
Nijntje verhuist naar C&A Nederland
Eigen Fabrikaat ontwikkelt introductiecampagne voor de komst van de nijntje-
collectie.
17 NOVEMBER 2016

SAMENVATTING

Vanaf vandaag krijgt de kledinglijn van het iconische en oer-Hollandse nijntje een nieuw

onderkomen. De kleding van nijntje is nu exclusief verkrijgbaar bij modeketen C&A. Eigen Fabrikaat

ontwikkelde de introductiecampagne, bestaande uit een tv-commercial, online video, prerolls en

instore promotie.

Het thema “nijntje is verhuisd” wordt gevisualiseerd door een muur van verhuisdozen die samen het
gezicht van nijntje vormen. Deze muur staat in de winkels van C&A: haar nieuwe thuis. Met de
campagne richt C&A zich tot alle nijntje-fans in Nederland.

“C&A is ongelofelijk blij en trots om nijntje te mogen verwelkomen op onze kinderafdeling. Eigen
Fabrikaat heeft een bijzondere, originele en speelse campagne ontwikkeld waarmee we onze
nieuwste aanwinst onder de aandacht brengen”, aldus Marcel van Kesteren, Leader Integrated
Marketing Communication van C&A Nederland.

Peter Scholtens, creatief directeur van Eigen Fabrikaat: “Nijntje heeft een geweldig nieuw
onderkomen. Een superleuke productie met een heel enthousiast team en nijntje zelf”.

Naast een tv-commercial, online films en instore promotie bestaat de introductiecampagne uit interne
communicatiemiddelen en aankleding voor het persevent, dat C&A verzorgd in samenwerking met
hun PR-bureau Linden & Barbosa.

C&A heeft 132 filialen verspreid door heel Nederland. De nijntje-collectie is in alle C&A winkels
verkrijgbaar en online op c-a.com. Naast Nederland zal de nijntje-collectie tevens worden verkocht in
de C&A winkels van België, Duitsland en Spanje.

Credits:
Klant: C&A Nederland
Bureau: Eigen Fabrikaat
Productie film: Faberview (Ruben Faber, Paul Roest en Ruben van Duijn)
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Wij zijn Eigen Fabrikaat. Hét reclamebureau dat gelooft in  Eigenheid. We creëren impactvol werk door
middelenvrij te denken, vanuit de overtuiging dat merken zich kunnen onderscheiden door zichzelf te zijn. Meer
weten? Check www.eigenfabrikaat.nl
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