
HP LANCEERT NIEUWE VIDEO MET MAAN
IN DE HOOFDROL, ALS ONDERDEEL VAN
#REINVENTMEMORIES-CAMPAGNE
Samen met Edelman Amsterdam brengt HP de herinneringen
van Maan weer tot leven met de HP Sprocket Plus

AMSTELVEEN, 07 juni 2018 — Vandaag lanceren Maan de Steenwinkel –

winnares van het zesde seizoen van The voice of Holland – en HP een video als

ode aan alle mooie herinneringen die Maan heeft samen met haar drie beste

vriendinnen. De video is onderdeel van de HP Reinvent Memories-campagne en

een vervolg op de eerdere samenwerking van HP met influencer Claartje Rose. De

campagne draait om het tastbaar maken van herinneringen. Deze blijven te vaak

verstopt op een smartphone en die vele momenten verdienen beter. De video

speelt zich af in Kroatië, waar Maans vriendinnen de populaire zangeres

verrassen door met de HP Sprocket Plus hun mooiste herinneringen op een

persoonlijke manier weer tot leven te brengen.

AMSTELVEEN, 8 juni 2018 – HP en Maan de Steenwinkel – winnares van het

zesde seizoen van The voice of Holland – lanceren een video als ode aan alle

mooie herinneringen die Maan heeft samen met haar drie beste vriendinnen. De

video, ontwikkeld door Edelman, is onderdeel van de HP Reinvent Memories-

campagne die Edelman momenteel uitrolt voor het merk.

 

De campagne draait om het tastbaar maken van herinneringen. Deze blijven te vaak verstopt op

een smartphone en die vele momenten verdienen beter, door ze on-the-go te printen. De video,

genaamd #genietmomentjes, speelt zich af in Kroatië, waar de beste vriendinnen van Maan de

populaire zangeres verrassen door met de HP Sprocket Plus hun mooiste herinneringen op een

persoonlijke manier weer tot leven te brengen.

 

HP Sprocket Plus - Maan - #Genietmomentjes

https://www.youtube.com/watch?v=3jtOoMgEBro&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3jtOoMgEBro&feature=youtu.be
http://www8.hp.com/nl/nl/printers/sprocket.html?jumpid=ba_w5stjxq6rd
https://www.youtube.com/watch?v=3jtOoMgEBro&feature=youtu.be


Stefan Vermeul, marketingmanager bij HP, zegt: “De video met Maan en haar beste vriendinnen

is een perfect vervolg op de eerste video, die draaide om Claartje Rose en haar familie. Samen

met Edelman Amsterdam zijn we bijna een jaar geleden begonnen met het uitrollen van de

#reinventmemories-campagne in Nederland. Wij zijn erg blij met het resultaat en de

partnership met Maan, haar ‘on-the-go’-leven past heel goed bij HP’s nieuwste gadget: de HP

Sprocket Plus. Niet alleen Maan, maar iedereen, is constant bezig met het maken van

herinneringen. In de drukke tijd waarin we tegenwoordig leven vergeten we wel eens waar het

echt om draait en waar we nu eigenlijk vandaan komen. Edelman helpt ons met het tot leven

brengen van die visie.”

 

“HP en Edelman versterken elkaar binnen deze samenwerking, die beide partijen unieke kansen

biedt. Met dit soort campagnes biedt HP ons de mogelijkheid om onszelf te bewijzen in de volle

breedte van het communicatiemarketingveld, van marketingstrategie tot content tot activatie”,

aldus Arent Jan Hesselink, general manager Edelman Amsterdam.

 



Maan vertelt: “Na mijn deelname aan The voice of Holland is mijn leven in een

stroomversnelling terechtgekomen, met veel optredens en dus minder tijd voor mezelf en mijn

sociale leven. Mijn vriendinnen, dat zijn nog steeds dezelfde meiden als voordat ik aan het

programma meedeed, hebben mij ervan bewust gemaakt dat ik onder meer met mijn optredens

altijd zorg voor bijzondere herinneringen voor anderen, maar dat het ook goed is om bewust te

blijven van mijn eigen mooie momenten en herinneringen. Door deze te printen en dichtbij te

houden, geplakt op de spiegel in mijn kleedkamer of op het hoesje van mijn telefoon, herinner ik

me de mooie momenten met de mensen die ik liefheb. Dan krijg ik weer energie voordat ik het

podium op ga. Zo heb ik mijn beste vriendinnen altijd een beetje mij me, waar ik ook ben.”

 

Naast het bedenken van het concept en het produceren van de video is Edelman ook

verantwoordelijk voor het uitrollen van de campagne in Nederland. De campagne wordt op

social media gedeeld onder de hashtag #reinventmemories.

 

OVER HP NEDERLAND 

HP Inc. creëert technologie die het leven voor iedereen beter maakt. Altijd en overal. Met ons

portfolio van printers, pc's, mobiele apparaten, oplossingen en diensten, creëren wij belevingen

die indruk maken. Meer informatie over HP (NYSE: HPQ) is beschikbaar op www.hp.nl.

 

Het volledige bericht is tevens te lezen op de HP Newsroom. Meer beelden van deze campagne

en de HP Sprocket Plus kun je hier vinden.

 

http://hpnewsroom.pr.co/
http://www.hp.nl/
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Over HP

HP Inc. creëert technologie die het leven voor iedereen beter maakt, overal. Via ons portfolio

van printers, pc's, mobiele apparaten, oplossingen en services, ontwikkelen we ervaringen die je

blijven verbazen. Meer informatie over HP Inc. is beschikbaar op http://www.hp.com/nl.
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http://www.hp.nl/

