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Team easyJet is Ready for take-off
FCB Amsterdam geeft startschot aan sponsoring easyJet van schaatsteam Jillert Anema met

campagne

Vandaag 25 oktober is het voltallige Team easyJet in Thialf, Heerenveen geïntroduceerd. De

schaatsploeg van coach Jillert Anema presenteerde zichzelf aan de hand van de door FCB

Amsterdam ontwikkelde campagne ‘Ready for take-off’. Een campagne die draait om de

minutieuze en professionele voorbereiding van de easyJet crew en de schaatsploeg, dat direct

bewijst hoeveel deze werelden overeenkomen.

 

Geen traditionele oplossing

Begin 2018 heeft easyJet haar Nederlandse bureaus één grote uitdaging gegeven: de oranje

luchtvaartmaatschappij wil meer merkaffiniteit creëren in Nederland. In plaats van een

reguliere campagne, kwamen FCB Amsterdam, OMD & BCW (Burson Cohn & Wolfe)

op een ander idee wat meer binding creëert met de Nederlanders: hoofdsponsor worden van de

schaatsploeg van coach Jillert Anema. Een partnership vanuit dezelfde waarden, gericht op

innovatie, efficiëntie en female empowerment. Voor easyJet is de sponsoring een unicum, want

dit is de eerste grootschalige sponsoring voor het merk.

 

Team easyJet: Ready for take-off

Met de sponsoring reeds aangekondigd is het team vandaag in zijn volledigheid geïntroduceerd

aan de Nederlandse sportpers in het Thialf stadion. De teampresentatie, gehuld in de nieuwe

schaatspakken, gaf het startschot voor de sponsoring met de film: Ready for take-off. De film

laat op beeldende wijze zien hoe zowel de crew van easyJet als de schaatsploeg zich klaar maken

voor de start. Hoe de verschillende teams elkaar coachen en werken aan slimme en efficiënte

oplossingen om zo samen tot het uiterste te gaan.
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Klant: easyJet: William Vet (Commercieel manager) & Stephanie Doggen (Marketing Campaign

manager)

 

Bureau: FCB Amsterdam

Creative Directors: Michael Kouwenhoven & Dimitri Hubregtse

Creatie: Viet ta Trong, Tomas Lieverse

Account / strategie: Benno van der Helm
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Media: OMD
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Productie film: Smarthouse

Regisseur: Roel Boorsma
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Production manager: Anouk Scheffens
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OVER FCB AMSTERDAM

FCB Amsterdam stands for 'Addictive Creativity’

The neverending urge to create more amazing work. Work that makes brands irresistible to consumers.
Wherever, whenever they come in contact with it.
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