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Nederlands eerste échte virtual influencer
De allereerste virtual influencer van Nederland is een feit! Esther Olofsson is

"geboren" in Malmö, Zweden, maar woont sinds 2019 in Rotterdam. Net als een

real-life influencer werkt Esther samen met lokale ondernemers en in opdracht

van merken die passen bij haar karakter en smaak. 'Esther wil beroemd zijn om

haar liefde voor de stad Rotterdam, haar eerlijkheid en haar gevoel voor stijl.'

Esther is volledig computer generated, maar toch fysiek aanwezig op de leukste plekken van de

stad! De brunette is een nauwelijks van echt te onderscheiden fashionista van 29 jaar, met een

daadwerkelijke storyline. Ze is net als elk ander mens gevormd door haar verleden en maakt

keuzes gebaseerd op wat ze heeft meegemaakt. 'Ze is heel echt in haar opvattingen en daardoor

ontzettend like-able. Maar ondertussen is Esther niet echt, en dat mag je wel zíen', aldus

Maarten Reijgersberg, bedenker van Esther. 

Samenwerkingen

Net als een gewone influencer gaat Esther geregeld de samenwerking aan met bedrijven en

merken die bij haar passen. Zo werkt Esther al samen met Jip en Margreeth Olsthoorn en is ze

benaderd door een jonge Nederlandse hotelketen. Kijk je op de Instagrampagina van Esther,

dan weet je waar je moet zijn in Rotterdam. Van hotspots tot boetieks en van koffiebars tot

onontdekte plekjes in de stad. En in de 'intelligente lockdown' tijdens de coronacrisis blijft ook

Esther zoveel mogelijk thuis. Ze geeft nu vooral tips over hippe restaurants die thuis bezorgen

en creatieve, lokale initiatieven.

Esther Olofsson heeft een internationaal karakter, omdat dit perfect aansluit op het Rotterdam

van vandaag de dag. Fris, uitdagend, prikkelend en edgy. Maarten: ‘Maar Esther zal nooit ten

onrechte de indruk wekken dat ze een echt persoon is. We blijven altijd eerlijk.’ 
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OVER RAUWCC

Het Rotterdamste communicatiebureau, met de focus op social media. Van concept tot strategie, van
implementatie tot publicatie. Met een uniek team aan contentmakers en contentmanagers. Dus ook voor
motion graphics, social video's, infographics of corporate identities.

Altijd kritisch, soms eigenwijs. Omdat wat onze op dracht ge vers het beste helpt, ons al ler hoog ste doel is. Wat je
dan krijgt? Content die werkt. 
RauwCC gelooft in de combinatie van offline- en onlinecommunicatie. Met een breed pakket aan creatieve en
ondersteunende diensten nemen we graag de druk bij je weg. En dat doen we altijd in co-creatie: samen komen
we tot het beste resultaat.

Wat komt er allemaal bij kijken als je een virtual influencer wilt ontwikkelen? Waar begin je?

Wat zijn de voor- en nadelen ten opzichte van het werken met influencers van vlees en bloed?

Hoe reageert de Nederlandse samenleving erop? Deze learnings deelt Maarten graag in talks,

waarin hij vertelt over zijn nieuwe artistieke project.

Maarten Reijgersberg studeerde Beeldende Kunst aan de Willem de Kooning Academy en runt

nu RauwCC, een succesvol communicatiebureau in Rotterdam. Hij liet zich inspireren door

bestaande virtual influencers, zoals Lil’ Miquela, Noonoouri en Shudu. Vanuit zijn drive om te

pionieren creëerde hij met zijn team Esther Olofsson - de eerste échte Nederlandse virtual

influencer. Esther is volledig in-house ontwikkeld.

Volg het verhaal van Esther Olofsson op Instagram: @esther.olofsson

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Neem voor recent beeldmateriaal van Esther Olofsson en voor interviews contact op met

Maarten Reijgersberg: 06-21 70 82 78
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