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Samenvatting De ene ondernemer is de andere niet. Daarbij veranderen de situaties
waar je mee te maken krijgt dagelijks. En als ondernemer dien je hier
op in te spelen.

In de campagne 'de ondernemer in beweging', die Ziggo zakelijk i.s.m.
Eigen Fabrikaat ontwikkelde, laat Ziggo zien dat ze de ondernemer
begrijpt. Ondernemen betekent continu in beweging zijn. En Ziggo is de
flexibele partner die meebeweegt met oplossingen op maat.

Voor de campagne werden 3 ondernemers geportretteerd met ieder een
bijzonder verhaal. De video’s verwijzen naar een persoonlijke test,
waar de ondernemer zijn pakket op maat kan samenstellen.

Details Ondernemers inspireren ondernemers

De campagne vertelt het verhaal van 3 inspirerende ondernemers, zowel
MKB-ers als een (startende) ZZP-er. De 3 ondernemers zijn via film
geportretteerd, waarin de beweging die ze als ondernemer hebben
doorgemaakt centraal staat. De films streven naar herkenning door andere
ondernemers te inspireren en sluiten af met een duidelijke call to action,
waarin de ondernemer wordt opgeroepen zelf te bekijken hoe Ziggo met ze
mee kan bewegen. 'Hoe je als ondernemer ook beweegt, Ziggo beweegt met
je mee'. De verhalen van de ondernemers worden ook gebruikt in middelen
zoals DM, EDM, door-to- door, Out of Home, display en pre-rolls binnen social
media.

Charlotte Broekman, manager Marketing Communicatie van Ziggo: 
“Bijzonder trots ben ik op onze “Zakelijk bewegen” campagne waarbij
we zowel ZZP-ers als MKB ondernemers tegelijk aanspreken. Een nieuwe
koers. Daar waar we eerder behoudend voor een sales insteek hebben
gekozen, hebben we samen met Eigen Fabrikaat lef getoond en staat
inspiratie centraal. We laten ondernemers inspireren door ondernemers. En
het slaat aan.”

Voor deze campagne kreeg de online omgeving binnen ziggo.nl een stevige
make-over. Zo kunnen ondernemers met de online wizard zelf kiezen welke
Ziggo oplossing het beste bij hun behoefte past. Ook zijn de verhalen van de
ondernemers op de website te bekijken en is de bestelstraat efficiënter
ingericht. Kijk voor meer informatie op ziggo.nl/zakelijkbewegen
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Campagne credits

Klant: Ziggo zakelijk
Bureau: Eigen Fabrikaat
Film: Dennis Lubbers Productions
Media: OMD
Online: UnitID/ Search Result
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Citaten “Bijzonder trots ben ik op onze “Zakelijk bewegen” campagne waarbij we
zowel ZZP-ers als MKB ondernemers tegelijk aanspreken. Een nieuwe
koers. Daar waar we eerder behoudend voor een sales insteek hebben
gekozen, hebben we samen met Eigen Fabrikaat lef getoond en staat
inspiratie centraal. We laten ondernemers inspireren door ondernemers.
En het slaat aan.” 
— Charlotte Broekman, manager Marketing Communicatie (Ziggo)
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Over Eigen Fabrikaat

Eigen Fabrikaat is hét reclamebureau voor merken die willen groeien. Meer
info over ons werk? Check www.eigenfabrikaat.nl
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