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Scheepens voor Spieren
Sinds begin dit jaar werkt Scheepens, samen met Spieren voor Spieren, aan
hele mooie en bijzondere projecten. En deze hebben een nog mooier doel;
alle spierziekten bij kinderen verslaan. Een samenwerking waar Scheepens
vanzelfsprekend erg trots op is.

Trap voor trap

Traplopen, het gaat zo vanzelf dat je er eigenlijk nooit bij stilstaat. Voor veel kinderen met een

spierziekten is dit echter een onmogelijke opgave. Dit onderwerp staat centraal in Trap voor

Trap, een nieuwe campagne die Scheepens samen met Spieren voor Spieren heeft ontwikkeld.

Met Trap voor Trap zetten we gezonde spieren in voor zieken spieren. Dat doen we, zoals de

naam al weggeeft, met traplopen. Het doel is simpel; zoveel mogelijk traplopen en tegelijk geld

inzamelen voor kinderen met een spierziekte.
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Begin 2020 organiseert Spieren voor Spieren een sportief Trap voor Trap evenement. Met

zoveel mogelijk mensen én trappen. Om het traplopen extra bijzonder te maken is werkelijk

alles uit de kast gehaald. Zo wordt het evenement gehouden in het beroemde Philips Stadion

van PSV. Deze prachtige locatie fungeert als decor, de tribunetrappen als hindernis. Jeroen

Zoet, voetbalheld en Spieren voor Spieren-ambassadeur, is ook aangesloten bij de campagne.

Hij schittert momenteel in de online Trap voor Trap-campagnebeelden. Deze zijn terug te

vinden op de landingspagina www.trapvoortrap.com, maar ook binnen de See-Think-Do

Facebook en Instagram funnelstrategie. Middels scroll-stopping content weet Scheepens de

doelgroep feilloos te bereiken en te activeren. Het doel is uiteraard om zoveel mogelijk

aanmeldingen te realiseren.

http://www.trapvoortrap.com/


Over Spieren voor Spieren

Spieren voor Spieren zet zich dagelijks in voor kinderen met een spierziekte. Zij geloven dat alle

spierziekten bij kinderen verslagen kunnen worden door te investeren in wetenschappelijk

onderzoek. Maar ook door het stellen van een snelle diagnose, het bieden van de beste

behandelingen en innovatieve zorg. In de afgelopen 10 jaar konden meer dan 4.000 kinderen

terecht in het Spieren voor Spieren Kindercentrum van het UMC Utrecht. Daar zijn ze heel trots

op, maar hun strijd gaat elke dag door. Met elkaar moeten we blijven strijden. Stap voor stap

kunnen we alle spierziekten bij kinderen verslaan. 
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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 producten te komen
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