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INTRODUCTIE

In de periode waarin veel bureaus flinke tegenwind ontvingen van de economische 

crisis, vieren wij ons 20 jarig jubileum. Ons bestaansrecht komt wellicht door het succes 

van campagnes zoals Boretti en Floris van Bommel, die in deze periode juist een 

flinke groei doormaakten. Wij zijn in deze periode tevens bekroond met een nominatie 

voor het beste marketingbedrijf van Nederland: de NIMA-jaarprijs! Hierdoor behoren 

we inmiddels tot de meest effectieve bureaus van Nederland. Feitelijk hebben wij 

altijd gezorgd voor een lange termijnvisie voor onze relaties. Daarnaast hebben we 

flink geïnvesteerd in ons bureau met als resultaat: een Master, Conceptontwikkeling, 

Master of Brand Management en de specialisatie neuro-advertising. Veel van onze 

kennis is gebaseerd op fundamenteel, wetenschappelijk onderzoek. Vakgenoten 

noemen ons dan ook weleens het lab. Wij begeleiden, adviseren en monitoren het 

gehele proces ook als er niet om gevraagd of aan gedacht wordt. Dus laten we 

contact maken om ook uw merk tot een succes kunnen maken. 

vOSCH, The Brand Guide !
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NEURO -ADVERTIS ING

Al onze waarnemingen laten sporen achter in ons 

brein. Hoe dieper de sporen, des te sterker de 

associatie en herinnering aan het merk. Hoe meer 

kennis van de hersenen, des te beter en dieper 

deze sporen gecreëerd kunnen worden. Neuro-

advertising is essentieel om vooraf bepaald gedrag 

te kunnen voorspellen, de juiste keuzes te kunnen 

maken en daardoor de effectiviteit te kunnen 

garanderen. Niet te verwarren met neuromarketing, 

waarbij het met name draait om het meten van 

een uiting achteraf. Huub studeerde in 2006 Cum 

laude af met zijn thesis: ‘Neuro conatieve processen 

bij male en female’. Dit maakt hem de pionier 

van de neuroscience binnen de advertising. Zijn 

thesis handelt over de verschillen die er bestaan 

tussen mannen en vrouwen met betrekking tot 

aankoopbeslissingen. Met andere woorden: de do’s 

and dont’s als het gaat om effectief communiceren 

naar vrouwen enerzijds en mannen anderzijds. Wij 

zijn dan ook het enige bureau in Nederland dat 

gespecialiseerd is in neuro-advertising. 



NIMA MARKETING JA ARPRIJS 2010

Reuzetrots zijn we op de nominatie Van Bommel 

voor de NIMA-jaarprijs tussen merken als Bavaria, 

Ditzo, Wehkamp en Hema. Het NIMA (Nederlands 

Instituut voor Marketing), nomineerde Van Bommel 

om zijn innovatieve, gewaagde en uiteindelijk zeer 

effectieve marketingcampagnes. 



FLORIS VAN BOMMEL -  GELE TONG 

Concept: De doelroep attenderen op een opmerkelijk 

najaarsmodel sneaker d.m.v. een humoristische cam-

pagne, waarin Floris zichzelf relativeert door ‘ogen-

schijnlijk’ per ongeluk een geniaal ontwerp te ontwik-

kelen. De uitingen bevestigen het coole imago dat 

Floris niets hoeft te doen om een succesvol schoen-

ontwerper te zijn én te blijven. De campagne heeft als 

doel in te spelen op de onbewuste desirability van de 

jeugdige doelgroep om succesvol te zijn zonder daar 

veel voor te hoeven doen. 

De campagne volgt de gehele customer journey. Be-

ginnend bij commercials in alle bioscopen in de Be-

nelux, advertenties in diverse modemagazines, een 

speciaal hiervoor ontwikkelde website tot aan de dis-

plays op de winkelvloer.



Floris van Bommel krijgt op de werkvloer van zijn mede-ontwerpers het uiteindelijke ontwerp van de najaarscollectie 

sneakers te zien. Floris bekijkt het resultaat en is enigszins verbaasd dat zij het najaarsmodel in geel hebben uitgevoerd, 

in plaats van een donkere herfstkleur, kenmerkend voor deze tijd van het jaar. Impulsief vraagt Floris om een spuitbus, 

wat autolak blijkt te zijn. Floris grijpt de schoentong voor houvast en spuit de schoen, met als resultaat: een glanzende 

bruine sneaker en een (nog) gele tong. Floris toont op triomfantelijke wijze het nieuwe resultaat met gele tong alsof dit 

vooraf zijn intentie was!
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MASTER OF BRAND MANAGEMENT

De wereld van de merken wordt steeds complexer. Waar in het verleden merken zich 

vooral op de lokale markt begaven, vindt nu alles op internationaal niveau plaats. Om 

merken zorgvuldig te kunnen adviseren, moet er dus vanuit verschillende dimensies 

naar het merk worden gekeken. Met een Master of Brand Management is onze kennis 

dusver verreikt dat wij u kunnen adviseren en begeleiden op essentiële vlakken, 

zoals: merkrecht, merkpositionering, bedrijfskunde, merkarchitectuur, merkstrategie, 

merkportfoliobeheer, neuroscience, brand equity et cetera, kortom de gehele 

merkomgeving.  

MASTER, CONCEPTONTWIKKELING

Creativiteit is de basis voor een juiste emotionele lading in advertising.  Een campagne 

met een goed concept onderscheidt zich altijd van alle andere campagnes. Wanneer 

de kern eenmaal is geraakt, is er geen andere oplossing meer. Het lukraak roepen van 

ideeën is ongeleide creativiteit, blijft doelloos en zal nooit het gewenste effect bereiken. 

MCM-MODEL

Dit positioneringsmodel is onze bijbel en leidraad voor onze meest effectieve campagnes. 

Hiermee gidsen wij uw merk door alle facetten die het nodig heeft om succesvol te 

worden. Het model is het uiteindelijke resultaat van vele jaren studie en is in eigen 

huis ontwikkeld door Huub van Osch MBM. Waarom? Omdat alleen positioneren niet 

voldoende is. Voorafgaand aan de positionering, wordt er op cognitief niveau gemeten, 

getoetst en geanalyseerd. Aan de hand van deze gegevens kunnen de juiste keuzes 

worden gemaakt voor de uiteindelijke positionering. Nadat de positionering bepaald 

is, volgt nog een ander complex proces. De cognitieve gegevens moeten creatief 

vertaald worden. Alleen door een goede, emotioneel geladen, laterale vertaling kunnen 

deze gegevens in het limbisch systeem terechtkomen en daadwerkelijk leiden tot 

gedragsbeïnvloeding. Deze middelenvrije, creatieve vertaling wordt in een zorgvuldig 

gekozen mediamix, crossmediaal ingezet, zodat de boodschap zo effectief mogelijk bij 

de consument terecht komt.



1997 Nominatie
Communicatieprijs

1998 Nominatie accent
Stichting Adverteerdersjury Nederland

2000 Nominatie accent
Stichting Adverteerdersjury Nederland

2000 Nominatie
New York Festivals

2000 Winnaar
Communicatieprijs

2001 Nominatie accent
Stichting Adverteerdersjury Nederland

2001 Nominatie
Communicatieprijs

2003 Nominatie accent
Stichting Adverteerdersjury Nederland

2004 Winnaar
Communicatieprijs

2004 Nominatie
Het beste van Pragma

2005 Winnaar
Communicatieprijs

2006 Winnaar accent
Stichting Adverteerdersjury Nederland

2006 Publieksprijs
Het beste van Pragma

2007 Nominatie accent
Stichting Adverteerdersjury Nederland

2007 Nominatie
NIMA marketing jaarprijs

2008 Nominatie accent
Stichting Adverteerdersjury Nederland

2010 Nominatie
NIMA marketing jaarprijs

2010 Nominatie
Het beste van Pragma
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H e t  f o r n u i s  s t a r t  o p . . .

GRENZELOOS

Een typisch voorbeeld van advertising gericht op mannen. De keuken, het domein 

van de vrouw. Boretti, een luxe fornuizenmerk. Wat bleek: wanneer de vrouw had ge-

kozen voor een soms wat duurder exterieur van de keuken werd er al gauw bezuinigd 

op de apparatuur. Mannen blijken makkelijker grote uitgaven te doen dan vrouwen,

dus waarom richten we ons dan niet op de mannen? En maken we van dit prachtfor-

nuis geen coole gadget! We bedachten een tv-commercial: een shot van het fornuis 

midden in de nacht, in een stoer huis, gaspitten die zomaar aanvlogen, het geluid 

van een motor. Dát sprak mannen wel aan. 



‘ D e  e n i g e  b e l e g g i n g  w a a r v a n  u  d a g e l i j k s  k u n t  g e n i e t e n ’ 



 CUSTOM MADE

Het is 3.45 uur in de nacht en de ochtend kondigt zich 

langzaam aan. U bent vroeg uit bed om op tijd op het 

vliegveld te zijn en u draait nog even snel de agenda  

in uw hoofd af. Kort daarna dwalen gedachten  

af en staat u oog in oog met de Boretti Imperatore 

apparatuur. De ogen schieten vluchtig over de  

keuken en u mompelt: “mooi, daar doen we het voor”.



I S  E R  E E N  G R E N S  A A N  L U X E ?

N E E,  V O O R L O P I G  N I E T !

i m p e r a t o r e  b y         v i s i t  u s  a t :  w w w . i m p e r a t o r e . n l



MET LIEFDE

Volledig handgemaakt uit het meest kwalitatieve 

I tal iaans staal.  I ta l ianen zi jn ware meesters 

in het bewerken van staal.  Daarom is a l les 

aan de Imperatore van een over t ref fende 

t rap. Zel fs de brochure is dikker,  groter en 

met veel  l iefde voor de afwerk ing gemaak t . 

I S O L A T I E

Drielaags glas in de 

koeldeuren zorgt voor een 

perfecte isolatie.

Q U I C K  F R O S T

Met één druk op de knop 

stelt u de “quick-frost” 

functie in werking. 

Z O N E S

De variabele koelzones  

geven elke wijnsoort de 

juiste temperauur.



VAN BOMMEL FL AGSHIPSTORE

De Van Bommel Flagshipstore is gevestigd in een voor-

malig bankgebouw aan de Huidevettersstraat. Antwer-

pen, thuisstad van de Vlaamse barokschilder Rubens; 

niet alleen rijk aan markante musea, pittoreske galerijen 

en gebeeldhouwde straten maar ook doorweven met ver-

kwikkend groen en rustgevende plekjes. Cultuur, geschie-

denis, een bruisend nachtleven en winkels van wereld-

klasse liggen binnen handbereik. In een rustige omgeving 

presenteert Van Bommel haar drie labels: Premium label 

‘Noble Blue’, het eeuwenoude, traditionele ‘Van Bommel’ 

en het jonge, eigenzinnige merk ‘Floris van Bommel’.



SINDS 1863

Wij houden van mooie merken, merken met een rijke historie. Het in 1863 opgerichte merk Droste, 

geniet wereldwijde faam dankzij het beroemde Droste-effect. De fameuze pastilles, flikken 

genaamd, worden bereid met echte cacao en dat proef je.

Gerardus 
Johannes 

Droste

Circa 1900 
verschijnt het 

beroemde 
zustertje voor 

het eerst

De eerste
Droste 
pastilles

Het 
Droste 
effect





Proef  het  Droste  effect

HET DROSTE EFFECT

Chocolade is gezond, met die gedachte is het 

beroemde zustertje van Droste geboren. De 

claim overdreef de realiteit, maar het zustertje 

mocht blijven. Met haar verlegen lach prees ze 

de overheerlijke cacao van Droste aan en verwierf 

 

 

 

 

 

 

 

hiermee een cruciale rol in de merkherkenning.  

Zoiets traditioneels laat je in zijn waarde. Dat 

vervang je niet, maar steek je in een nieuw (zusters)

jasje. Het voorheen brave zustertje is uitgegroeid tot 

een ondeugend meisje. Brutaal kijkt ze de camera 

in en het Droste-effect krijgt plots een heel andere 

betekenis. 

sampling 
d.m.v.

 Mupi’s®

Vitrine’s® bij 
invalswegen 
grote steden.





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. vosch the brand guIde Is contInuously seekIng for good me-

tal. a creatIve agency works lIke a magnet for an ambItIous Instructor. clIck?!
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