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Hoofdrol voor voetballer Memphis Depay in
wereldwijde campagne Under Armour
Spraakmakende multimediale campagne rondom sporticonen en
hun training om tot topprestaties te komen
23 FEBRUARI 2016, LONDEN/AMSTERDAM

Samenvatting

Under Armour presenteerde vandaag het vervolg op haar wereldwijde RULE YOURSELF-campagne. Het
succesvolle Amerikaanse sportmerk laat zien dat training het centrale onderdeel is van het dagelijks leven
van topsporters. In de reclamespot met Depay zien we hoe de voetballer zich vastbijt in de dagelijkse
discipline van training, cardiofitness en fysiek herstel door middel van ijsbaden, fysiotherapie en rust.

Under Armour presenteerde vandaag het vervolg op haar wereldwijde RULE YOURSELF-campagne.
Het succesvolle Amerikaanse sportmerk laat zien dat training het centrale onderdeel is van het
dagelijks leven van topsporters. In de reclamespot met Depay zien we hoe de voetballer zich vastbijt
in de dagelijkse discipline van training, cardiofitness en fysiek herstel door middel van ijsbaden,
fysiotherapie en rust. Centrale boodschap in de campagne is dat om tot de besten van de wereld te
behoren, je juist heel hard moet werken als er niemand kijkt. Daarvoor moeten topatleten alles opzij
zetten: “it’s what you do in the dark that puts you in the light”.

In de campagne zijn verder hoofdrollen voor de Amerikaanse turnsters, de sportploeg waarvan dit Olympische
jaar misschien wel het meest wordt verwacht. In maart volgt een derde commercial rond de Amerikaanse
topzwemmer Michael Phelps. Ook deze filmpjes concentreren zich op de ijzeren trainingsdiscipline die sporters
moeten hebben om succesvol te zijn als het erop aankomt.

“De nieuwe hoofdstuk in het RULE YOURSELF-verhaal vloeit op een natuurlijke manier voort uit Under
Armour’s trainingsethos”, zegt Adrienne Lofton, Senior Vice President, Global Brand Marketing, Under Armour.
“Ons bedrijf is opgebouwd door topsporters. Wij weten uit eigen ervaring wat zij achter gesloten deuren moeten
doen en vooral laten om tot topprestaties te komen. We willen delen wat er voor nodig is om de top van je sport
te bereiken. Daarom laten we juist de offers zien die deze atleten doen.”

“Voetbal is een sport waarin een hele wedstrijd, een heel seizoen of zelfs een hele carrière in een fractie van
een seconde kan veranderen”, zegt Memphis Depay. “Om mezelf daarop voor te bereiden moet ik nu veel
opofferen en meedogenloos blijven trainen. Alleen dan ben ik klaar voor de momenten die er toe doen. Under
Armour is een bedrijf dat dit echt begrijpt. Ik ben er trots op om mijn kant van het verhaal te vertellen in deze
campagne.”

Van het originele transpiratie afvoerende T-shirt tot de introductie van de Under Armour HealthBox, er staat bij
het Amerikaanse merk altijd één ding voorop: sporters beter maken. In de campagne laten verschillende
trainingsmethoden zien hoe sportproducten voor uiteenlopende doelen gebruikt worden. De trainingscollectie
van Under Armour is te koop op underarmour.nl.

De RULE YOURSELF-campagne is te zien op diverse kanalen waaronder ESPN, NBC, ABC, MTV, Turner,
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Complex, PopSugar, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter en Snapchat.
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Over Under Armour

Under Armour (NYSE: UA) is één van de snelst groeiende bedrijven ter wereld en levert sportschoenen, -
kleding en -uitrusting voor topprestaties. Het bedrijf ontketende vanaf 1996 wereldwijd een revolutie in
sportkleding voor atleten. De innovatieve producten zijn altijd ontworpen om sporters beter te maken en worden
inmiddels verkocht in meer dan 85 landen. Het internationale hoofdkantoor van Under Armour staat in
Baltimore, Verenigde Staten. Het Europese hoofdkantoor is gevestigd in het Olympisch Stadion in Amsterdam.
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23 feb

Hoofdrol voor voetballer Memphis Depay in wereldwijde campagne Under Armour

Under Armour presenteerde vandaag het vervolg op haar wereldwijde RULE YOURSELF-campagne. Het succesvolle
Amerikaanse sportmerk laat zien dat training het centrale onderdeel is van het dagelijks leven van topsporters. In de
reclamespot met Depay zien we hoe de voetballer zich vastbijt in de dagelijkse discipline van training, cardiofitness en
fysiek herstel door middel van ijsbaden, fysiotherapie en rust.
11 feb

Ballenjongens en -meisjes ABN AMRO World Tennis Tournament worden
superhelden
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superhelden

Als official supplier van het prestigieuze 43e ABN AMRO World Tennis Tournament levert het internationale sportmerk
Under Armour opvallende tenues voor de 80 ballenjongens en –meisjes. Het merk is al langer actief in de internationale
tennissport.
04 dec

Under Armour presenteert nieuwe wintercollectie: STORM

In Nederland is het weer erg onvoorspelbaar. Met de nieuwe STORM-collectie van Under Armour zijn atleten echter overal
op voorbereid. STORM is namelijk speciaal ontworpen om onder alle weersomstandigheden te kunnen trainen. Zo houdt
geen regenbui of sneeuwstorm je deze herfst en winter meer tegen. De unieke DWR (Dynamic Water Repellent) laag is
waterafstotend zonder dat dit ten koste gaat van het ademend vermogen of gewicht van de kleding. De STORM-collectie
bestaat uit hoodies, jacks, broeke...
19 okt

Under Armour lanceert nieuwe sport-bh's

Amsterdam, 19 oktober 2015 – Under Armour lanceert een volledig vernieuwde collectie sport-bh’s: Armour Bra. Hoe hard
je ook traint en hoeveel ondersteuning je ook nodig hebt, er is altijd een Armour Bra die het comfort biedt dat je nodig
hebt. Daardoor kan je je volledig op je sport concentreren en maximaal presteren zonder afleiding. Met name de
innovatieve Armour High Bra met voorgevormde cups en een perfecte ondersteuning is geschikt voor lange, intensieve
trainingen.
16 okt

Under Armour en Krajicek Foundation sluiten partnership

De Krajicek Foundation en het internationale sportmerk Under Armour zijn een partnership aangegaan. De samenwerking
moet er voor zorgen dat nog meer kinderen in aandachtswijken de mogelijkheid krijgen om onder begeleiding van Krajicek
Scholarshippers te sporten en spelen.
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Reviewen van de producten van Under Armour is mogelijk op aanvraag via ronald@repmen.com.

Beeldmateriaal: 
Via de optie Presskit kunt u beschikken over uitgebreid beeldmateriaal van de producten van Under
Armour.
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