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Dit is geen persbericht over een auto: Mobiliteit
opnieuw uitgevonden in de laatste film van Lynk
& Co.
Voor onze nieuwe campagne hebben we onszelf uitgedaagd met de vraag: Wanneer is een
auto geen auto?

Natuurlijk heeft de 01 van Lynk & Co alle standaard (en minder standaard) onderdelen van een
auto: vier wielen, een motor, enz. Maar tegelijk is er veel dat afwijkt van de traditionele ervaring
van een auto.
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We hebben Lynk & Co in het najaar van 2020 in Europa gelanceerd met onze campagne 96%,
waarbij we de mogelijkheden verkenden voor het efficiënter gebruiken van auto's, het creëren
van community's, en het duurzamer maken van mobiliteit. De campagne Not A Car is de
opvolger van 96% waarbij we laten zien wat het antwoord van Lynk & Co is op deze roep om
innovatie: flexibele mobiliteit gemaakt voor het moderne leven.

96% en Not A Car zijn allebei geregisseerd door Caroline Koning (die onlangs campagnes
heeft gedaan voor Nike, Wrangler en Roberto Cavalli) en zijn gemaakt samen met het
internationale creatieve bureau Halal. We zijn blij met onze connectie met Halal en hun netwerk
van creatieve talenten, zo werken we voor onze campagnes en projecten sinds onze lancering
al samen met de fotografen/regisseurs Karen Rosetzsky, Lotte van Raalte, Anna van 't Hek en
Mea Dols de Jong.

De campagne Not A Car betekent een nieuwe fase voor Lynk & Co terwijl we
dit baanbrekende idee werkelijkheid maken. We zijn blij dat we hebben kunnen
samenwerken met deze geweldige creatieve mensen om de campagne Not A
Car in het leven te roepen. En we zien er ontzettend naar uit om onze visie op
de toekomst van mobiliteit met de wereld te delen.
— Robin van der Kaa, Head of Creative bij Lynk & Co

Met Lynk & Co hoef je niet te onderhandelen over prijzen of features, er is standaard gewoon
één geweldige configuratie. Je hoeft geen verzekeringspolissen door te lezen of bij elke
onderhoudsbeurt in een koude garage te zitten wachten: wij zorgen voor alle details en service
om jou een soepele ervaring te geven. En je auto hoeft geen stof te verzamelen of ruimte in te
nemen: je kunt hem wanneer je wilt delen met vrienden, familie en buren, gewoon met een
paar keer tikken.

Dus, wanneer is een auto geen auto? Wanneer hij zoveel meer is.



OVER LYNK & CO

Hi, wij zijn Lynk & Co!  
Lynk & Co is bedacht om mobiliteit simpel te maken. We maken echt goede auto's (het type dat alles heeft wat
je wilt zonder dat je erom hoeft te vragen), maar we bieden ook een nieuwe manier aan om de auto's te
gebruiken. Met onze verschillende membership-opties wordt mobiliteit toegankelijk en flexibel. Een member kan
op maandbasis over een auto beschikken en deze delen met vrienden, familie en de Lynk & Co community.
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Bonjour, nous sommes Lynk & Co! 
Lynk & Co a été créé pour fournir des solutions de mobilité à la génération connectée. Nous fabriquons de très,
très bonnes voitures (le genre qui a toutes les caractéristiques que vous voulez sans que vous ayez à les
demander), mais nous proposons également une nouvelle façon d'utiliser ces voitures. Notre approche, qui
repose sur l'abonnement, permet de se déplacer en toute simplicité. Les membres peuvent accéder à une
voiture quand ils le souhaitent, d'un mois à l'autre, et la partager avec leurs amis, leur famille et la communauté
Lynk & Co. 
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