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Postillion Hotels: 'Er is altijd een plan B'

Een onvergetelijke dag en nacht voor 168
Esthers
Wat als we een oproep doen aan alle Esthers van Nederland? Dat ze in een nieuw

hotel in Rotterdam mogen overnachten en in de watten gelegd zullen worden? Wij

deden de oproep en het resultaat was een heleboel blije Esthers.

Een nieuw hotel in Rotterdam, dat vraagt om een toffe actie. Zo ontstond het ludieke idee voor

Esther’s sleepover. Een logeerpartijtje waar Rotterdam nog lang over zou spreken. Maar toen:

corona. Na drie keer verplaatsen kon de organisatie niet anders dan het evenement aanpassen.

Plan B: van de ruim 750 aangemelde Esthers mogen er 168 ‘plus one’ gaan genieten van een

onvergetelijke nacht in hartje Rotterdam. Nee, niet allemaal tegelijk.

168 échte Esthers
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Waarom Esther? Esther Olofsson is de virtuele merkambassadeur van Postillion Hotels.

Rotterdam's most trusted city guide en een virtual influencer bovendien. Ze bestaat - ondanks

dat ze haar eigen Instagramaccount heeft - niet echt. Om de opening van het nieuwe hotel in

Rotterdam te vieren, gingen Postillion Hotels en RauwCC op zoek naar échte Esthers. Dat lukte.

Goodiebag, badjas en cocktails 
Tussen oktober 2021 en maart 2022 gaan de door Esther Olofsson op goed geluk gekozen 168

winnaars ‘plus one’ slapen bij Postillion Hotel Rotterdam. Behalve op een overnachting

trakteert hun virtuele naamgenoot ze op een luxe goodiebag en een badjas met hun naam erop.

Maar ook op een movienight en cocktails.

Met Esther op pad
We zijn er nog niet. Voor de volgende ochtend liggen er al tips klaar voor een ontbijt in de stad.

En Esther gidst alle andere Esthers door het centrum via de Rotterdam Route-app. Creatief

blijven en zo zelfs in coronatijd volop van de stad en het nieuwe hotel genieten is iets waar

Esthers en Postillion Hotels erg goed in zijn. Zo is er op een passende en veilige manier toch

ruimte voor een feestelijke kennismaking met deze nieuwe aanwinst in de stad. Is Rotterdam

een hotel rijker, en 168 Esthers ‘plus one’ een onvergetelijke ervaring!

Tientallen Esthers en hun ‘plus one’ hebben inmiddels Esther's Sleepover ervaren. Maar

Postillion Hotels realiseert zich dat op het moment van publicatie van dit persbericht niet alle

opties binnen bovenstaande campagne mogelijk zijn, vanwege een gedeeltelijke avondlockdown

door corona. Wordt deze periode van overheidswege verlengd, dan geeft de hotelketen aan de

actieperiode te zullen verlengen.
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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
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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.
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