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SAMENVATTING

Keuken Kampioen presenteert zich in een reeks nieuwe commercials als de keukenzaak voor
alle kampioenen van Nederland. Zoals de kampioen voordeel pakken, de kampioen slim
onderhandelen en – ter ere van het 25 jarig bestaan – de kampioenen trakteren en feestje
bouwen.

Als Nederlanders zijn wij op een aantal gebieden echte kampioenen. Zoals onderhandelen,
koopjes jagen, maar ook trakteren en een feestje bouwen. In een nieuwe reeks commercials
presenteert Keuken Kampioen zich als de Nederlandse keukenzaak waar al deze kampioenen
op kunnen rekenen. Met scherpe prijzen voor kwaliteitskeukens, stevige aanbiedingen en
royale acties. 

In de commercials verschijnen Nederlanders die op hun gebied kampioen zijn. Hun activiteiten
tellen op naar de aanbieding van dat moment. 

De eerste commercial gaat over het 25 jarige bestaan van Keuken Kampioen en het feest dat
daarbij hoort. Hierin tonen Nederlanders hoe je een feestje viert. Op zijn Hollands; gezellig en
met alles uit de kast. 
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Keuken Kampioen homepage
http://www.keukenkampioen.nl

RELEVANTE LINKS

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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