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 hoi Denise, 
  
Een wel heel leuke publicatie in de Communicatienieuws. 
   
 

U ontvangt deze e-mail omdat u staat ingeschreven bij Communicatienieuws. 
Als deze e-mail onleesbaar is, klik dan hier 
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 Nieuws

Axe video met miljoenen kijkers 
opnieuw een  hit

In zeer korte tijd is de 
Axe Essential Scrub 
Workout  film 
doorgedrongen in de 
Google Video Top100 . 
Alleen al in Google video 
trok de video meer dan 
2,1 miljoen kijkers. 
In de 2 minuten durende 
instructie video delen de 

  Opinie

Koen Verhagen:  Telefoonterreur

“Tsja. Lastig hè. Denk er maar 
eens goed over na. En weet je het 
antwoord? Dan weet je wat je 
moet doen. Bellen! En wie weet ga 
jij dan naar de grote prijs van 
Spanje en zit jij op de tribune. 
Helemaal in Spanje. Jij. Ja, jij. Wat 
een geweldige prijs. Oh. Je 
schakelt nu pas in.  Ik zal de vraag 
nogmaals herhalen. Een echte 
vraag voor kenners ditmaal. Dus 
als je het weet, bel dan meteen. 



 

professional scrub-instructors Stacey Sunshine en 
Michelle Moist hun intiemste scrub-geheimen, met 
natuurlijjk het onvermijdelijke Axe effect als resultaat. 
Gepost als banned commercials beleeft de door Lemz  
ontwikkelde campagne een nieuw succes. In 
Nederland liep de virale campagne in 2004 ter  
introductie van Axe Snake Peel, de eerste scrub voor 
mannen. In 2005 maakte Lemz voor Axe Duitsland  
een nagesynchroniseerde variant in de vorm van een 
bioscoopfilm en tv commercial (op het Tell Sell 
kanaal ). Deze film werd destijds beloond met een 
zilveren Epica . Opvallend detail: Deze Duitse versie 
doet het erg goed onder de Engelssprekende kijkers. 
Zou campagne recycling een nieuwe trend worden? 
Klik hier  om de duitse versie van de film te zien. 

Kick off: Wie wordt de man van 
Froukje?

 

Programma: Wie wordt de man van 
Froukje? / Zender: RTL4 / Eerste uitzending: dinsdag 
20 maart  / Tijdstip: 20.30 uur  / Aantal kijkers: 733.000 

Als we de aankondiging mogen geloven, krijgen we in 
Wie wordt de man van Froukje?  een modern 
romantisch sprookje te zien. 
In dit sprookje is de zoektocht te zien van de vrijgezelle 
Froukje de Both  naar haar prins op het witte paard. In 
een avontuur van twaalf afleveringen hoopt Froukje 
antwoord te krijgen op de vraag of zich tussen alle 
kandidaten die staan te popelen om meneer de Both te 
worden de ware Jacob bevindt. 
Martijn Krabbé  is ceremoniemeester, geheel zijn 
ondanks was hij geniaal toen hij de  samengestroomde 
losers, gelukszoekers, stuntels, kanslozen en 
anderszins hopeloos emotioneel gemankeerden, de 
elite van vrijgezel Nederland noemde.  
Er was zelfs iemand bij die was opgegeven door z’n 
ex-vriendin - hoe demonisch kunnen vrouwen zijn - dit 
om een beeld te krijgen van de kwaliteit van de elite die 
dong naar de hand van Froukje. 
Froukje werd gesteund door drie adviseurs die een 
voorselectie maakten.  
60 kandidaten moesten op gesprek bij deze adviseurs, 
door de manier van ondervragen dachten wij dat dit 
geen huwelijkskandidaten waren maar verdachten van 
een gruwelijk misdrijf. 
Kan zijn omdat één van de adviseurs/ondervragers de 
vader van Froukje was. 
En de arme drommels, de aanstaande bruidegommen, 
zij deden hun best, iemand had zelfs een gedicht 
gemaakt, een fantastisch gedicht vonden de adviseurs, 
wij dachten dat het de tekst voor op een potje anti-
rimpelcrème was. 
En... wie goed genoeg is voor zijn aanstaande 
schoonvader, is per definitie een sukkel van 
ongekende dimensie.  
En Froukje zelf? Haar type zat er niet echt bij maar ze 
had wel een potentieeltje gezien. 
Vanavond is te zien hoe het Froukje en haar 

Want ook als je nu pas inschakelt kun je nog kans 
maken op die fantastische prijs. Een reis naar de Grote 
Prijs van Spanje.  
Hier komt ie: Hoeveel wielen heeft een Formule 1 
auto? Heeft ie er 2, 4, 5 of 7? Ik zie je denken. Maar 
zou het wel het juiste antwoord zijn? Als je denkt dat 
het er 2 zijn, bedenk dan goed of een Formule 1 auto 
op een fiets lijkt. Is dat niet het geval, dan zou je 
misschien aan een van de andere 
antwoordmogelijkheden kunnen denken. Of verklap ik 
nu teveel? Je twijfelt. Maar je moet niet twijfelen, je 
moet bellen! Want alleen als je belt kun je kans maken 
op die geweldige prijs. Een reis naar de Formule 1 
wedstrijd in Spanje. Je weet wel, dat land waar het 
altijd zo lekker zonnig is. Ook jij kunt daar naar toe. Als 
je het antwoord weet op de vraag van deze week. 
Hoeveel wielen heeft een Formule 1 auto? Misschien 
denk je wel dat het er 3 zijn. Drie wielen op een 
Formule 1 auto. Als je denkt dat dat het goede 
antwoord is, klim dan meteen in je telefoon en BEL!” 
De belspelletjes blijven de gemoederen bezig houden. 
Afgelopen vrijdag bleek dat het met de oplichterij, zoals 
die door Fons van Westerloo werd aangekaart, wel 
mee viel. Endemol en RTL Nederland begroeven de 
strijdbijl. Is daarmee de kous dan af? 
Nee! Want de ruzie van Endemol en RTL Nederland 
interesseert namelijk helemaal niemand. Wat mensen 
wel interesseert en ook mateloos irriteert is dat de 
stupide spelletjes het irritatiegebied hebben vergroot en 
nu zelfs een geïntegreerd onderdeel zijn van goed 
bekeken programma’s. 
Zes minuten!!! Zes hele minuten duurde het 
prijsvraagje tijdens de voorbeschouwing van de 
Formule 1 wedstrijd, waarmee RTL Nederland haar 
trouwe schare autosportfans op brute wijze schoffeerde 
en tegen zich in het harnas joeg. Een groot deel van de 
vaste kijkers had zich enorm verheugd op de terugkeer 
van de Formule 1 bij RTL, nadat SBS er een potje van 
had gemaakt. En wat viel dat tegen. De kritiek is, ruim 
een week na de uitzending, nog steeds niet verstomd. 
Dat reclame nodig is om het spektakel te bekostigen, 
snapt iedereen. Maar RTL had volgens de kijkers te 
veel reclameblokken, waardoor het verloop van de race 
eigenlijk niet meer te volgen was. Een prijsvraagje 
tussendoor is algemeen geaccepteerd, maar het 
eindeloze gekwek van dat domme wicht was voor 
velen te veel van het goede.  
Duizenden mensen zapten tijdens de uitzending al weg 
naar Canvas, waar de race eveneens werd 
uitgezonden. En ruim tienduizend mensen 
ondertekenden de online petitie , waarin gevraagd 
wordt om minder storende reclame. Het is voor RTL te 
hopen dat de schade repareerbaar is. Dat er wat moet 
veranderen in het format is duidelijk. Nog zo’n zeperd 
en hun zorgvuldig opgebouwde schare fans is 
voorgoed vertrokken. Met in hun kielzog de 
adverteerders. 

Koen Verhagen  is creatief partner bij .bone  

De perfecte mix tussen lifestyle 
en technologie

Persbericht van de week!  Een USB-stick 
als chique accessoire. De Handy Steno 
AH520 van Apacer  is de eerste high-
performance USB-stick met een hippe look. 
De AH520 is baanbrekend ontworpen zonder 
kap en met een magnetisch, in leer 
uitgevoerd afsluitriempje. Bovendien is de 
sexy stick verkrijgbaar in vier kleuren en 
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potentieeltjes vergaat, 12 exemplaren zijn uitgenodigd 
in een grote villa, Martijn beloofde dat hij er ook zou 
zijn. 
Moderne sprookjes zijn toch aanmerkelijk 
hartverscheurender dan sprookjes met alleen maar 
boze wolven, heksen en nare stiefmoeders. 

Klik hier  om de eerste aflevering te bekijken 

NS introduceert NS  Hispeed
NS introduceert vandaag tijdens de AutoRai  het 
nieuwe bedrijf NS Hispeed , de 
hogesnelheidsonderneming van NS. Met de komst van 
dit bedrijf wordt hogesnelheidsvervoer per trein in 
Nederland geïntroduceerd. Reizigers kunnen dan ook 
voor binnenlandse reizen gebruik maken van vervoer 
op hoge snelheid. NS Hispeed betekent een nieuwe 
manier van reizen met als belangrijkste elementen 
snelheid en gemak voor de reiziger. NS Hispeed 
verwacht 24 miljoen reizigers, opgesplitst in 16 miljoen 
binnenlandse en 8 miljoen internationale reizigers in 
2010. Tevens verwacht dit bedrijf in 2010 een 
marktaandeel van 40% te behalen op de 
vervoerscorridor van Schiphol–Rotterdam.  

Evenbijpratenovertelevisie

 
Hoe staat het eigenlijk met de kijkcijfers van Tien? De 
vraag lijkt ons opportuun, nu er iets met de zender gaat 
gebeuren. Niemand weet precies wat, maar dat er iets 
op handen is, is wel duidelijk. 
Het geambieerde marktaandeel van 10 procent is nog 
niet helemaal gerealiseerd. In februari behaalde Tien 
een marktaandeel van 5,2 procent. In het tijdvak 18-24 
uur was dat 6,6 procent. In relevante doelgroepen 
ongetwijfeld nog iets beter. 
Met deze score van 6,6 procent scoort Tien beter dan 
bijvoorbeeld Veronica  (4,4%), Net5 (5,2%) en bijna 
even goed als RTL5 (6,8%) en Nederland 2  (7,4%). 
Maar goed, dat zijn satelliet zenders. Er is nog een 
flinke kloof met de top 3: Nederland 1  (18,4%), RTL4 
(14,2%), en SBS6 (10,5%). 
Tien doet het goed met voetbal op de zondag maar op 
alle andere dagen van de week ziet het er steeds 
slechter uit. Zo hadden we afgelopen vrijdag op prime 
time het programma Van stoeipoes tot dramadame , 
dat 80.000 kijkers trok, gevolgd door G-Spot , dat 
129.000 kijkers aan zich wist te binden. 1,8 miljoen 
mensen keken naar Vermist  op Nederland 1 . 
Zaterdag kwam Koppensnellers niet verder dan 
192.000 kijkers, Macintyre's Underworld  moest het 
doen met 47.000 kijkers. SBS6 trok 3,1 miljoen kijkers 
met Nederland-Roemenië . 
Op zondag moest De Wedstrijden  het doen zonder 
competitievoetbal en bleef steken op 981.000 kijkers. 
Voetbalvrouwen  scoorde 915.000 kijkers, wat 
daarmee in één klap het op 1 na succesvolste Tien 
programma van het moment is. 
Gister keken 340.000 mensen naar Just the Two of 
Us, tegen 416.000 vorige week. Het vergelijkbare maar 

daardoor eenvoudig te combineren met 
kledingoutfits. Zijn chique uiterlijk is niet het enige 
waardoor de AH520 zich onderscheidt. Zo blinkt de 
USB-stick ook uit qua prestaties. Een grote 
opslagcapaciteit van maximaal 8GB en een 
supersnelle USB-interface maken de AH520 dé ideale 
opslagoplossing voor modebewuste consumenten die 
grote bestanden altijd bij zich willen hebben. Voor zijn 
revolutionaire design ontving de USB-stick onlangs dan 
ook de Good Design Award. 

Mountain geeft Groene Koe  nieuw 
gezicht

 
Mountain Design  geeft Groene Koe  een nieuw 
gezicht met een volledig nieuwe identiteit. De identiteit 
is de vertaalslag van een herpositionering waarmee het 
merk de keuze voor biologische zuivel aantrekkelijker 
wil maken voor een grotere groep consumenten. 
De identiteit, onder andere zichtbaar op op het nieuwe 
verpakkingsdesign voor de volledige assortiment van 
zuivelmerk, geeft een open en optimistisch gevoel door 
gebruik van blonde fotografie van mensen die vrij en 
zichtbaar relaxed in de natuur genieten. Mensen die 
bewuste keuzes maken, zoals de keuze voor pure 
zuivel van Groene koe. Met een eenduidige 
kleurcodering is een effectieve produktcommunicatie in 
het brede assortiment verzekerd en 
creëert het merk overzicht in het schap. 
De nieuwe positionering wordt ondersteund door een 
nieuwe pay-off - je bent wat je kiest, een nieuwe 
website en diverse promoties en PR activiteiten. 
Groene Koe is een merk van Ecomel , wat met 125 
biologische melkveehouders een zelfstandig onderdeel 
uitmaakt van Campina . 

Wat leuk! Een bericht  van... Oxign
Met grote trots introduceren we ons brand innovation 
bureau: Oxign . De oprichters Jason Simmonds  en 
Henry Bol  werken al ruim drie jaar samen voor 
verschillende projecten, zie ons portfolio . We zijn 
vooral gericht geweest in het opzetten van interactieve 
diensten (online en nieuwe media). Het werd dan ook 
wel hoogste tijd om zelf een bureau op te zetten. 
Twee opvallende zaken zijn gedurende onze 
samenwerking steeds meer in de picture gekomen (‘je 
gaat het pas zien als je het door hebt’): het succes van 
een dienst en een bedrijf is enorm afhankelijk van de 
sterke verbinding tussen het de business en het merk. 
In deze tijd van overvloed is het essentieel dat de 
(merk)belofte... lees  verder  

BMW: See how it  feels
BMW maakte ooit furore met 
de meest fantastische virals 
in de vorm van minifilms, die 
de hele wereld over gingen. 
Daarna kan het natuurlijk 
alleen nog maar minder. En 
dat het inderdaad minder kan, 
bewijst BMW met de See 

how it feels  campagne, die nergens over gaat. Maker 
van het filmpje is WCRS. Klik hier  om de commerical 
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veel minder leuke So you wanna be a Popstar  van 
SBS6 scoorde op vrijdag 1,1 miljoen kijkers. 
John de Mol  mag zich beklagen. Tien is een besmette 
zender. Het vermoeden rijst dat Just the Two of Us  en 
Voetbalvrouwen op RTL4 geheide hitseries zullen 
zijn. John de Mol  weet dat, Fons van Westerloo  weet 
dat. Daarom is het afgelopen met Tien. Het rendement 
op al deze creatieve energie ligt elders. 

te bekijken. 
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