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SAMENVATTING

Brabant ontdekken tijdens de magie van de nacht, dat kan tijdens de BrabantNacht; een uniek

evenement op 17 september 2016 waarbij acht topattracties in Brabant op 17 september exclusief ’s

nachts hun deuren openen. In opdracht van Visit Brabant bedacht Scheepens BrabantNacht en

ontwikkelde de campagne die bestaat uit traditionele pr, influencer marketing, een

activatiecampagne, een online campagne op Facebook, Twitter en Instagram én abri’s en

megamasten.

Achtergrond
Meer bezoekers van buiten Brabant naar Brabant krijgen, dat was de doelstelling van VisitBrabant,
opdrachtgever van dit project. En Brabant, dat leer je niet kennen via een poster of brochure, dat
moet je ervaren. Dus in plaats van te vertellen dat mensen naar Brabant moeten komen, nodigen we
ze uit voor een bijzonder evenement: BrabantNacht.

BrabantNacht
Tijdens BrabantNacht beleven consumenten en influencers acht bijzondere arrangementen op unieke
locaties in Brabant, mét of zonder overnachting. Zo ga je met een zaklamp op safari in Safaripark De
Beekse Bergen onder begeleiding van een ranger en geniet je van een échte braaimaaltijd midden in
het Afrikaanse hart van Brabant. In Nationaal Park de Biesbosch, het grootste zoetwatergebied van
Europa, ga je op expeditie met een fluisterboot en maak je een nachtelijke wandeling langs de
oevers. Je komt op plekken waar je normaal niet komt en kunt slapen tussen de Schotse
Hooglanders. Exclusief voor BrabantNacht komen in de Efteling ‘s avonds sprookjes in het
Sprookjesbos tot leven en je maakt een duik van bijna 40 meter de diepte in met de nieuwste
divecoaster Baron1898. Afsluitend geniet je van een geweldige licht-, water en vuurshow Aquanura
op de beats van Tiësto.

Ook cultuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen op 17 september. In ‘Van Gogh Village’ Nuenen
treed je in de voetsporen van Van Gogh met een nachtelijke picknick bij de bekende Watermolen van
Opwetten en een magische fietstocht over de ‘StarryNight’ van Daan Roosegaarde. Dichter bij Van
Gogh kun je niet komen!



BrabantNacht 2016 is de aftrap van een jaarlijks terugkerend evenement, waarbij in de volgende
edities nog meer locaties, ondernemers zich kunnen aansluiten.

(Inter)nationale campagne
Tijdens de activatiefase in de maanden juli en augustus toeren zes opvallende rood-wit geblokte
objecten door Noordrijn Westfalen, Nederland en België. In deze objecten verrassen gastvrouwen en
heren voorbijgangers met inkijkjes in de evenementen en Brabant. Tegelijkertijd word BrabantNacht
onder de aandacht gebracht door middel van traditionele pr, influencer marketing, een online
campagne op Facebook, Twitter en Instagram én abri’s en megamasten. In Nederland (buiten
Brabant), Duitsland (Noordrijn-Westfalen) en Belgie (Antwerpen e.o).
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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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