
Staatsloterij 'Puur Geluk' wint TV-beeld in
de categorie 'Beste Sponsorfit'
'Mediabureau UM en Endemol Shine Nederland weten met
branded content de afstand tussen loterij en speler te
overbruggen.'
De Staatsloterij bestaat al 290 jaar. Generatie op generatie speelden als bijna vanzelfsprekend mee.
Maar tijden veranderen en dat geldt ook de Staatsloterij. Het merk werd door de kritische consument en
de veranderende mediawereld als afstandelijk ervaren.

Daarom heeft de Staatsloterij de stap gezet prime time branded content te creëren, waarin de merkmissie
'actief bijdragen aan het geluk van iedere Nederlander' wordt geladen met relevante bewijsvoering. Puur
Geluk kan iedereen overkomen. In het format draait alles om onverwachte geluksmomenten. Geluk dat
werkelijk iedereen kan overkomen.

De hoofdpersonen worden opgespoord via Facebook, Google en andereopenbare bronnen om zo
bijzondere verhalen te verrassen met een bijzondergeluksmoment. Omdat alles is vastgelegd met een
verborgen camera is deverbazing onder de gelukkigen authentiek.

Cases



Lisanne schreef een lied over haar strijd tegen haar ziekte. Haar grote droom was het om haar
nummer 'Vechtersbaas' aan heel Nederland te laten horen.

De reactie van conciërge Orlando is onbetaalbaar wanneer hij hoort dat hij met zijn zoon naar
Manchester gaat. Kun je nagaan wat er gebeurt als hij daar wordt aangesproken door zijn allergrootste
idool, Louis van Gaal.



Werken in het Rijksmuseum is al leuk op zich, maar vandaag is het voor Rania wel éxtra leuk. Ze weet
niet wat ze meemaakt en is tot tranen geroerd.

Zie hier de volledige lijst met cases.

Resultaten
Uiteindelijk heeft het eerste seizoen geleid tot eenmerkverhaal van 360 minuten en een bereik van 5,5
miljoen unieke kijkers. Daarnaast blijken de losse items via sociale media erg deelbaar, dit levert nog
eens 1,5 miljoen extra views op.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL788_sFrWL45LZnRPgGJWShTmg35TESIr


Onder dekijkers is de sympathie voor het merk met maar liefst vijftig procent gestegen.De merkwaarde
dichtbij toont een significante stijging met tweeëntwintig procent. En ook online steeg het brand sentiment
zestien procent.

Deze resultaten hebben er aan bijgedragen dat Staatsloterij Puur Geluk in 2016 succesvol heeft
doorgepakt met een tweede seizoen!
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Staatsloterij Puur Geluk werd uitgezonden op RTL4 en gepresenteerd door Nance Coolen.
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OVER ENDEMOL BEYOND

Endemol Beyond is een internationaal Premium Channel Network (PCN) dat zich toelegt op ontwikkeling en
exploitatie van online kanalen en -content, verspreid over platforms als YouTube, Twitter, Yahoo, MSN en
Dailymotion. Het netwerk omvat ruim 400 digitale videokanalen, met circa 27 miljoen abonnees en maandelijks
meer dan 400 miljoen views. Daarbij wordt samengewerkt met toonaangevende creatieve en zakelijke partners,
zoals Pitbull, Michelle Phan, MattyBVlogs, San Pellegrino, Hyundai en Coca Cola.

Endemol Beyond biedt zowel originele web based videocontent als bestaande titels, waaronder Wipeout, Mr.
Bean en Fear Factor. De Nederlandse activiteiten van Endemol Beyond staan onder leiding van Jurian van der
Meer, commercial director van Endemol Shine Nederland Mediagroep.
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