
Nieuwe campagne KeukenConcurrent
KeukenConcurrent campagne plaatst KeukenConcurrent voordeel in alledaagse
situaties
15 MAART 2016, TILBURG, NEDERLAND

SAMENVATTING

Als je eenmaal een keuken hebt gekocht bij KeukenConcurrent en zoveel voordeel en actie hebt

ondervonden, verwacht je dat ook bij andere dingen in het dagelijkse leven. Je bent het eigenlijk

heel gewoon gaan vinden dat dingen altijd voordeliger kunnen

De nieuwe campagne van KeukenConcurrent: ‘Die is gewend aan KeukenConcurrent’ is ontwikkeld
door Scheepens ism paulingeborg.nl

In de nieuwe campagne 'Die is gewend aan KeukenConcurrent' wordt het KeukenConcurrent gevoel
centraal gezet: Als je eenmaal een keuken hebt gekocht bij KeukenConcurrent en zoveel voordeel en
actie hebt ondervonden, verwacht je dat ook bij andere dingen in het dagelijkse leven. Er zijn tot nu
toe 3 commercials gemaakt, waarbij een kermisexploitant, een ober en een agent centraal staan. Het
thema ‘die is gewend aan KeukenConcurrent’ wordt zowel op TV, radio als online doorgevoerd.

Het thema ‘Die is gewend aan KeukenConcurrent’ is een eenvoudig en krachtig thema dat zich
makkelijk en herkenbaar in alle middelen laat doorvertalen in allerlei middelen, hard sell in a funny
shell voegen Paul & ingeborg toe.

‘Met de campagne hopen wij niet alleen mensen te inspireren om kennis te maken met
KeukenConcurrent en een bezoek aan de showroom te brengen, maar zetten we het
KeukenConcurrent gevoel centraal.’

Hans van Uden (marketingmanager) voegt toe: “Met de nieuwe campagne maken we niet alleen
duidelijk dat het de gewoonste zaak van de wereld is dat je bij KeukenConcurrent altijd wel een
mooie actie of korting krijgt bij aankoop van je keuken, het geeft ons ook de mogelijkheid om andere
eigenschappen naar boven te brengen, zoals ons uitgebreide aanbod aan keukens."

De campagne is vanaf half maart te zien.
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Titel : Die is gewend aan KeukenConcurrent
Datum on air / live : 15 maart 2016
Rationale : Als je eenmaal een keuken hebt gekocht bij KeukenConcurrent en zoveel voordeel en
actie hebt ondervonden, verwacht je dat ook bij andere dingen in het dagelijkse leven. Je bent het
eigenlijk heel gewoon gaan vinden dat dingen altijd voordeliger kunnen
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CONTACTPERSONEN

OVER SCHEEPENS

Scheepens is een reclamebureau uit Tilburg.

Wij geloven dat de drijvende kracht achter de beste ideëen samenwerking is. Bij Scheepens werken creatieve
strategen, mediastrategen, creatieven, designers en diverse externe specialisten samen om met u tot
verrassende ideëen, verhalen en produkten te komen
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