
C&A opent flagship store met storytelling campagne
geïnspireerd op Amsterdam
‘Today’s Look is Amsterdam’ verbindt fashion met de hoofdstad
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Samenvatting Modeketen C&A opent vandaag haar eerste flagship store in Nederland,
aan het Damrak in hartje Amsterdam. Voor deze bijzondere gelegenheid
introduceert C&A ‘Today’s Look is Amsterdam’: een campagne
geïnspireerd op de stad Amsterdam.

Details Speciaal voor de campagne zijn bekende mode-influentials zoals Jetteke van
Lexmond en Bastiaan van Schaik gevraagd om outfits samen te stellen
geïnspireerd op bekende Amsterdamse locaties. Van een dagje Vondelpark tot
een avondje Concertgebouw. De beelden & verhalen zijn vervolgens gebruikt
in alle media, van outdoor tot online. Daarmee een geïntegreerde storytelling
campagne, met C&A’s nieuwste collectie én de stad centraal.

Reclamebureau Eigen Fabrikaat ontwikkelde het concept en tekende voor de
uitwerking, dat mede dankzij het digitale Buitenreclame netwerk van
JCDecaux optimaal zichtbaar zal zijn in Amsterdam.
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Citaten Het is voor het eerst dat C&A een flagship store opent in Nederland. Hier
draait het om beleving en inspiratie en komt de nieuwe C&A look and feel
helemaal tot leven. Met de multimediale campagne ‘Today’s look is
Amsterdam’ brengen we onze mode en Amsterdam op een unieke wijze
samen 
— Marcel van Kesteren (Hoofd Marketing & Communicatie C&A
Nederland)
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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
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