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VVN-campagne motiveert om relaxter te rijden
♫Bureautje happy♫ met samenwerking

Zodra je de deur uitstapt doe je mee aan het verkeer. Het moment waar Veilig Verkeer

Nederland je aanmoedigt om even te ontspannen. Relax en neem de tijd, want haasten leidt tot

veel overlast en ongelukken.

Een relaxte rijder maakt de buurt blijer

Een vrolijke tv-commercial met een aanstekelijk liedje laat je nadenken over je houding in het

verkeer. Het kan allemaal ook wat relaxter. Door rustiger te rijden is het niet alleen veiliger,

maar je hebt ook meer oog voor je omgeving. Daar wordt je buurtje happy van.

“Iedereen kan een bijdrage leveren, iedere dag weer zodra je de deur uitstapt.”
— Gerco Hebbink, Marketeer VVN

Iedereen kan een bijdrage leveren aan een veiliger verkeer

Van alle meldingen die VVN ontvangt, staat te hard rijden op 1. Vooral in woonwijken zorgt dit

voor onveilige situaties, waar veel buurtbewoners zich zorgen over maken.

⏲

https://eigenfabrikaat.pr.co/


OVER EIGEN FABRIKAAT

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

“De boodschap van de commercial is dat iedereen makkelijk kan bijdragen aan een veilige

verkeersomgeving. We willen weggebruikers aanzetten tot positieve gedragsverandering. En dat

begint zodra je de deur uitstapt.”, zegt Gerco Hebbink van VVN.

Geen opgeheven vingertje, maar een opgestoken duim

Hier speelt de commercial slim op in. Het spreekt je op een vrolijke manier aan als

buurtbewoner, en we doen zo op subtiele wijze beroep op je verantwoordelijkheid.

 

De campagne trapt af met onderstaande tv-commercial. De tweede commercial staat gepland in

het voorjaar van 2020.
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