naar merk te
gaan, en van scherm naar beleving. Om dit te realiseren ontwikkelde Dawn een
krachtig en creatief merkidee dat zowel de communicatie als alle
merk activiteiten, nu en in de toekomst, sturing geeft.
Met inmiddels 28 theaters is Pathé de absolute marktleider in Nederland, maar dat is geen
reden om achterover te leunen. “We zijn de afgelopen maanden actief aan de slag geweest met
onze toekomst en daar zijn een aantal ambitieuze plannen uitgekomen. Vervolgens hebben we
ons breed georiënteerd op welk creatief strategische partner ons daar bij het best kan helpen.
Dawn heeft bewezen een sterk strategisch sparringpartner te zijn; ze begrijpen onze
merkambitie. Daarom hebben wij voor Dawn gekozen.”, aldus Susanne Damen, Manager Brand
& Communications van Pathé Nederland.
Totaalervaring
De komende tijd bouwen Dawn en Pathé de totaalervaring voor de bezoeker verder uit. David
Snellenberg, founder en creatief directeur van Dawn: “Wereldwijd groeit het bioscoopbezoek
flink en is de rol van entertainment en story's alleen maar gegroeid, kijk maar naar het succes
van Black Panther. Pathé is binnen de bioscopen de meest innovatieve als het gaat om beeld en
geluid, maar gaat daarnaast de totaal ervaring verder uitbouwen.
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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.

DawnAmsterdamnewsroom

