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SAMENVATTING

Met de eerste merkcampagne van instax in Nederland speelt Fujifilm in op een groeiende behoefte

naar een gemakkelijk, snel en ‘fysiek’ fotoproduct. De campagne 'Follow your instax' laat zien dat je

mooie momenten creëert wanneer je je instax op zak hebt. De campagne bestaat uit video's, social

ads en een instagram aanpak. De uitingen leiden naar instax.nl, waar de campagne en het

productaanbod samen komen.

Eerste merkcampagne Instax Nederland

Fujifilm Benelux ziet al sinds een paar jaar potentie van instant photo camera’s. Een markt in
ontwikkeling, inspelend op een groeiende behoefte naar een gemakkelijk, snel en ‘fysiek’ fotoproduct.
Maar voor het eerst volgt nu een campagne met eigen kanalen en uitingen vanuit het merk omdat
veel consumenten nog niet bekend zijn met het merk en de producten van marktleider Fujifilm Instax.

Follow your instax

Uit marktonderzoek ism Motivaction blijkt dat de doelgroep het aantrekkelijk vindt om met Instax
direct een leuk moment te kunnen delen. Zonder het gedoe van later selecteren en afdrukken. Wat er
in de praktijk haast nooit van komt. En als het er van komt, zitten er minuten of uren van selecteren,
filteren en bewerken in.

Met de camera’s van Instax denk je daar niet over na, je kunt direct schieten, printen en delen. Met
letterlijk 1 druk op de knop. Gewoon nu, hier, in het moment. En wat blijkt, die momenten worden
direct leuker door de ervaring van het samen zien en delen van de foto’s. Het ‘fysieke’ van analoog
voegt echt iets toe aan de beleving.

Met dit inzicht ontstond de campagne Follow your instax. Momenten worden instant rijker wanneer je
een Instax bij je hebt.

Campagne uitingen

De eerste fase van de campagne bestaat uit een serie video’s en social media ads die het merk
Instax onder de aandacht brengen. Voor de campagne gingen 3 beeldmakers op pad met een Instax
mini 70 en een lading films. Zonder regie op hun output leverden zij het resultaat van hun Instax



momenten.

Nieuwe kleuren

Tegelijkertijd met de Follow your instax campagne intrduceert Fujifilm nieuwe kleuren voor de instax
mini 70: Black; Red en Gold. Ook wordt in deze zelfde periode de nieuwe Instax Mini 9
geïntroduceerd. Deze opvolger van Mini 8 is uitgebreid met een selfie mirror en een bijgesloten close
up lens en beschikbaar in de kleuren Lime Green, Smoky White, Cobalt Blue, Ice Blue en Flamingo
Pink

De creators

Influencer Jordan Seca @jordanseca

Illustrator en street artist Rick Berkelmans @Hedof

Fotograaf en redacteur Delicia Celik @delicia_celik

Instax website
http://instax.nl/

Instax Facebook
https://www.facebook.com/instaxnederland

Instax Instagram
https://www.instagram.com/instax.nl/

Jordan Seca
https://www.instagram.com/jordanseca/?hl=en

Hedof
https://www.instagram.com/hedof/
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