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Fietsreclame VanMoof geweerd van Franse TV

Reflecteren op de ratrace van vroeger blijkt te omstreden

Amsterdam, 30 juni 2020 – VanMoofs eerste televisiecommercial is geweerd van Franse tv
omdat het een ‘een klimaat van angst’ veroorzaakt. Het is de eerste keer dat een fietsreclame
een uitzendverbod opgelegd krijgt. In de commercial reflecteren auto’s de ratrace van vroeger,
waarmee de kijker wordt uitgenodigd om haar vervoersmiddelen in de stad te heroverwegen
voor een schonere, groenere toekomst. De commercial is afgekeurd door de Franse
reclamewaakhond, ARPP. 

Historisch hoogtepunt
De televisiereclame komt op een moment dat de vraag naar elektrische fietsen een historisch
hoogtepunt heeft bereikt en steden er iedere dag weer anders uitzien. Met de video wil
VanMoof mensen inspireren om eens opnieuw na te denken over de manier waarop ze van A
naar B komen en te laten zien hoe zij positief kunnen bijdragen aan de wereld waarin zij leven.

⏲

https://www.vanmoof.com/news
https://www.theverge.com/2020/5/14/21258412/city-bike-lanes-open-streets-ebike-sales-bicyclist-pedestrian


"We zijn ons er altijd bewust van geweest dat deze commercial niets weg heeft
van een gemiddelde fietsreclame. Het is een aanzet tot actie, een kans om het
verleden achter ons te laten en echte vooruitgang te boeken die iedereen ten
goede komt. De status quo bevragen zal altijd een confrontatie opleveren,
maar dat wilden we vanaf het begin al bereiken."
— Taco Carlier, mede-oprichter VanMoof

Het tweede doel van de commercial is het in de schijnwerpers zetten van de lancering van
VanMoofs nieuwe generatie slimme e-bikes, de VanMoof S3 & X3. Dit vormt een keerpunt voor
het fiets-meets-tech-bedrijf, want het zijn niet alleen de meest geavanceerde e-bikes die het
bedrijf ooit heeft geproduceerd, maar ook de meest toegankelijke - een fiets kost €1998.
VanMoofs langetermijndoel is om fietsen voor iedereen mogelijk te maken, om zo uiteindelijk
de volgende miljard mensen op de fiets te krijgen.

Afwijzingsbrief
VanMoof werd van de afwijzing op de hoogte gesteld in een brief van de Autorité de Régulation
Professionnelle de la Publicité (ARPP), een zelfregulerende organisatie die door de particuliere
sector wordt ondersteund. Volgens de ARPP geven bepaalde beelden van de autoreflecties ‘de
auto-industrie een slechte naam [...] terwijl ze een angstklimaat veroorzaken.’ Opvallend is dat
de ARPP een van de eerste fietsreclames op de Franse tv heeft afgewezen, ondanks de
recente belofte om de duurzaamheidsaspecten van hun beleid te versterken.

Het is niet de eerste keer dat er controverse ontstaat met betrekking tot ARPP. Ngo’s zoals
Greenpeace en Médecins du Monde wezen de organisatie al eerder op een gebrek aan
neutraliteit. 

"Het is verbazingwekkend dat autobedrijven hun milieuproblemen mogen
verdoezelen, terwijl degene die deze kwestie ter discussie stelt wordt
gecensureerd."
— Ties Carlier, mede-oprichter VanMoof

De televisiecommercial werd twee weken eerder uitgezonden in Nederland en Duitsland. De
spot werd goed ontvangen door het publiek – zelfs in Duitsland, waar de auto-industrie jaarlijks
meer dan 400 miljard euro omzet. 

Moeilijkheden

https://www.vanmoof.com/nl-NL
https://www.arpp.org/nous-consulter/regles/regles-de-deontologie/recommandation-developpement-durable-v3/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Recommandation%20DD%20v3
https://www.greenpeace.fr/espace-presse/climat-la-nouvelle-campagne-de-greenpeace-refusee-dans-le-metro-et-en-salles/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2016/06/14/la-guerilla-marketing-de-medecins-du-monde-pour-denoncer-les-prix-des-medicaments_4950220_3224.html


OVER VANMOOF

VanMoof is in 2009 opgericht door Taco en Ties Carlier, twee Nederlandse broers met een visie op de perfecte
stadsfiets. Tien jaar later wordt er wereldwijd op hun high-tech feature-rijke e-bikes gereden door een community
van meer dan 120.000 internationale rijders. De winkels van het merk VanMoof zijn te vinden in Amsterdam,
Berlijn, Londen, New York, Parijs, San Francisco, Seattle, Taipei en Tokio, met rijders over de hele wereld die
online kopen. VanMoof opereert als een volledig geïntegreerd end-to-end bedrijf en is volledig eigenaar van
alles, van ontwerp tot productie, van verkoop tot after-service - allemaal gericht op het verkrijgen van de next
billion on bikes wereldwijd. VanMoof is een belangrijke speler in de huidige golf van e-bike adoptie en ligt op
koers om de mobiliteit in de stad voorgoed te herdefiniëren.

De beslissing is genomen in een tijd dat de Franse auto-industrie in moeilijkheden verkeert,
met een kelderende verkoop als gevolg van COVID-19 en een wijdverbreide economische
krimp aan de horizon. Om de sector - die verantwoordelijk is voor bijna een derde van de
broeikasgasemissies van het land - te ondersteunen, heeft de regering onlangs een herstelplan
aangekondigd ter waarde van 8 miljard euro. Tegelijkertijd wakkert de vraag naar
hoogwaardige e-bikes aan door de sociale afstandsmaatregelen. Nu de fiets steeds vaker
wordt gezien als een betrouwbaarder vervoersmiddel dan het openbaar vervoer, hebben de
Parijse stedenbouwkundigen nieuwe fietsinitiatieven gelanceerd en 300 miljoen euro
uitgetrokken voor de fietsinfrastructuur.

Nu verkrijgbaar
De onlangs uitgebrachte VanMoof S3 & X3 e-bikes winnen wereldwijd aan populariteit dankzij
hun innovatieve technologie, hun unieke anti-diefstalsysteem en hun minimalistische design.
Met de geavanceerde VanMoof S3 & X3 wordt de toekomst van e-bikes toegankelijker dan ooit.
De fietsen zijn verkrijgbaar bij vanmoof.com en via negen internationale brand stores.

Bekijk de commercial hier.

Lees hier meer over de commercial.

Bekijk alle foto’s in de perskit hier.

Bekijk de productbeschrijving en alle specificaties van de VanMoof S3 hier en VanMoof X3 hier.
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https://www.lefigaro.fr/societes/automobile-l-etat-lance-un-appel-aux-constructeurs-qui-veulent-se-moderniser-20200623
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https://www.vanmoof.com/blog/en/reflecting-on-reflections-an-interview-with-pascal-duval
https://www.vanmoof.com/news/en-US/media_kits
https://www.vanmoof.com/nl-NL/s3
https://www.vanmoof.com/nl-NL/x3
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