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ONZE WERKWIJZE
De ambitie van de klant is ons startpunt. Wij formuleren een glasheldere doelstelling voor een
succesvolle campagne. En dan starten we met blenden. Zorgvuldig kiezen we ingrediënten: de beste
tools x effectief bereik. Zo maken we de mooiste mediamix. Onder continue monitoring en
optimalisatie realiseren wij de het gewenste resultaat. En dat alles vlekkeloos, meetbaar en inzichtelijk.
Dat noemen wij blenden.
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DE CAMPAGNE
Wie zijn de gezinnen die elke avond HelloFresh maken? Hoe ziet hun HelloFresh moment er iedere dag uit? Waarom
kiezen ze voor HelloFresh? Wat zijn hun verhalen? Laten we even binnen kijken! 40 Dagen lang zijn 40 gezinnen op
authentieke wijze in beeld gebracht en vertellen ze hun ‘HelloFresh verhaal’. Een pure campagne, met hoogwaardige
creatie. Resultaat: content die ECHT is en dus geloofwaardig!

START

De doelstelling van HelloFresh is helder; groeien in waardering onder de doelgroep gezinnen.
Geen push-marketing, maar juist door authentieke herkenbare content enthousiasmeren.

BLENDEN

40 Dagen lang, elke dag een nieuw verhaal. 40 Gezinnen, zijn de reeds gebruikers van
HelloFresh, worden op een creatieve manier gefotografeerd en vertellen hun verhaal. Door deze
combinatie heeft de lezer het idee echt ‘even binnen te kijken’ bij het gezin. De content is
verspreid op diverse grote influential gezinsplatformen, waar gedurende de 40 dagen vaste
prominente posities zijn ingekocht (website, nieuwsbrieven en social). Hierdoor ziet een grote
doelgroepmassa iedere dag een nieuw gezin met een authentieke HelloFresh verhaal. De
content wordt gecombineerd met een klick-out naar een call-to-action, zij het ondergeschikt
aanwezig.

RESULTAAT

-

Hoogwaardige content (professionele fotografie, design & tekst);

-

Grote geloofwaardigheid van de content;

-

Grote likeability van de content;

-

Grote influential kracht, door inzet van influential platformen;

-

Zeer groot bereik van specifieke doelgroep gezinnen;

-

Stijging in de waardering van HelloFresh onder de doelgroep.
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