
RTL Z campagne inspireert persoonlijke vooruitgang.
Spectaculaire "Business Not As Usual" lanceringscampagne van ‘Ideas Company’
WE ARE Pi uit Amsterdam.

07 SEPTEMBER 2015, AMSTERDAM, NEDERLAND

SAMENVATTING

Amsterdam, 7 september 2015 - Het nieuwe RTL Z, een 24-uurs geïntegreerd business
netwerk, lanceert met "Business Not As Usual", een geïntegreerde campagne van de in
Amsterdam gebaseerde 'Ideas Company' WE ARE Pi.

Amsterdam, 7 september 2015 - Het nieuwe RTL Z, een 24-uurs geïntegreerd business
netwerk, lanceert met "Business Not As Usual", een geïntegreerde campagne van de in
Amsterdam gebaseerde 'Ideas Company' WE ARE Pi.

Met als missie persoonlijke vooruitgang in de zakenwereld aan te wakkeren, moedigt RTL Z in
hun hypnotiserende 60” brand launch film opkomende leiders uit de zakenwereld aan om hun
ideeën een duwtje te geven. De film neemt je mee door een levensgrote sculptuur, de 'Ideeën
Pendulum’, gemaakt door kunstenaar Ivo Schoofs.

Met de nieuwe campagne heeft WE ARE Pi RTL Z geholpen de stap te zetten naar een wereld
vol ideeën en inspiratie voor het nieuwe business lifestyle kanaal van het televisienetwerk.
Naast het huidige aanbod van nieuws en financiën, brengt RTL Z nu de laatste updates en
inspiratie omtrent business, tech, start-ups, innovatie en lifestyle.

Alex Bennett Grant, oprichter van WE ARE Pi zegt: "In een tijd waarin disruptie de norm is, is
het ongelooflijk hoe weinig mensen ervoor kiezen voor verandering om hun levens- en
carrièredromen te volgen. RTL Z is er om die verandering aan te zetten en we zijn trots dat we
daar deel van zijn.”

Caroline Schnellen, Marketing & Communications Manager bij RTL Nieuwsgroep zegt; "Dit is
niet een alledaagse herlancering. We hebben RTL Z opnieuw opgebouwd en om alles wat
nieuw aan het merk is te communiceren, hadden we een originele, innovatieve en gedurfde
campagne nodig. WE ARE Pi heeft daar precies voor gezorgd. De indrukwekkende lichtshow
herpositioneerd de Z duidelijk als de nieuwe plek voor mensen die vooruit willen in het leven.
Het is een waar genot voor de ogen.”

WE ARE Pi heeft een spectaculaire kunst installatie van Nederlandse kunstenaar Ivo Schoofs



gebruikt om het "Ideeën Pendulum" te creëren. Het een punt perspectief met ‘forward motion’
camera techniek is mede tot stand gekomen door het briljante technische werk van regisseur
Joe Robert, cinematograaf Marc de Meijer van Brenninkmeijer & Isaacs Production en
GlassWorks post productie.

De campagne zal te zien zijn op TV, online, print en OOH. Het nieuwe kanaal lanceert op 7
september. De nieuwe merk identiteit is gemaakt door Smorgasbord Amsterdam.

Over WE ARE Pi

Het in 2011 opgerichte WE ARE Pi in Amsterdams is een internationale Ideas Company die
brand storytelling via communicatie en experiences creëert, voor klanten als; Coca-Cola,
Under Armour, LEGO, Wrangler, Kipling, TED Conferences, en ABB.

Over RTL Z

Het nieuwe RTL Z bevat nieuws, inspiratie en entertainment voor ambitieuze mensen.

Op 7 september zal RTL Z in premiere gaan met naast nieuws, een bredere focus op ideeën
en inspiratie. Thema’s als business, tech, innovatie, lifestyle en persoonlijke financiën spelen
een belangrijke rol terwijl nieuws en de beurs de belangrijkste focus blijven. Het business
netwerk kan je vinden op kanaal 11 (KPN) en 12 (Ziggo), rtlz.nl en op verschillende
evenement in Nederland.

Contact

Neem contact op met Patrick Garvey van WE ARE Pi voor meer informatie en interviews:

Tel: +31 (0) 20 776 6626

Email: Patrick@wearepi.com
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CITATEN

"Alex Bennett Grant, oprichter van WE ARE Pi zegt: "In een tijd waarin disruptie de
norm is, is het ongelooflijk hoe weinig mensen ervoor kiezen voor verandering om hun
levens- en carrièredromen te volgen. RTL Z is er om die verandering aan te zetten en
we zijn trots dat we daar deel van zijn.”"
— Alex Bennett Grant

"Caroline Schnellen, Marketing & Communications Manager bij RTL Nieuwsgroep zegt;
"Dit is niet een alledaagse herlancering. We hebben RTL Z opnieuw opgebouwd en om
alles wat nieuw aan het merk is te communiceren, hadden we een originele,
innovatieve en gedurfde campagne nodig. WE ARE Pi heeft daar precies voor
gezorgd. De indrukwekkende lichtshow herpositioneerd de Z duidelijk als de nieuwe
plek voor mensen die vooruit willen in het leven. Het is een waar genot voor de ogen.”"
— Caroline Schnellen
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WOORDVOERDER

OVER WE ARE PI

WE ARE Pi, an ideas company born to provide a modern alternative for thought leaders building the brands of
tomorrow, including: Coca-Cola, Wrangler, Lego, Under Armour, Kipling and TED Conferences.
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