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I N TRO DU C T I E
vOSCH The Brand Guide is in 1995 opgericht en gestoeld op de ervaring van de
Randstedelijke bureaus en in het bijzonder de Amsterdamse bureaus. Dit komt
omdat de oprichter Huub van Osch een Master Conceptontwikkeling heeft genoten
die onder andere is gebaseerd op de know-how van de Amsterdamse topbureaus.
Deze top-10 bureaus hebben namelijk samen met de faculteit Beeldende kunsten in
Utrecht en de Art Directors Club Nederland deze selecte studie geïnitieerd voor een
maximaal groepje talenten van slechts zeven personen. Van deze zeven deelnemers
zijn er uiteindelijk twee geslaagd waaronder Huub van Osch. Een belangrijk verschil
met de hierboven genoemde bureaus is dat vOSCH puur en alleen uit creatieven
bestaat. Creativiteit is één van de belangrijkste business drivers voor succes: met een
goed idee kun je een oorlog winnen (paard van Troje). Bij vOSCH zit u direct met de
creatieve architect aan tafel en bespaart u de miscommunicatie die kan optreden door
onnodige tussenschakels. Creatieven en merkstrategen zijn als geen ander in staat
om hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden. Zij hebben van nature een bepaalde
intuïtie om de unieke merkeigenschappen boven water te krijgen en te vertalen in een
thematische, unieke, creatieve propositie.

vOSCH heeft veel ervaring op grote- en middelgrote
accounts en kent daardoor de global market als geen
ander. Veel campagnes worden in meerdere talen
ontwikkeld waarbij scherp rekening wordt gehouden
met de subtiele lokale verschillen in cultuur. Huub van
Osch heeft een internationale merkervaring opgebouwd
van circa 3,5 jaar door middel van het account Philips
(in de periode van Two’s Company/Euro RSCG). De
internationaal ontwikkelde mailing is door zijn bijzondere
en handzame constructie bekroond met een internationale
award voor packaging design. Wanneer het dopje van
de verpakking wordt gehaald, spreidt het doosje zich
vanzelf en toont het zich als een missverkiezing naar
de prospect. Deze mailing was bedoeld voor een select
groepje managers in Europa.

Voor Hallmark, onderdeel van het Italiaanse Fininvest

concern, waar Huub van Osch circa vier jaar werkzaam

was, zijn er vier campagnes ontwikkeld om MADONNA

internationaal te ondersteunen. Deze campagnes waren

gericht op jonge scholieren in het zo geheten back-to-

school program. Elke campagne bestond uit een 60-tal

producten verspreidt naar circa 50 landen, waaronder

de werelddelen Amerika, Europa, Afrika en Azië.

Door cultuurverschillen werden er voor elk werelddeel

essentiële verschillen per campagne aangebracht.

Eén van de grootste enveloppenfabrikanten die alles kan,
met betrekking tot formaat en bedrukking, maakt volgens
ons ‘Merk Waardige Enveloppen’. Het is een ambitieus
plan om tegelijkertijd de volumemarkt en de nichemarkt te
bedienen, door enveloppen te produceren met een scala
aan unieke eigenschappen. Van Stolk en Reese werd
succesvol in de gehele breedte van de markt. De focus
van een merk vasthouden op zoveel product features is
niet alleen dapper maar ook MERK WAARDIG.

Van Stolk & Reese enveloppen worden geleverd door:
Deutschmann & Roulants, Capelle aan den IJssel - Modo van Gelder, Amsterdam - Printec papier, Rotterdam Proost en Brandt, Diemen - Scaldia Papier, Nijmegen.

HAN D MAD E Q UALI T Y TE A P OT S
We waren euforisch toen bekend werd dat we mochten
werken aan een puur

Hollands merk met een

theetraditie van bijna 100 jaar. Deze euforische energie
was achteraf ook wel nodig omdat er bij het merk sprake
was van groot achterstallig onderhoud.

Samen

met de nieuwe eigenaar hebben we een grote schoonmaak
gehouden

en samen geïnvesteerd in een nieuwe

corporate identity. Bredemeijer was als merk te beperkt
voor Nederland en daarom concentreerde zij zich op de
Europese markt. En …met succes.

SAN -AWAR D
genomineerd voor de categorie duurzaam
Het dak ging eraf toen we hoorden dat we mochten werken voor Van Bommel, een
merk met een rijke historie van circa drie eeuwen. Onze grote motivatie was zeer
welkom omdat het bedrijf aan de vooravond stond van een grote verandering.

Van Bommel ging met ons de fashion-markt op met een geheel nieuw merk genoemd
naar de benjamin van de familie: Floris van Bommel. Een eigenzinnig karakter die
door ons letterlijk vertaald werd in een merkpersoonlijkheid. We voelden ons als jonge
honden en betraden de markt met de introductie van Floris van Bommel door middel
van een heuse naaktcampagne!

ABR I / M U PI CAM PAG N E
Voor een snelle introductie van het nieuwe merk Floris van Bommel hebben we
gekozen voor een landelijke abri/mupi campagne geconcentreerd op de grote steden.
Jongeren kwamen daardoor direct in contact met het nieuwe en hippe merk waardoor
er vraag ontstond bij de retail. De naaktcampagne was een strategische keuze omdat
dit enerzijds zorgde voor een snelle introductie en merkbekendheid en anderzijds
zorgde voor een duidelijke en blijvende afstand met het bestaande formele merk Van
Bommel. Deze naaktcampagne was even een schok voor de traditionele drager maar
een jonge generatie volgde snel, de omzet van Floris steeg en blijft maar stijgen.
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Emerald levert een product waar we zelf telkens door in verwarring raakten.

Bloemen die zo natuur-echt zijn dat iemand binnen het bureau de bloemen

water gaf. Voor deze groothandel ontwikkelden we o.a. internationaal

gerichte mailings met de uitleg dat het toch vooral om kunstbloemen gaat.

Het is een zegen wanneer de kwaliteit van een product samengaat met de

kwaliteit van de communicatie. Emerald werd verkocht onder ketennamen als

Europatuin. Wellicht heeft u deze bloemen ook per ongeluk water gegeven.

( T I M E

zangtalent. Zie een bureau daarom als een combinatie van een songwriter en een artiest.

niet hoe en waarom. Slechts de songwriter en de artiest hadden daar enige invloed op dankzij hun aangeboren intuïtie of

merkbeleving te vertellen. Het is als een goed muziekstuk. We ervaren het, we raken er wellicht door ontroerd maar we weten

onderzoeken stranden dan ook omdat het voor consumenten vrijwel onmogelijk is iets zinnigs over het aankoopproces of de

bestaan om een merk in een hoofd te zetelen. We kunnen hoogstens metingen doen naar de naamsbekendheid. Veel

Merken bevinden zich in hoofden van mensen. Het ingewikkelde proces van merkenbouw is dat er geen rationele systemen

S W I T CH )

immers meer dan duizend woorden. En beelden communiceren beter met het gedeelte van het brein waar de merken staan geparkeerd. 00:22

Wellicht is het om, internationaal te communiceren, economischer de essentie te reduceren tot slechts een beeld, zonder aanvullende tekst. 00:15 Een beeld zegt

We lezen steeds minder, we leven in een beeldcultuur. 00:03 Willen we de aandacht vasthouden dan moeten we de woorden 00:09 comprimeren tot de essentie.

ideas

are

developed

in

the

head and consumed through the heart. a creative

translates what the manufacturer wants to say in what the consumer wants to

hear . power through respect instead of respect through power. playing safe is wise

in case of rapidly changing sexual contacts, but in work it results in boring products .

communication is not a lay - out of the briefing, but bringing back the contents

to its core. v OSCH

T he B rand G uide

is continuously seeking for good metal.

a creative agency works like a magnet for an ambitious instructor.

CLICK ? !
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