
De mooiste woorden ooit geschreven: “Out of
Office” 
Amsterdam, 28 juni 2016 – “Out of Office”, een innovatieve social media campagne van

het Kroatisch Nationaal Bureau voor Toerisme gebaseerd op de automatische berichten die

men instelt tijdens een vakantie, was een groot succes met duizenden creatieve deelnemers

over de hele wereld.

De mooiste woorden ooit geschreven? Volgens het Kroatisch Nationaal Bureau voor Toerisme is

het de zin “Ik ben out of office”. Deze opdracht inspireerde social media fans over de hele wereld

om deel te nemen aan de campagne: er waren meer dan 4000 inzendingen, een bereik van 8,1

miljoen Facebook-gebruikers, 5,1 miljoen Twitteraars en meer dan 240.000 fans betrokken

door middel van reacties, shares en likes. 

 “Out of Office” (OOO) vond plaats van 13 mei tot en met 7 juni 2016. Mensen over de hele

wereld werden uitgenodigd om een zo uniek mogelijk afwezigheidsbericht te schrijven en te

delen op hun Facebookpagina of via Twitter met de hashtag #OOOAwards.

Er waren geen speciale voorwaarden voor de inhoud en dus geen beperkingen voor creativiteit.

De jury, met onder andere celebrity Robert Herjavec, had een moeilijke taak om de beste

inzending te beoordelen. De Nederlandse winnaar is Suzanne Rosier geworden en de

internationale winnares Maria Belcher uit de Verenigde Staten. De auteur van de meest

creatieve inzending won de ultieme Out of Office ervaring: een zevendaagse zeilvakantie voor

vier personen in Kroatië, plus een heuse Out of Office award.

Verbonden met het Out of Office bericht

Eén ding moge duidelijk zijn: het was niet de kwantiteit, maar de kwaliteit van de inzendingen

welke het de jury moeilijk maakte om een keuze te maken. “Iedereen met een werkmail zal op

een gegeven moment een afwezigheidsbericht in moeten stellen. Er zijn zelfs mensen die stellen

dat het out of office bericht ons allemaal met elkaar verbind”, aldus Ratomir Ivicic, directeur

van het Kroatisch Nationaal Bureau voor Toerisme. “Het internationale aspect en de enorme

creatieve energie van de deelnemers maakten deze campagne echt uniek. We zijn ontzettend

trots dat Kroatië mensen over de hele wereld heeft uitgedaagd om creatief te zijn.”



OVER KROATISCH NATIONAAL BUREAU VOOR TOERISME

Over Kroatië

Kroatië heeft een uitgestrekte kustlijn langs de Adriatische Zee, op slechts een steenworp afstand van Centraal-
Europa. Het land beschikt over een rijk cultureel erfgoed. De geschiedenis in combinatie met de jeugdige geest
en de bruisende energie maken Kroatië tot een onweerstaanbare bestemming voor mensen die op zoek zijn naar
diversiteit. Adembenemende natuur, talloze stranden, een rijk gastronomisch aanbod, avontuur, sport en wellness
– Kroatië is het hele jaar door de moeite waard om te bezoeken. Verken bijvoorbeeld de oude vestingstad
Dubrovnik, die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat, bezoek de verschillende eilanden van de Split-
archipel, ga op truffeljacht in Istrië, ga paragliden over de Plitvicemeren, ontdek Zagreb en zijn oude smalle
straatjes en verborgen steegjes, ga vogels spotten in natuurpark Kopački rit, feest de hele nacht door op het
strand Zrće in Novalja of geniet van een heerlijk ontspannen dagje met het hele gezin op het strand Zlatni Rat:
Kroatië biedt werkelijk voor elk wat wils.

Ga voor meer informatie over dit prachtige vakantieland naar http://croatia.hr/nl
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