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Content Agency Big Shots opent kantoor
in Spanje
Content Agency Big Shots heeft met haar label We Explain - de
Nederlandse specialist in digitale uitlegcontent - in Spanje een nieuw
kantoor geopend, waar een deel van de productie van designs en
animaties gaat worden uitgevoerd.

Tim Plaggenborg, sinds 1 april 2019 Business Lead van We Explain: “Met onze

groeiende werkvoorraad is het voor ons steeds moeilijker om beschikbare designers

en animatoren in Nederland te vinden die voor lange termijn met ons willen

werken. Spanje daarentegen heeft een gigantisch aanbod van betrouwbare, high

end creatieven. Met deze stap kunnen we de productie van kwalitatieve uitleg

content waarborgen.”

Nieuwe workforce

We Explain investeert daarnaast in een vaste kern medewerkers om de groeiende

werkzaamheden een stevig fundament te geven. Per mei is Marten Koster als

Creative Director aangesteld en per juni start Annemarie van Waterschoot in de rol

van Sr. Account en Production Manager.

Ambities

⏲

http://bigshotsgroup.pr.co/


OVER BIG SHOTS GROUP

 Make it worth sharing 

De video's die wij maken bereiken elke dag miljoenen mensen. We ver lmen verhalen op zo’n
manier dat ze het waard zijn om gedeeld te worden. Zo maken wij het leven voor iedereen
makkelijker en vooral leuker.

Elke dag doen en vertellen waar je gelukkig van wordt, dat is Big Shots Group.

Ons creative content agency dat bestaat uit Big Shots Campaigns, Big Shots Series, Big Shots
Company Content en Big Shots Animatie. Al meer dan 13 jaar hebben we ervaring met het
produceren van online video.

Met video voegen wij waarde toe aan merken, producten of diensten. We ontwikkelen unieke lms
en slimme videoformats voor alle denkbare online kanalen. Dit doen we onder andere voor merken
zoals Google, Mazda, KLM, KPN, ABN Amro, PwC, Albert Heijn, TomTom en ProRail – en voor
bureaus zoals: TBWA, ACHTUNG!, DDB, Steam, BUUTVRIJ, KOKORO, Born05 en vele anderen.

In 2019 en 2020 focust We Explain zich op het consolideren van haar rol als

specialist van digitale uitlegcontent. Guido Kloek, CEO van Big Shots: “Naast

animatie, wat een groot deel van onze werkzaamheden zijn, zullen we ons richten

op de productie van diverse content, zoals productvideo’s, e-learnings, infographics,

data walls, whitepapers, brochures en banners. Als de kijker maar iets heeft geleerd,

dan zijn onze mensen van We Explain tevreden.”
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