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RECLAME MAKEN
IN TIJDEN VAN CORONA
Wat zagen wij gebeuren en hoe verder?

BRENG JE IDEE TOT LEVEN
MET ONS MINI-MARKETINGPLAN
De 7 stappen naar succes!

PORTFOLIO
BIOLOGISCHE SLAGERIJ GERRIT TAKKE

VOORWOORD

IEDEREEN ONLINE
MAAR ER VALT NOG GENOEG WINST TE BEHALEN
Daar is hij dan: ons eerste eigen magazine! Dit idee lag al enige tijd op de plank, maar
er was altijd wel iets anders dat de voorrang kreeg. Zeker nadat we vorig jaar maart
met zijn allen in lockdown moesten. Ook bij Studio Campo was het even schakelen,
maar na een kleine twee weken hadden wij onze nieuwe werkmodus gevonden.
Computers en bureaustoelen naar huis. En vervolgens veel overleg online.
En zo is het bij veel bedrijven gegaan: alle ballen op online. Bedrijven die voorheen
niets online deden moesten nu ‘iets’ doen met dat ‘online’. Webshops moesten
worden gebouwd of oudere websites up to date worden gemaakt. Gelukkig is
inmiddels het merendeel van de Nederlandse bedrijven online vertegenwoordigd.
Dit moet denk ik ook omdat wanneer je nu niet online aanwezig bent, je niet bestaat...

BAS KLEINVELD
Creatief directeur

Daarom zie je in deze editie het thema online veel terug komen. Maar als online zo
belangrijk is, waarom zou je dan voor print gaan en een magazine willen uitbrengen?
Onze hoofdmotivatie: gewoon, omdat het ons leuk leek. Anderzijds vinden we ook
dat wie wil opvallen het anders moet doen dan anderen. Zeg nou zelf, wanneer heb
jij voor het laatst een volledig magazine van een relatie ontvangen? Papier heeft
daarnaast iets blijvends en is niet zo kort en vluchtig als de online posts en advertenties die je nu veel voorbij ziet komen. Je kunt er meer de diepte in en een echt
verhaal vertellen. En uiteindelijk zijn alle reclamemakers in wezen verhalenvertellers.
Daarnaast willen wij jou meenemen in onze wereld. Laten zien wat er mogelijk is, hoe
het werkt en waar anderen mee bezig zijn. We willen je inspireren en ideeën geven

DE VAKANTIE IS HÉT
MOMENT OM TE KIJKEN
WAAR KANSEN LIGGEN

van wat jij met jouw marketing zou kunnen doen. Zo hebben we op pagina 36 een
mini-marketing actieplan voor je opgesteld. Met de vakantiedagen voor de deur
hét moment om even de tijd te nemen en te kijken waar de kansen voor jouw bedrijf
liggen. Want wie niets doet, wordt niet gezien.
Namens Team Campo wens ik je een hele fi jne vakantie en een goed tweede
zakelijke helft van het jaar!
Met creatieve groet,
Bas Kleinveld
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DESIGN IS
SO SIMPLE.
THAT’S WHY
IT’S SO
COMPLICATED.

WIJ ZIJN
STUDIO CAMPO
in Woerden. Vanuit onze studio geven wij bedrij-

STUDIO CAMPO IS
CREATIEVE COMMUNICATIE!

ven, merken en producten een eigen identiteit.

Studio Campo timmert hard aan de weg en dat

Van creatieve rebrands tot reclamecampagnes

is terug te zien in de meest recente ontwikkelin-

en van bijzondere bedrijfsidentiteiten tot merk-

gen van het bedrijf. Deze ontwikkelingen willen

belevingen. Met een groep leuke mensen die

wij graag met jullie delen en daarom geven wij

op professionele wijze met hun vak bezig zijn,

een kijkje in ons bedrijf via ons eigen magazine.

We zijn een creatief full service reclamebureau

creëren we merkbelevingen en uitstralingen die
respons opleveren. Wij nemen jouw merk serieus

Meer weten over ons? Je bent van harte welkom

en zijn er om jouw merkidentiteit te versterken!

in onze studio in Woerden!

- PAUL RAND -
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PORTFOLIO

PORTFOLIO
DOELSTELLINGEN BEPALEN
Allereerst hebben we samen met de
eigenaren van het kaasmerk bepaald
wat het merk moet uitstralen. Tijdens
deze brainstorm kwam naar voren dat
het kaasmerk zich moet onderscheiden
door individueel vakmanschap waar
authenticiteit, ervaring en kennis aan
ten grondslag liggen. Ook hebben we
gekeken waar de onderscheidende
factor ‘kwaliteit’ vandaan komt: dit is de
unieke manier waarop Blok Kaashandel
de kazen rijpt en dit zijn de boeren die
goede producten aanleveren.

ONTWIKKELING BRANDSTORY
Na het vaststellen van de belangrijkste speerpunten hebben we een
brandstory

voor

Flink!

geschreven,

om het merk extra karakter en betekenis te geven. De brandstory maakt
de producten tastbaar, brengt het
merk tot leven en draagt bij aan het

BINNEN ALLE FACETTEN VAN HET MERK
STAAT FLINK ZIJN CENTRAAL

geven van sturing binnen bepaalde
marketing
activiteiten. Ook bevordert

LIEFDE VOOR HET VAK,
TRADITIONELE AMBACHT EN AUTHENTICITEIT

het opstellen van een brandstory dat er

De naam Flink! is geïnspireerd op de

eigen boerderij. Dagelijks zorgen deze

eenheid in het merk zit (en blijft). Zowel

boeren die vanuit liefde voor het vak en

stoere kaasmakers voor traditionele pro-

in de u
 itstraling richting consumenten

het traditionele ambacht iedere dag

ducten die zich kenmerken door hoge

als richting afnemers.

op authentieke wijze kaas maken op de

kwaliteit en bijzondere, unieke smaken.

DE POSITIONERING
VAN EEN KAASMERK
In samenwerking met Blok Kaashandel lanceerde Studio Campo het nieuwe kaasmerk Flink! Een merk
dat staat voor traditionele ambacht, liefde voor het vak en authenticiteit. Maar hoe is dit merk tot
stand gekomen? Wij gingen op zoek naar de kern van dit kaasmerk en brachten het tot leven met een
merkpositionering, concept en design.

8
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PORTFOLIO
HET RESULTAAT?

DESIGNS

in alle designs, waaronder het logo.

Binnen alle facetten van het merk staat

In samenwerking met Blok Kaashandel

Het assortiment van Flink! biedt boeren-

ﬂ ink zijn centraal. Het slaat op de nuch-

heeft Studio Campo de stoere, speelse

kaas én boerderijkaas. Dit komt terug

tere werkwijze van de boeren die dag

en nuchtere uitstraling doorgevoerd

in het subtiele beeldmerk binnen het

in dag uit gedreven zijn om de lekkerste
kazen te produceren. Wij zijn ontzettend trots op deze producten en willen
de afnemers hier ook mee enthousiasmeren. En naast het feit dat de Flink!
kazen heerlijk smaken, zijn ze ook nog
een pareltje om naar te kijken. Met de
opvallende en moderne etiketten liggen de Flink! kazen gegarandeerd te
stralen op de kaasplank.

WIJ GINGEN OP ZOEK NAAR DE KERN
VAN DIT KAASMERK
Flink! op de kaart te zetten. Zo hebben
we onlangs de website uitgebreid met
een blog- en receptenpagina en zijn
we erg actief op social media. Middels
inspirerende artikelen, wistje-dat-jes-, een blik achter
de

schermen

en

lekkere

EEN STOERE, SPEELSE

EN NUCHTERE UITSTRALING

recepten proberen we de
volgers aan het merk Flink! te binden.
Verder worden er jaarlijks een aantal
grote acties ingepland. Zo hebben we
logo. Voor de Flink! kazen is er een mooi

in oktober 2020 een spaaractie geor-

etiket ontwikkeld en per kaassoort een

ganiseerd. Bij aankoop van Flink! kaas

banderol. Ook hebben wij meerdere

ontving men stempels, waarmee je kon

fotoshoots met Lakerveld Fotodesign

sparen voor een Flink! legpuzzel. Voor

georganiseerd om onder andere het

deze actie ontwierpen wij de stempel-

proces van kaasmaken en de speciale

kaartjes en lieten we een speciale Flink!

graskaas

leggen.

inktstempel ontwikkelen. Klanten in de

Om zoveel mogelijk mensen kennis te

winkel werden door middel van posters

laten maken met dit nieuwe kaasmerk

en via social media geattendeerd op

hebben we een website gelanceerd en

de spaaractie. Een ander voorbeeld

diverse social advertenties opgezet. Zelf

is de actie van afgelopen lente. Deze

bekijken? Check dan: www.fl inkkaas.nl.

actie stond volledig in het teken van

vast

te

kunnen

MAAR DAAR STOPT HET
NATUURLIJK NIET

10
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de bijzondere Flink! Graskaas. Om deze
kaassoort onder de aandacht te brengen hebben we aftelposts voor social

Om het merk te laten groeien zijn we

media gecreëerd en Facebook cam-

nog iedere dag actief om het merk

pagnes opgezet. 
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2. TOEWIJDING EN CONSISTENTIE

hebben gekocht of van een bepaalde

Als een persoon een bepaalde beslis-

dienst gebruik hebben gemaakt. Een

sing genomen heeft, dan blijft deze

andere mogelijkheid om dit principe

er vaak consistent mee. Of dat nu ver-

toe te passen is om de best verkochte

standig is of niet. We willen namelijk

producten samen te vatten in een top

niet graag inconsistent zijn in de ogen

10. Men denkt dan al snel: ‘de best ver-

van anderen, aangezien dit als warrig

kochte producten zijn niet voor niets zo

of zwak wordt gezien. Bedrijven kun-

populair, en moeten dus wel goed zijn!’

nen eenvoudig inspelen op het feit dat

WEBSITEBEZOEKERS
BEÏNVLOEDEN?
GEBRUIK DE PRINCIPES VAN CIALDINI!

mensen niet graag terugkomen op

4. SYMPATHIE

hun beslissing. Verkoop je producten?

Het principe van sympathie bestaat uit

Overweeg dan eens de mogelijkheid

het feit dat we liever zaken doen met

om producten op een verlanglijstje te

mensen en bedrijven die we aardig of

bij bepaalde producten het ‘beste

kunnen zetten. Of geef men de moge-

leuk vinden. Over het algemeen ver-

koop’-keurmerk van de Consumenten-

lijkheid om een melding te ontvangen

staan we onder ‘leuke’ mensen: knappe

bond zien en toont Belvilla bij welke

wanneer het product weer op voor-

mensen, aardige mensen en mensen

brancheorganisaties zij aangesloten is.

raad is. Wanneer je vastlegt dat je een

die op ons lijken. Hetzelfde geldt voor

notificatie wilt ontvangen als het pro-

websites. Consumenten houden van

6. SCHAARSTE

duct weer op voorraad is committeer

mooi vormgegeven websites met aan-

Eén van de meest populaire principes

je jezelf onbewust aan het betreffende

trekkelijke content. Een andere manier

om conversies toe te laten nemen is

product. Om consistent te handelen

om sympathie te wekken is via social

het creëren van schaarste. Bepaalde

met deze verbintenis, is er maar één

media. Hier kun je conversaties aan-

dingen lijken ons nou eenmaal waarde-

oplossing. Het product kopen!

gaan met (potentiële) klanten, waar-

voller naarmate ze moeilijker verkrijg-

door jouw bedrijf als ‘leuk’ kan worden

baar zijn. Je kan schaarste weergeven

beschouwd. Dit hangt dan weer samen

in aantallen (bijvoorbeeld: nog 2 exem-

Het derde overtuigingsprincipe is soci-

met consistentie. Mensen hebben jou

plaren beschikbaar) of in tijd (bijvoor-

ale bevestiging. Wat doe je vaak voor-

al eens leuk gevonden, dus zijn sneller

beeld: verloopt over 01:59:26 dagen).

dat je een (prijzig) product gaat aan-

geneigd om een aankoop te doen.

Ook het inzetten van een ‘limited-

3. SOCIALE BEVESTIGING

schaffen? Precies, je gaat op internet

edition’ behoort tot dit principe. Een

op zoek naar meningen en ervaringen

5. AUTORITEIT

die andere mensen hebben met betrek-

Autoriteit wordt in de ogen van de mens

beperkt is en zorgt voor exclusiviteit.

king tot dit product. Hoe meer positieve

gezien als iemand die veel expertise

Hierdoor neemt de waarde ervan in het

reviews je ziet, hoe groter de kans dat

heeft. Bijvoorbeeld nieuws dat NU.nl

hoofd van een afnemer toe.

je tot een aankoop overgaat. Met de

publiceert, heeft een hoge autoriteit.

komst van social media en reviewsites

Wat kan je als bedrijf zijnde met dit

7. EENHEID

kunnen bedrijven dit principe bij uitstek

principe doen? Bedenk of je logo’s,

Eenheid, ook wel saamhorigheid, is

online toepassen. Naast het verzame-

certificeringen

kunt

later toegevoegd aan de principes

len van reviews kun je ook vermelden

gebruiken om autoriteit uit te stralen

van Cialdini. Eenheid is niets anders

hoeveel mensen een bepaald product

op je website. Zo laat Koffiediscounter

dan je verbonden voelen met een

limited-edition geeft aan dat de oplage

of

keurmerken

merk, product of dienst. Hoe kun je dit
als bedrijf zijnde toepassen? Laat jouw

Robert Cialdini is een bekende expert op het gebied van beïnvloeding en overtuigen. In zijn beroemde
boek ‘Influence’ omschrijft hij 6 overtuigingsprincipes die de basis vormen van vele marketing- en
reclamecampagnes. Later heeft Cialdini met zijn boek ‘Pre-suasion‘ hier een 7e principe aan toegevoegd.
Ben je benieuwd naar de verschillende principes? Lees dan snel verder!

bezoeker deel uit maken van een groep.
Denk hierbij aan Bèta testers of een
Facebook groep die je aan je merk verbindt. Een ander voorbeeld van dit principe is van het merk Audi, die nieuwe
klanten begroet met “Welcome to the

12

Audi family”. Hiermee voel je je meteen

1. WEDERKERIGHEID

te doen. Heb jij een eigen website?

je lang in de wachtrij staat en vraagt

verbonden met alle andere eigenaren

Wederkerigheid gaat over het principe

Dan kun je dit principe op verschillende

Zalando om een inschrijving voor de

van een Audi.

van geven en nemen. Jij geeft iets aan

manieren toepassen, onder andere

nieuwsbrief, in ruil voor 10% korting. Met

een ander, waardoor deze persoon zich

door het weggeven van cadeautjes. Zo

deze strategie kun je als bedrijf gemak-

Welke van deze zeven principes pas jij

geneigd voelt om iets voor jou terug

geeft Picnic een gratis product wanneer

kelijk e-mailadressen (leads) krijgen.

al toe? 
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STUDIO CAMPO TOEN EN NU

DE GESCHIEDENIS VAN STUDIO CAMPO

VERHUISD!
Nadat de verschillende kantoortjes en

HANDEN UIT DE MOUWEN

hokjes waren getransformeerd naar een

Team Campo had samen diverse moodboards gemaakt van

transparante, lichte en vooral moderne

hoe wij de uitstraling en indeling van onze nieuwe werkplek

studio zijn we halverwege april 2019

wilden hebben. Nu moest dit nog gerealiseerd worden... ‘Iets

verhuisd naar onze nieuwe locatie.

moois maken kan ik alleen met een computer.’ Maar gelukkig

Inclusief onthulling van onze nieuwe

gaat slopen Bas wel goed af. 

huisstijl en branding. 

NOV. - APR.

2019

Van 2009 tot 2021. Van een bureau tussen de was en het strijkwerk tot een 160m grote studio.
Veel leuke opdrachten (én opdrachtgevers) en twee verbouwingen later. Studio Campo neemt je
mee in de hoogtepunten van de afgelopen jaren tot ons bijna 12,5 jarig bestaan!
2

2018
2009

VERHUIZING VAN 120 METER
Na een paar maanden werd de binnenstadswoning te klein voor het vele

ZOLDERKAMER IN DE
MOLENSTRAAT

drukwerk dat geleverd werd en kwam
de hoekwoning aan de Havenstraat

Dé plek bij uitstek waar het bij veel

24, één straat verderop, in beeld.

ondernemingen begint. Op 1 april 2009

De begane grond werd omgetoverd

schreef Bas zich in bij de KVK. Met zijn

van woonkamer naar studio.

(toen nog) vriendin Monique had hij
afgesproken om het twee jaar te proberen en te kijken waar het schip zou
stranden. De ‘geordende chaos’, zoals
Bas zijn werkplek doorgaans noemt is

2009

onveranderd gebleven…

NOVEMBER

VAN STAGIAIR TOT LANGSTZITTENDE

2018

Rick was de derde stagiair bij Studio Campo. Nadat hij klaar
was met zijn studie bleef hij aan Bas vragen of er al genoeg
werk voor twee was, zodat hij bij Studio Campo in dienst
kon treden. Rick heeft zichzelf omgeschoold van grafi sch

AANKOOP PELMOLENLAAN

vormgever tot webdeveloper en is inmiddels ruim zes jaar

Toen we met 6 man op 53m2 kwamen te zitten werd het tijd om op zoek te gaan naar

onderdeel van Team Campo.

een nieuwe locatie. Na 1,5 jaar zoeken en een aantal bezichtigen werd eind 2018
de handtekening onder het koopcontract van de Pelmolenlaan 13 gezet. Gelukkig,
want we zaten inmiddels met 8 man in de Havenstraat…

14
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MEET THE TEAM

WAT GEBEURT ER ONLINE?
Iedere seconde gebeurt er wel iets online! Social media is dan ook hét
perfecte middel om je bedrijf op de kaart te zetten en producten en/of
diensten te promoten. Bekijk het zelf!

MAREK HANZEL
“Hi, mijn naam is Marek en ik ben sinds 3 jaar werkzaam bij Studio Campo. Ik ben opgegroeid in Polen,
maar woon al 18 jaar met mijn gezin in Kamerik.”

WAT IS JE ACHTERGROND?

WAT DOE JE GRAAG IN JE VRIJE TIJD?

Ik heb de opleiding HBO Marketing en Logistic gevolgd. Zo’n

Mijn vrije tijd spendeer ik het liefst met mijn gezin. Ik vind bord-

15 jaar geleden ben ik begonnen met het bouwen van web-

spelletjes erg leuk en wandel graag met mijn hond Kenzo.

sites, nadat een vriend mij vertelde hoe leuk en interessant dit

Daarnaast kijk ik graag naar documentaires over natuur,

vak is. Inmiddels is dit al een ﬂ inke tijd mijn vak, maar het blijft

de wereld en sociale problemen. Telt vakantie ook mee?

ook nog steeds een hobby.

Dan gaat mijn voorkeur uit naar midden in de natuur (het liefst

KUN JE WAT VERTELLEN OVER JOUW ALLEDAAGSE
WERKZAAMHEDEN BIJ STUDIO CAMPO?

in de bergen), ver weg van de toeristenmassa. 

Bij Studio Campo houd ik mij bezig met het bouwen van websites. Ik controleer regelmatig of alle codes duidelijk en schoon
zijn en hoe ik websites kan verbeteren qua snelheid. Ook wil ik
graag dat het koffiezetapparaat goede koffie blijft maken, dus
gebruik ik ‘m vaak.

WAARIN ZOU JIJ JE VERDER WILLEN
ONTWIKKELEN?
Ik wil graag up-to-date blijven met de laatste ontwikkelingen
rondom WordPress en WooCommerce. Verder houd ik de ontwikkelingen op het gebied van SEO en website optimalisatie
nauwlettend in de gaten.

16
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LEER ONZE KLANT KENNEN

LEER ONZE KLANT KENNEN
bonbons werden gemaakt. Dat is me
altijd bij gebleven. Daarnaast is het
starten van een eigen onderneming
altijd een droom geweest. Daarom ben
ik na de middelbare school gestart met
de opleiding Brood & Banket, waar ik
ben doorgestroomd naar ‘chocolade’.
Na het afronden van deze opleiding heb
ik een paar jaar bij een banketbakkerij
gewerkt. Ook heb ik een seizoen bij
een chocolatier mogen werken, en dat
beviel mij echt zo goed!
Later toen ik tussen twee banen in zat,
kwam er een baan in de horeca op
mijn pad. In de buurt werd een nieuw
restaurant geopend, waar ik aan de
slag kon. De enige eis was dat ik een
koksopleiding moest volgen. Een hele
waardevolle stap in mijn carrière. Toch
bleef het idee om een eigen zaak te

BIJ LINDY’S MAKEN WE

beginnen altijd kriebelen. Ik besloot
om er samen met mijn vriend Derk,

MAAK KENNIS MET ONZE KLANT:

die ook altijd droomde van een eigen

met een chique uitstraling. Tijdens per-

onder neming, voor te gaan. Stapje voor

soonlijke gesprekken worden ideeën

stapje kwam Lindy’s van de grond en

en wensen met de klant besproken,

in 2014 zijn we officieel met onze eigen

waarna er eigen (op maat gemaakte)

onderneming gestart.’

producten worden ontwikkelt. We proe-

DE LEKKERSTE CHOCOLADE

GEEN STANDAARD
CHOCOLAATJES

ven en testen totdat het eindresultaat
volledig naar wens is. Het maken van

op zijn, zijn de masterclasses die wij aan-

‘Bij Lindy’s maken we geen standaard

chocolade op maat kan dus zeker een

bieden. Tijdens een masterclass nemen

chocolaatjes, maar unieke producten

lang traject zijn. Waar we ook erg trots

we je stap voor stap mee door heel het
proces bij het maken van bonbons.’

LINDY’S PATISSERIE

GOUD WAARD
Wanneer gevraagd wordt welk project
Lindy en Derk altijd zal bijblijven is het
ondernemende koppel het meteen
eens: ‘In maart 2020 hebben we 3.000

Wij vinden het belangrijk om onze klanten persoonlijk te leren kennen. Door onze persoonlijke aanpak
ontdekken wij ook de verhalen áchter de bedrijven. Dat vinden we ongeloofl ijk interessant en we delen ze
dan ook graag met jullie.

gouden

chocolade

repen

mogen

maken met daarop een persoonlijke
boodschap voor medewerkers van een
zorginstelling om ze een hart onder de
riem te steken in deze bijzondere tijd.’

EEN DROOM DIE
WERKELIJKHEID WERD

18

chocolade voor bedrijven en particu-

Tijd om meer te weten te komen over dit

lieren. De patisserie groeide al snel uit

ondernemende power koppel!

EEN STANDAARD WERKDAG
BESTAAT HIER NIET

Het opzetten van een eigen horeca

tot een waar begrip in Huizen en omge-

onderneming is waar Lindy en Derk

ving. De ruimte werd hierdoor al snel te

altijd van droomden. In 2014 werd

klein en afgelopen mei werd het kantoor

HOE ZIJN JULLIE IN HET
VAK TERECHTGEKOMEN?

deze droom werkelijkheid en startten

van 50 m2 verruild voor een ruimte van

Lindy: ‘De interesse voor chocolade

wenst bijzondere smaken en een luxe

zij Lindy’s Patisserie. Lindy's Patisserie

maar liefst 250 m . Ook werd afgelopen

is bij mij al vroeg ontstaan. Als zes-

uitstraling, terwijl de ander op zoek is

maakt onder andere luxe bonbons en

juni de eerste werknemer verwelkomd.

jarig meisje zag ik in België hoe daar

naar grote hoeveelheden in de wat
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‘Bij Lindy’s Patisserie is geen enkele dag
hetzelfde. Ieder project is uniek en heeft
een andere doelgroep. De ene klant
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LEER ONZE KLANT KENNEN

BLOG

HET ONTWERP VIEL ZO GOED
GOED IN DE SMAAK
DAT WE SINDSDIEN ONZE
DESIGNKLUSSEN UITBESTEDEN

EEN THOUGHT LEADER
WORD JE NIET ZOMAAR

meer standaard smaken. Om overzicht

bonbons te laten ontwerpen. Het ont-

TOEKOMST

in de drukke dagen te creëren starten

werp viel zo goed in de smaak, dat we

Ook in de toekomst willen Lindy en Derk

we de dag altijd met een kopje koffie.

sindsdien onze designklussen uitbeste-

zich blijven ontwikkelen. ‘Het nieuwe

Zo kunnen we rustig de planning van

den aan Studio Campo. Alle uitingen

pand biedt voldoende ruimte om te blij-

de dag doorlopen. We kijken hoeveel

vormen nu een geheel en ook is onlangs

ven groeien. ‘We hopen in de toekomst

orders we hebben binnengekregen en

onze bedrijfsauto van een opvallend

nog een hoop toffe projecten te werken

of we alles in huis hebben om hiermee

ontwerp te zien. Hier zijn we superblij

en met een klein team verder te kunnen

aan de slag te gaan. Vervolgens nemen

mee en ontvangen we nog regelmatig

bouwen aan het succes van Lindy’s.’ 

we een half uur de tijd voor onze social

complimenten over.’

THOUGHT LEADERSHIP
WAT IS HET EN HOE GA JE ERMEE AAN DE SLAG?

media kanalen. Zo blijven we zichtbaar
bij onze klanten. De rest van de dag
duikt Lindy de productie in en gaat Derk
aan de slag in het kantoor. Derk voegt

Richard Branson, Steve Jobs, Gary Vaynerchuk… Personen die zonder uitleg meteen de juiste associaties
oproepen. Zij worden gezien als dé experts, ofwel Thought Leaders, in hun vakgebied. Heb jij een duidelijke
visie die je wilt overbrengen? Wij geven je graag meer informatie over het onderwerp ‘Thought Leadership’.

hieraan toe: ‘De kantoorwerkzaamheden zijn erg veelzijdig. Zo ben ik het
ene moment bezig met de inkoop en
het beantwoorden van mails en stap

WAT IS THOUGHT LEADERSHIP?

THOUGHT LEADERSHIP-STAPPENPLAN

ik het andere moment in de auto om

De defi nitie luidt als volgt: een vorm van contentmarketing

Een Thought Leader word je niet zomaar. Wij hebben de

bestellingen rond te brengen.’

waarbij een mens, merk, bedrijf of platform uitgroeit tot een

belangrijkste stappen voor je op een rijtje gezet:

DE SAMENWERKING MET
STUDIO CAMPO

het dat een Thought Leader wordt gezien als dé expert in

1.

een bepaalde branche. Door het consistent delen van jouw

Identificeer je visie: wat is het onderwerp waarin jij Thought
Leadership wilt bereiken?

‘Alle werkzaamheden die bij Lindy’s

visie en kennis bouw je een vertrouwensband op met jouw

Patisserie komen kijken voeren wij zelf

doelgroep. Door het geven van relevante inzichten bewijs

groepanalyse uit en verzamel data over het zoekgedrag

uit. Denk aan het klantcontact, social

je immers dat je in staat bent om oplossingen te bieden op

naar dit specifieke onderwerp.

media, inkoop, productie en nog veel

complexe vraagstukken van de doelgroep.

meer. Hoe meer je als bedrijf groeit,

20

autoriteit binnen één specifiek domein. Simpelweg betekent

2.

3.

Breng de vragen van je doelgroep in kaart: voer een doel-

Deel je kennis: wanneer het hebben van een duidelijke
visie en het begrijpen van de doelgroep samenkomen,

des te meer hier bij komt kijken. Vooral

THOUGHT LEADERSHIP ALS MARKETINGSTRATEGIE

op het gebied van design was er ruimte

Thought Leadership is een marketingstrategie die voor ieder-

voor verbetering. Design is namelijk

een kansen biedt. Je bent immers nooit te klein om te achter-

een vak apart. Vandaar dat we op een

halen waar de klant in jouw markt op zoek naar is. Jouw kennis

uit successen en tegenslagen om dé Thought Leader in

gegeven moment besloten om hulp in

over deze vraagstukken kun je overbrengen via informatieve,

jouw branche te blijven. 

te schakelen op het gebied van design.

inspirerende blogartikelen. Claim jouw plek als Thought

We kennen Studio Campo al langer en

Leader binnen de markt door consistent over dit onderwerp

besloten een smakenkaartje voor onze

te schrijven.
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heb je inhoud. Geef jouw doelgroep antwoord op vraagstukken door overtuigende artikelen online te plaatsen.
4.

Blijf verbeteren: blijf je artikelen optimaliseren. Haal lering
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INFOGRAPHIC

MEET THE TEAM

DE BELANGRIJKSTE
SOCIAL TRENDS IN 2020
Gemiddeld besteden
we dagelijks

96%

98

minuten
op social media

van de
Nederlanders
is actief op
social media.

LinkenIn gebruikers
die dagelijks actief zijn
25%

Tijdens de covid-19
pandemie is het
social-mediagebruik
verder toegenomen.

21%

RICK VAN LEEUWEN

20%
15%

13%

"Hi, mijn naam is Rick en ik ben sinds 6 jaar werkzaam bij Studio Campo. Ik ben opgegroeid in Bodegraven,
heb nog een tijd in Utrecht en Utrecht Leidsche Rijn gewoond maar woon sinds 1 jaar in Montfoort."

10%

13,7 MILJOEN

5%

Nederlanders van
15 jaar en ouder
is actief op
social media

0%

2019

in 2020

13,5 MILJOEN

2021

WAT IS JE ACHTERGROND?
Ik heb grafisch vormgeven gestudeerd op het Grafisch Lyceum

KUN JE WAT VERTELLEN OVER JOUW ALLEDAAGSE
WERKZAAMHEDEN BIJ STUDIO CAMPO?

in Utrecht. In deze periode heb ik naast vormgeven ook veel

Ik hou me bezig met het bouwen van websites, maar omdat ik

geïllustreerd. Toen ik na mijn stageperiode bij Studio Campo

ben begonnen als grafisch ontwerper kan ik goed schakelen

ben gaan werken, ben ik steeds meer overgestapt naar de

en sparren met de ontwerpafdeling.

web kant.

en in 2019

13,3 MILJOEN

WAARIN ZOU JIJ JE VERDER WILLEN
ONTWIKKELEN?
Ik ben momenteel druk bezig met een opleiding JavaScript.
Dit bevalt zo goed dat ik al een hele lijst aan codeer talen en

2020 was een erg bijzonder jaar. Dankzij de coronacrisis was (en is)
thuisblijven en thuiswerken eerder regel dan uitzondering.
En dat is zeker terug te zien in ons online gedrag.

functionaliteiten heb waar ik me in wil verdiepen.

WAT DOE JE GRAAG IN JE VRIJE TIJD?
Hoewel ik er op mijn werk niet meer zoveel mee bezig ben,
vind ik het in mijn vrije tijd leuk om te tekenen/krabbelen, vaak
zijn dit graffiti achtige letters of cartooneske figuren. Ook vind
ik het na een werkdag heerlijk om naar de sportschool en/of

62%

waterpolotraining te gaan. Daarbij zit ik sinds de corona in een
huis met een grote tuin, waar we een moestuin in zijn gestart.
Ten slotte drink ik graag een speciaalbiertje met vrienden,

verwacht even vaak
online te blijven shoppen
als zij op dit moment doen.

22
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Ruim één op de tien consumenten
verwacht na corona zelfs nog váker
online aankopen te doen.

maar dit gaat goed in combinatie met het tuinieren. 
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BLOG
dan ook een must! Denk hierbij aan het
adverteren via via Facebook, Instagram
en LinkedIn. Door hier een klein bedrag
in te steken bereik je al snel duizenden

MARKETING VS. BRANDING

mensen, breng je jouw dienst, product
of merk onder de aandacht en groeit je
naamsbekendheid. De doelgroep komt
namelijk bewust of onbewust in aanraking met jouw merk.
Offline marketing inzetten om jouw

Marketing en branding. Twee termen die voor verwarring kunnen
zorgen bij bedrijven. ”Dat is toch hetzelfde?” Nee. Veel bedrijven,
groot en klein, begrijpen de belangrijke verschillen niet tussen
marketing en branding. In dit blog leggen wij uit waarom deze
twee termen, op verschillende manieren, voor ieder bedrijf
belangrijk zijn en hoe jij ze kunt inzetten.

HET VERSCHIL

HET GEBRUIK

merk, product of dienst te versterken,
is uiteraard ook een goede optie. Áls je

Het inzetten van marketing en branding

maar jouw doelgroep hiermee bereikt.

heeft in vele opzichten een positieve

Heb je een tijdelijke uitverkoop en wil

invloed op jouw organisatie, product

je lokale klanten bereiken? Plaats een

of dienst. Hieronder beschrijven we een

advertentie in de lokale krant en plaats

ingesteld en leren zo jouw merk sneller

unieke eigenschappen consequent laat

aantal voorbeelden van marketing en

reclameborden langs de weg. Ga dus

te herkennen. Een voorbeeld: visualiseer

zien en waarmaakt bij de doelgroep.

branding. Het is natuurlijk aan jou om te

voor jezelf na waar jouw doelgroep te

een groen vlak en een rode ster met

Een belangrijk onderdeel van branding

bepalen of deze opties bij jouw bedrijf

vinden is en vind de juiste kanalen om

een witte rand. Iemand al zin in de

is het creëren van een voorkeurspositie

passen. Zo niet, geen idee is te gek.

deze groep te bereiken.

vrijdagmiddagborrel? Juist, Heineken.


bij de doelgroep. Zorg ervoor dat je

Een merk dat uit duizenden te herken-

jouw klanten tevreden houdt en hen

nen is. Of zeggen de woorden ’swoosh’

het gevoel geeft dat ze jouw aandacht

of ‘three stripes’ je ook meteen iets?

hebben. Verleid hen tot herhaalaanko-

In principe is marketing een push-

dus voor
namelijk de verkoop en

MARKETING INZETTEN

BRANDING INZETTEN

tactiek en branding een pull-tactiek.

door middel van branding creëer je

Voordat je hiermee start is het belangrijk

Vanaf het moment dat de doelgroep

Met 
marketing bevorder je namelijk

een merk rondom jouw organisatie,

dat je goed je doelgroep hebt bepaald.

jouw logo ergens tegenkomt, begint

actief de verkoop van een product

product of dienst. In essentie is mar-

Daarna kun je alle kanten op met je

het proces van herkenning. Nu kun je

Herkenbaarheid creëren rondom jouw

teit en dienstverlening. Positieve klanten

of dienst. Je duwt (push) als het ware

keting wat je doet om jouw bood-

marketinguitingen. Tegenwoordig kun

je gaan focussen op branding. Zorg er

merk is dus belangrijk. Maar het verhaal

dragen namelijk weer bij aan een posi-

jouw aanbod naar de klant toe om een

schap of belofte over te brengen,

je ervan uitgaan dat een groot deel

altijd voor dat de huisstijl in alle com-

erachter net zo! Probeer dus naast de

tief imago binnen jouw branche.

positief resultaat te behalen. “Koop ons

terwijl je met branding daadwerke-

van jouw doelgroep online te vinden

municatie-uitingen op een herkenbare

kortingsacties en afprijzingen van jouw

product, want het is ontzettend handig.”

lijk jouw belofte waarmaakt!

is. Online marketing via social media is

wijze terugkomt. Mensen zijn visueel

producten of diensten, het verhaal ach-

pen door ze te overtuigen van de kwali-

Dit is natuurlijk erg kort door de bocht,

ter jouw bedrijf te vertellen aan je doel-

maar dit is marketing in een notendop.

groep. Ook dit kan op talloze manieren.

EN NU JIJ

Neem nu dit blogstuk als voorbeeld.

Wees eenvoudig, consistent, crea

Branding is anders. Branding is niet

Mensen kennen ons voornamelijk als

tief en relevant en je hebt een sterk

duwen, maar trekken (pull). Door m iddel

reclamebureau. Maar door dit informa-

merk. Neem Coca Cola. Het merk

van branding benadruk jij de essentiële

tieve blogstuk met jullie te delen, delen

is sterker dan Pepsi omdat zij haar

waarden van jouw organisatie, p roduct

wij onze kennis. Wij bieden dus net even

personaliteit terug laat komen in

of dienst en vergroot jij hiervan de

dat beetje extra.

alle producten en campagnes.

naamsbekendheid. Je trekt langzaam
de consument naar je toe. Laat dus

Deel foto’s of video’s (vlogs) van hoe het

koffie, namelijk een ervaring. En

vooral door middel van branding zien

er achter de schermen aan toegaat om

door een hotdog van 50 cent aan

dat jij je onderscheidt ten opzichte van

jouw bedrijf op deze manier een per-

te bieden, maakt IKEA aan het eind

jouw concurrenten.

soonlijke touch te geven. Of laat een

van een winkeldag nog even dui-

medewerker zijn of haar dag beschrij-

delijk waarom je vooral daar moet

Om het te verduidelijken kun je marke-

ven om zo de verschillende werkzaam-

blijven winkelen. En het werkt, want

ting op de volgende manier beschrij-

heden te verduidelijken. Dit zijn leuke

deze drie merken zijn uitgegroeid

ven: “koop mij, want ik ben van hoog-

manieren om jouw doelgroep te binden

tot megasuccessen. Een mooie

waardige kwaliteit” en branding als

aan jouw bedrijf.

motivatie! Misschien zal jouw bedrijf

volgt: “dit is wat ik ben en om deze
reden besta ik. Wanneer je akkoord met
mij gaat of wanneer je mij wilt, koop
mij, steun mij en raad mij aan bij al jouw
vrienden”. Met marketing activeer je

24

Starbucks biedt jou meer dan alleen
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MARKETING EN BRANDING,
“DAT IS TOCH HETZELFDE?”

niet belanden tussen deze grote
Bedenk goed wat de unieke eigen-

namen, maar het inzetten van mar-

schappen zijn van jouw product, dienst

keting en branding is dus absoluut

of bedrijf en hoe de doelgroep dit ziet.

de moeite waard. 

Wat het ook is, zorg ervoor dat je jouw

Campo Magazine / #1 - 2021
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SAMENWERKING

SAMENWERKING
een persoonlijk tintje aan jouw website
en content. Je kunt je bedrijf en personeel laten zien, wat jouw merk versterkt.
Bovendien bieden persoonlijke foto’s
potentiële klanten de mogelijkheid om
zich met jouw bedrijf verbonden te voelen. Dit effect kan lastig bereikt worden

UIT IEDERE
FOTOSHOOT WORDT

bij het gebruik van stockfoto’s.

HET MAXIMALE

ONZE RELATIE MET
LAKERVELD FOTODESIGN

GEHAALD

Een van de personen waar wij graag
mee

samenwerken

is

Harald

van

Lakerveld Fotodesign. Lakerveld Foto

Wat wij enorm waarderen is dat uit

design is een professionele fotostudio

iedere fotoshoot het maximale wordt

die opdrachtgevers helpt aan de onder-

gehaald en niet alleen het door ons

scheidende fotografie om hun reclame-

aangeleverde lijstje wordt afgewerkt.

boodschap kracht bij te zetten. Wij zijn

Het resultaat? Kwalitatief goede beel-

met Harald in contact gekomen tijdens

den, waar wij en de opdrachtgever

een zakelijke borrel. Na onze achter-

altijd erg tevreden mee zijn.

gronden te hebben besproken, werd

SAMENWERKINGSPARTNER:
LAKERVELD FOTODESIGN

al snel duidelijk dat hier sprake was van

DE KRACHT VAN GUNNEN

een match. Niet veel later kwam onze

Wanneer iemand in onze (zakelijke)

eerste samenwerking van de grond,

omgeving op zoek is naar een foto-

waar wij meteen erg enthousiast over

graaf, is Harald altijd degene die wij

waren. En je weet wat ze zeggen; never

aanbevelen. Wij brengen onze klanten

change a winning team! Dat is dan ook

direct in contact met hem en andersom

de reden dat wij al 10 jaar succesvol

werkt dit precies hetzelfde. Het geheim

met Harald samenwerken.

van zakelijke empathie heeft namelijk

HOE GAAT ZO’N SAMENWERKING
IN ZIJN WERK?
Wanneer

Studio

Campo

voor

een

alles te maken met gunnen en delen.
Nieuwsgierig geworden?
Neem dan zeker een kijkje op
www.lakerveld-fotodesign.nl. 

p roject professionele fotografie nodig

heeft, schakelen wij Harald in. Voordat
Harald aan de slag kan, ontvangt hij een
uitgebreide briefing en 
voorbeelden,
zodat hij precies weet wat wij in
gedachten hebben. Groot voordeel is
dat Harald ook in Woerden is gevestigd,
waardoor het altijd snel en makkelijk
schakelen is.

Onze smartphones beschikken over steeds betere camera’s, waardoor we ook steeds betere foto’s met onze
telefoon kunnen maken. Toch zijn smartphones zeker geen vervangers van professionele camera’s. Wil je
verzekerd zijn van kwalitatief hoogwaardige foto’s voor jouw website, social media berichten, flyers of online
campagnes? Dan is het zeker de moeite waard om een professionele fotograaf in te schakelen. In dit artikel
nemen we jullie mee in onze samenwerking met Lakerveld Fotodesign.
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DE JUISTE UITSTALING CREËREN
MET GOEDE FOTOGRAFIE

HET CREËREN VAN VERTROUWEN

De aanpak wat betreft fotografie is bij

worden, zit er verschil in mensen met

ieder project anders. In sommige geval-

veel ervaring voor de camera, en men-

len beschikt de opdrachtgever over

sen zonder ervaring. En vooral bij die

beeldmateriaal of gaat de voorkeur

laatste categorie moet je als fotograaf

uit naar het gebruik van stockbeelden.

meer moeite doen. Harald weet als

Studio Campo adviseert in de meeste

geen ander hoe je een ontspannen

gevallen om te werken met eigen

sfeer creëert en iemand een goed

beeldmateriaal.

gevoel kan geven voor de camera.

Eigen

foto’s

geven

Wanneer er mensen gefotografeerd
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ARTIKEL

ARTIKEL
IEDEREEN ONLINE: JIJ OOK?

lijkheden van online te onderzoeken

want door de nadruk te leggen op de

De ene week sta je nog gezellig te klet-

óf juist nog meer te benutten. Bekijk

1,5 meter regel verdween de kernbood-

sen bij het koffieapparaat. De week

of jouw website nog up to date is,

schap naar de tweede plaats. Laten

erop moet je je kat uitleggen dat je

neem de gebruiksvriendelijkheid van

zien dat jouw bedrijf zich aan de gel-

liever niet hebt dat die steeds over je

jouw webshop onder de loep, ga

dende regels houdt is prima, maar niet

bureau loopt wanneer je tegen de

aan de slag met e-mailmarketing

de belangrijkste boodschap die je als

computer zit te praten. Thuiswerken

en investeer in online advertenties.

bedrijf zou moeten vertellen.

én blijven werd het nieuwe normaal.

De markt beweegt zich steeds meer

En daarmee zagen diverse branches

naar online, zorg dat de zoekenden

De reden dat we veel van dit soort

hun omzet kelderen. Van events tot

jou vinden.

content voorbij zagen komen was dat

retail. En van horeca tot sport.

WAAR DE EEN BESLOOT
OM TE WACHTEN
GOOIDE DE ANDER
SNEL HET ROER OM

VERTROEBELING VAN DE
BOODSCHAP

bedrijven het gevoel hadden dat zij
‘ook iets online’ moesten gaan doen,
maar hier niet over hadden nagedacht

“‘1,5 meter content’ gaat vermoeien”

voordat zij er mee aan de slag gingen.

De eerste social media posts (vooral

Hierdoor ontstond er vertroebeling in

foto’s) na de eerste lockdown waren

hun communicatie en ging het van links

nog wat onwennig. Overdreven elle-

naar rechts. Dus ook al ligt jouw core

bogen, met gebaren duidelijk maken

focus niet op online, zorg er als bedrijf

dat er 1,5 meter afstand gehouden

wel voor dat je een plan hebt van wat

werd. Je hebt ze vast voorbij zien

je wilt delen met de wereld. Wat wil je

komen. Net als openingsteksten als

vertellen? Wat is jouw meerwaarde?

‘Op gepaste afstand’ dit, ‘Uiteraard

Waarom is wat jij te vertellen hebt

rekening houdende met de 1,5 meter

belangrijk? Daarnaast is snel kunnen

regel dat’ etc...

schakelen belangrijk. Snelheid over perfectie: vier zevens is in onze ogen beter

RECLAME MAKEN IN
TIJDEN VAN CORONA

Na een kleine twee maanden zijn wij

dan één tien. Want voordat een post

En waar de een besloot om te wach-

onze opdrachtgevers gaan adviseren

perfect is, kan het momentum alweer

ten en te zien wat er zou gebeuren,

om te stoppen met dit soort content,

voorbij zijn.

gooide de ander snel het roer om.
Webinars, personal shopping aan
huis,

volledige

thuisbezorgd

en

driegangenmenu’s
online

trainings-

sessies. Niemand kijkt er meer van op.
Maar niet iedereen was er snel bij.
En nog steeds is er een grote groep
bedrijven die nog niet hebben geïnvesteerd in hun online aanwezigheid.
Voor hen is het van belang om snel de

WAT ZAGEN WIJ GEBEUREN EN HOE VERDER?

slag naar online te maken. Juist nu een
steeds groter wordende groep van de
Nederlandse bevolking is opgegroeid
met een iPad of smartphone binnen

‘2020 wordt ons jaar’ Komt deze stelling je bekend voor? Menig ondernemer had dit idee namelijk tijdens
de jaarwisseling in gedachten. Maar daar kwam met het vaststellen van de pandemie op 11 maart 2020 bij
veel ondernemingen verandering in. Nu we onze vrijheden weer terug krijgen en de lockdowns opgeheven
zijn blikken we graag vooruit en vertellen we je hoe wij denken dat 2021 zich verder zal ontwikkelen.

handbereik. Online is voor hen de weg
van de minste weerstand en dit is dan
ook de plek waar zij als eerste zullen
zoeken naar diensten en producten.
Naast deze native gebruikers is ook
de groep die het gemak van online
shoppen heeft ontdekt groter geworden. Heb jij dus producten of diensten
welke online verkrijgbaar te maken
zijn, dan adviseren wij je om de moge-
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TIJDELIJK MINDER
CONCURRENTIE EN MEER
ZICHTBAARHEID

gewend waren. En sinds de vooruitzichten op de versoepelingen i.c.m.
het vaccinatieprogramma zien we

Zoals gezegd gaat de rem er vaak op

dat bedrijven weer tijd en budget-

in tijden van onzekerheid. Dit betekent

ten in hun communicatie durven te

kansen voor hen die wél doorgaan met

steken. Het is alleen nog maar de

hun MarCom-activiteiten. Marketing is

vraag of we helemaal terug gaan

dan ook heel simpel uit te leggen: wan-

naar de manier van zaken doen

neer de consument jou niet zien, zien

zoals we deze gewend waren.

ze jouw concurrent. En zo zagen wij het

Vooral grootschalige beurzen en

bereik stijgen bij bedrijven die actief

evenementen zien wij niet zo snel

bleven en investeerden in zowel organi-

terug komen. En ook de manier van

sche als betaalde online content. Waar

werken waarbij iedereen geacht

doorgaans geld werd besteed aan

nu de tweedeling in bedrijven die het

wordt om op alle werkdagen op

beurzen of events ging er nu een deel

afgelopen jaar de tijd hebben geno-

locatie aanwezig te zijn zien wij niet

van hun budget naar online adverten-

men om hun branding onder de loep

meer gebeuren.

ties en zagen een aantal opdrachtge-

te nemen en te kijken waar voor hen

vers hier de omzetten door stijgen.

de kansen liggen. En de bedrijven die

Daarom is zowel de interne als

alles hebben laten door kabbelen en

externe communicatie key. Hoe

nu ‘iets moeten’.

houd je jouw collega’s op de
hoogte van de ontwikkelingen in

WANNEER DE
CONSUMENT JOU
NIET ZIET, ZIEN ZE
JOUW CONCURRENT

De belangrijkste les die we je uit het

jullie bedrijf of branche? Staan alle

afgelopen jaar mee willen geven is

neuzen nog dezelfde kant op en

dat je er voor moet zorgen dat je weet

weet iedereen wat de strategie

waar je als bedrijf heen wilt, wie je nu

van het bedrijf is? Daarnaast is het

bent en hoe je dit wilt communice-

belangrijk om de toegevoegde

ren en aan wie. Wanneer dit helder

waarde van jouw bedrijf aan de

is, kunnen de te maken uitingen hier-

buitenwereld

aan gestaafd worden en weet ieder-

Waarom zouden ze jullie in moeten

een binnen jouw organisatie wat de

huren of bij jullie moeten kopen?

te

communiceren.

bedoeling is.

“Hi, mijn naam is Ashley en ik ben sinds april 2017 werkzaam bij Studio
Campo. Ik ben opgegroeid in Driebruggen en Montfoort, maar woon
sinds 2014 met mijn vriend in Lopik.”

Om er voor te zorgen dat je klaar

Nu we allemaal gewend zijn aan ‘het

HOE NU VERDER

nieuwe normaal’ durven bedrijven weer

Langzaamaan

te investeren in hun marketing. We zien

terug naar de wereld zoals we deze

keren

ASHLEY DE BRUIN

bent om de vruchten van jouw
we

weer

MarCom-activiteiten

te

plukken,

raden we je aan om na te denken

WAT IS JE ACHTERGROND?

over de volgende punten:

Ik heb de opleiding ‘grafi sch vormgeven’ op het Grafi sch

WAARIN ZOU JIJ JE VERDER WILLEN
ONTWIKKELEN?

•

Welke boodschap wil je over-

Lyceum in Utrecht gevolgd. Zowel voor als tijdens mijn oplei-

Ik vind het leuk om op verschillende vlakken kennis op te doen

brengen (intern / extern)?

ding heb ik veel ervaring op kunnen doen bij bijbaantjes die

van collega’s en zo een project naar een hoger niveau te tillen.

Waar bevindt jouw doelgroep

gerelateerd waren aan het vak. Direct na mijn stageperiode

zich?

en examens kon ik aan de slag als grafi sch vormgever voor

WAT DOE JE GRAAG IN JE VRIJE TIJD?

Via welke medium zijn zij te

voornamelijk print uitingen. Inmiddels zit ik alweer even bij

In mijn vrije tijd ben ik ook graag creatief bezig.

bereiken (online / offl ine)?

Studio Campo en heb ik veel geleerd over webdesign en alles

Dit varieert van leuke macramé knutsels tot

Wie wordt er verantwoordelijk

daaromheen.

aan experimenteren met brush pennen.

•
•
•

voor jouw MarComactiviteiten?

KUN JE WAT VERTELLEN OVER JOUW ALLEDAAGSE
WERKZAAMHEDEN BIJ STUDIO CAMPO?

Soms moet ik even een
nieuw projectje bedenken,
maar als ik het eenmaal weer

Zorg voor een communicatieplan

Ik houd mij bezig met vrijwel alles wat vormgegeven kan

te pakken heb moet het zo

o.b.v. de bovenstaande vragen.

worden.Ik denk dat zo’n 80% daarvan tegenwoordig web-

snel mogelijk af. Verder ben

Het is spreken voor eigen parochie

design is. Maar denk ook aan logo’s, huisstijlen, drukwerk, auto-

ik graag buiten aan het

maar marketing werkt. De enige

beletteringen etc. Daarnaast voer ik een hoop andere taken uit.

werk in de tuin en ben ik gek

manier om er achter te komen of

Zo stel ik offertes op en zorg ik voor overzicht in ons project-

op onze kat en hond. 

het voor jou werkt is door het te

administratie programma.

doen. Of juist niet… 

30

Campo Magazine / #1 - 2021

Campo Magazine / #1 - 2021

31

RK BONAVENTURAKERK

Wie wel eens bij ons in de studio is geweest heeft hem ongetwijfeld zien hangen: ons eigen kunstwerk.
Geïnspireerd op de Nederlandse kunstenaar Joseph Klibansky heeft het team van Studio Campo een
kunstwerk bedacht waarin verschillende, voor ons belangrijke, elementen terug komen. We lichten er
een paar voor jullie uit.

BRAINSTORM

Een echte eyecatcher in Woerden.

Aan bijna iedere opdracht gaat een

DROGON

brainstormsessie vooraf. Zo werken we

Bijna heel Team Campo volgde

van een probleem naar een oplossing!

Game of Thrones op de voet. Tijdens
de lunch werden de verschillende
plots, strategieën en fouten in de
serie besproken.

EEN VROLIJKE KOE
Deze mag natuurlijk niet ontbreken
aangezien onze studio zich in de
hoofdstad van het Groene Hart bevindt.

DE ROMEIN
In april 2019 lanceerden wij onze
nieuwe huisstijl, waar de Romein niet
meer in terugkomt. Uiteraard zal de
Romein altijd een speciaal plekje
hebben in ons hart!

HAVENSTRAAT
In april 2019 zijn wij verhuisd van de
studio aan de Havenstraat naar onze
nieuwe locatie aan de Pelmolenlaan.

BALI

1 APRIL, KIKKER IN JE BIL

Tijdens een inspirerende reis in Azië

Een bijzondere datum want op deze

kwam Bas op het idee om een eigen

dag is Studio Campo officieel gestart.

reclamebureau te starten:

Echt geen grap!

Studio Campo.

DUKKIE G
Voor WoerdenSport creëerden wij Dukkie: de inmiddels
welbekende mascotte! De afgelopen jaren zijn er
veel verschillende Dukkies geïllustreerd en gebruikt in
verschillende communicatiemiddelen van WoerdenSport.
Echter bleek DukkieG nét niet kindvriendelijk genoeg…

PORTFOLIO
AGENDA
De boekingsmodule is zo gebouwd
dat er een x aantal campagnes per
locatie wordt vrijgegeven, waarin de
buitenreclame geboekt kan worden.
Ook begint bij de ene locatie de week
op zondag, en bij de andere op maandag. Zo worden de campagnes goed
verdeeld en is er voldoende tijd om alle
bestellingen op tijd te verwerken en in
orde te maken.

HET RESULTAAT
BuitenreclameDeals.nl

is

een

zeer

gebruiks
vriendelijk platform waarop jij
snel, gemakkelijk en goedkoop jouw
eigen

buitenreclame

kunt

regelen.

Wij zijn erg trots op het eindresultaat.
Neem jij ook snel een kijkje? 
een knallende oranje kleur om de aan-

Nadat het bestand goed is ontvangen

dacht van de bezoekers te trekken. Dit

door Buiten
reclameDeals.nl, gaan zij

komt perfect overeen met hetgeen wat

aan de slag met de productie van

de klanten van BuitenreclameDeals.nl

jouw reclame
borden voor langs de

willen bereiken; opvallen met hun bor-

weg. W
 anneer je outdoor reclame is

den langs de weg. In het logo is een vei-

geplaatst, brengen zij je hier uiteraard

linghamer te zien. Dit is een verwijzing

van op de hoogte.

naar de budgetvriendelijke deals die je
op BuitenreclameDeals.nl kunt boeken.

‘KIES GEMAKKELIJK
EN SNEL WAAR JIJ

ZICHTBAAR WILT ZIJN MET
JOUW OUTDOORRECLAME’

BUITENRECLAMEDEALS.NL
INTERACTIEVE KAART
Kwalitatief goede en betaalbare buitenreclame was lange tijd lastig te vinden. ESH Media, een grote speler
in het vakgebied, zag kansen op het gebied van online campagnes bestellen. Studio Campo en ESH Media
sloegen de handen ineen en samen ontwikkelden wij een platform, waar bedrijven gemakkelijk en snel zelf
campagnes kunnen bestellen.

Belangrijk onderdeel binnen het platform

van

BuitenreclameDeals.nl

is

de interactieve kaart. Hierop kunnen
bezoekers zien in welke gemeenten zij
zichtbaar kunnen zijn met hun outdoor
reclame. Allereerst kun je de gemeente

34

MERKVERHAAL

goedkoopste

BuitenreclameDeals.nl wil zich positio-

reclame! Daarnaast draait het platform

Hoe zorgen we ervoor dat Buiten

agenda kies je vervolgens hoeveel

neren als dé specialist op het gebied

om gebruiksgemak. Het inboeken van

reclameDeals.nl opvalt bij bedrijven?

weken en in welke weken je wilt adver-

van (lokale) buitenreclame. De kern-

een

moet

Voor de visual identity kozen we voor

teren. Nadat de betaling is voldaan, is

waarden en positionering hebben we

voor de gebruiker als snel en gemakke-

een herkenbare stijl en een opvallend

het direct mogelijk om het bestand aan

samengevat in een merkverhaal; de

lijk worden ervaren.

kleurenpallet. Er is gebruik gemaakt van

te leveren waarmee je wilt a
 dverteren.
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aanbieder

in

buitenreclamecampagne

buiten

CONCEPT

en periode kiezen waarin je wil adverteren. Met behulp van de handige
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MINI-MARKETINGPLAN

6. MAAK EEN PLANNING

BRENG JE IDEE
TOT LEVEN MET ONS
MINI-MARKETINGPLAN
DE 7 STAPPEN NAAR SUCCES

3. HOE KAN IK DEZE DOELGROEP HET BESTE
BEREIKEN?

Deadline input:
Start actieplan:

Is dit via Facebook, LinkedIn, Instagram, de krant, een vakblad
of via een ander kanaal?

Looptijd actieplan:

7. BEPAAL VAN WELKE PARTIJEN
JE HULP NODIG HEBT
Dit kan bijvoorbeeld een tekstschrijver,
fotograaf, marketeer of reclamebureau zijn.
Schrijf alle ideeën op. 

4. WAT IS JE BUDGET?
Hoeveel tijd en geld heb je te besteden? Denk ook na over de

Ben je aan het genieten van de vakantie, maar kriebelt het toch om (heel relaxed) wat aan de groei van je
bedrijf te doen? Zijn er dingen die je eigenlijk wel anders zou willen doen? Of zaken die teveel tijd of energie
kosten? Of heb je al een tijdje nieuwe ideeën in je hoofd, maar heb je nog geen tijd gehad om deze uit te
werken? In slechts 10 minuten heb je dit mini-marketingplan ingevuld. Zo kun je na de vakantie weer vol
frisse moed aan de slag!

36

gewenste opbrengst van jouw actieplan.
Budget: €
Gewenste opbrengst: €

1. WAT WORDT HET DOEL VAN JOUW ACTIEPLAN?

2. WIE IS JOUW DOELGROEP?

5. SCHRIJF OP WAT JE NODIG HEBT OM
JOUW DOEL TE REALISEREN

Beschrijf waar momenteel de kansen voor jouw bedrijf liggen.

Wil je jouw actieplan op nieuwe of bestaande klanten

Enkele voorbeelden zijn foto’s, teksten, een nieuwe landings-

Wil je bijvoorbeeld nieuwe leads binnenhalen, een bepaalde

richten? Beschrijf de belangrijkste kenmerken van

pagina, een nieuwe website of Facebook-advertenties.

dienst onder de aandacht brengen of meer online verkoop

jouw doelgroep (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht en

realiseren?

woonplaats).
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PORTFOLIO

PORTFOLIO
en posters. Deze frisse look & feel zorgt
dat het bedrijf een herkenbare en eenduidige uitstraling heeft.

WEBSITE ONTWIKKELING
Studio Campo heeft ook de nieuwe
website gerealiseerd. De site heeft een
functioneel en dynamisch webontwerp
en een duidelijke navigatie. Belangrijk
was om meer sfeer en inspiratie op de
website te laten zien. Daarom hebben
we sprekende (product) foto’s laten
maken. Deze hebben een belangrijke
positie gekregen in deze online omgeving en zorgen voor een goede uitstraling. Uiteraard is de website responsive
en geschikt voor alle apparaten. Hiermee heeft Biologische Slagerij Gerrit
Takke een goed online visitekaartje!

NIET JOUW
STANDAARD SLAGER

JAARLIJKSE DOSIS INSPIRATIE

wordt uitgelicht. Of je nu een liefhebber

je geïnformeerd over de Visgilde. Het

Een onderdeel van deze samenwerking

van vlees of vis bent, dit winter magazine

magazine staat boordevol recepten,

waar wij erg enthousiast over zijn is het

is dus geschikt voor iedereen! Begin je

interviews, informatie over biologische

jaarlijkse wintermagazine, waarin je niet

aan de ene kant van het magazine,

vlees- en visproducten en leuke nieuw-

alleen informatie over de slagerij, maar

dan krijg je informatie over de slagerij

tjes. Dit wordt afgewisseld met seizoens-

ook over de Visgilde Lijffi jt & de Jong

te zien. Draai je het magazine om en

gebonden recepten, zodat klanten ook

begin je aan de ‘achterkant’, dan word

zelf aan de slag kunnen in de keuken. 

Soms is het voor bedrijven tijd voor een opfrisbeurt. Het logo en de huisstijl zijn na verloop van tijd verouderd
en mogen wel in een nieuw jasje gestoken worden. Zo dacht Biologische Slagerij Gerrit Takke in Utrecht er
ook over. Biologische Slagerij Gerrit Takke is een van de eerste biologische slagerijen in Nederland.
Gerrit heeft veel passie voor zijn vak en dat wilt hij ook uitstralen in zijn communicatiemiddelen.

38

Gerrit vroeg ons om mee te denken bij

HUISSTIJL ONTWIKKELING

biologisch vlees | Verantwoord, dier- en

een opfrisbeurt van de branding van

Wat in de nieuwe huisstijl duidelijk naar

milieuvriendelijk. De kleuren zwart, rood

de slagerij. Dit proces resulteerde in een

voren moet komen is dat Gerrit Takke

en groen staan centraal en het her-

nieuwe huisstijl, een vernieuwde web-

een ‘biologische slagerij’ is. Om de

kenbare houtpatroon komt vaak terug.

site en diverse offl ine communicatie-

slagerij extra betekenis te geven hebben

De nieuwe huisstijl komt tot uiting in al

middelen.

wij tevens de slogan opgezet: Natuurlijk

het drukwerk, zoals de ﬂ yers, folders
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TOSTI RECEPTEN

TOSTI RECEPTEN

TUNA MELT TOSTI
4 personen
•

320 g tonijn in zonnebloemolie

•

1 el sambal manis

•

1 el mayonaise

•

8 sneetjes bruinbrood

•

½ rode ui

•

2 el augurkenblokjes

•

4 plakjes cheddar

•

25 g ongezouten roomboter

Laat de tonijn uitlekken en doe in een kom. Meng
de sambal en mayonaise erdoor en verdeel over

VRIJDAG IS TOSTIDAG
BIJ STUDIO CAMPO!
Veel van onze relaties weten dat vrijdag Tostidag is bij Studio Campo. De standaardvragen: ‘hoeveel, wat
wil je er op en bruin of wit?’ komen rond 12.00 uur standaard aan bod. Ben je ook zo gek op tosti’s, maar de
standaard ham-kaas variant een beetje zat? Probeer dan eens een van deze drie tosti variaties. Stuk voor
stuk heerlijk. Geniet ervan!

THE ITALIAN STYLE

4 sneetjes brood. Snijd de halve rode ui in dunne
ringen en verdeel samen met de augurkenblokjes
over de tonijn. Dek af met de plakken cheddar en
de rest van de sneetjes brood. Verhit een koekenpan. Bestrijk de buitenkanten van de tosti’s met de
boter en bak de tosti’s in 6-8 minuten goudbruin.
Keer halverwege.

ABSOLUTE FAVORIET
VAN TEAM CAMPO!
TOSTI MET GEGRILDE KIP
4 personen

4 personen
•

8 sneetjes wit casinobrood

•

8 sneetjes wit casinobrood

•

8 plakken jong belegen kaas

•

30 g ongezouten roomboter

•

150 g gegrilde kipfi let

•

125 g mozzarella

•

1 rode ui

•

4 zongedroogde tomaten in olie

•

4 eetlepels BBQ saus

•

100 g parmaham
Snijd de rode ui in ringen. Beleg een snee brood met een plak

Snijd de korsten van het brood. Besmeer de broodjes met

kaas, kip en rode ui. Besmeer met een laagje BBQ saus. Leg de

boter. Snijd de mozzarella in plakjes en de tomaten in reepjes.

plak kaas en de tweede snee brood erbovenop. Druk lichtjes

Beleg de helft van de gesneden broodjes met de parma-

aan en bak in 4-5 minuten goudbruin en knapperig. 

ham, mozzarella en tomaatreepjes. Dek af met de overige
broodjes. Bak de tosti’s in een tosti-ijzer (of koekenpan) tot ze
goudbruin kleuren.

40
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INHAAKKALENDER

START MET INHAKEN!
Inspiratie nodig voor je social content dit jaar? Met de inhaakkalender van Studio Campo behoort het
vergeten van belangrijke data officieel tot het verleden!

SEPTEMBER
Datum

Inhaker

Dag v/d week

Weeknummer

18 september 2021

World Cleanup Day

zaterdag

37

21 september 2021

Prinsjesdag

dinsdag

38

22 september 2021

Start van de herfst

woensdag

38

25 september 2021

Burendag

zaterdag

38

28 september 2021

Nationale Koffie Dag

dinsdag
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OKTOBER
Datum

Inhaker

Dag v/d week

Weeknummer

4 oktober 2021

Dierendag

maandag

40

6 oktober 2021

Kinderboekenweek

woensdag

40

16 oktober 2021

Steve Jobs Dag

zaterdag

41

22 oktober 2021

CAPSLOCK DAG

vrijdag

42

31 oktober 2021

Halloween

zondag

43

31 oktober 2021

Wintertijd

zondag

43

NOVEMBER
Datum

Inhaker

Dag v/d week

Weeknummer

11 november 2021

Sint Maarten

donderdag

45

13 november 2021

Intocht Sinterklaas

zaterdag

45

24 november 2021

Verander je Wachtwoorden Dag

woensdag

47

25 november 2021

Thanksgiving Day

donderdag

47

26 november 2021

Black Friday

vrijdag

47

29 november 2021

Cyber Monday

maandag

48

DECEMBER

42

Datum

Inhaker

Dag v/d week

Weeknummer

5 december 2021

Sinterklaas

zondag

48

21 december 2021

Begin van de winter

dinsdag

51

24 december 2021

Kerstavond

vrijdag

51

25 december 2021

Eerste kerstdag

zaterdag

51

26 december 2021

Tweede kerstdag

zondag

51

31 december 2021

Oudjaarsavond

vrijdag

52
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OP ZOEK NAAR EEN RECLAMEBUREAU
DIE JOUW BEDRIJF HELPT GROEIEN?
Studio Campo is een creatief en doelgericht reclamebureau in Woerden.
Wij bouwen aan merken en brengen deze tot leven. Van huisstijl tot strategie
en van social media tot webdesign. We creëren visuele verleiding,
creatieve oplossingen, effectieve campagnes en krachtige communicatiemiddelen. Creatieve communicatie die informeert én activeert.
Wij pakken alle projecten aan, groot en klein. Zolang we maar mooie producten
mogen creëren. Kijk op onze website wat wij voor jou kunnen betekenen!
WWW.STUDIOCAMPO.NL

GRAFISCH ONTWERP

WEBDESIGN

CONTENT & COPY

logo & huisstijl / vormgeving / dtp / illustratie / reclamecampagne
website / webshop / e-mailing / copywriting / contentcreatie / social media

COLOFON
Nummer #1 - 2021
Studio Campo
Pelmolenlaan 13
3447 GW Woerden
Tel. +31 (0)348 - 707519
info@studiocampo.nl
www.studiocampo.nl
 studio-campo
 @studiocampo
 /studiocampo
 @StudioCampo

Copyright:
Zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Studio Campo is
het onder meer niet toegestaan de
inhoud en/of opmaak, geheel dan
wel gedeeltelijk, te reproduceren,
te verspreiden, te hergebruiken,
op te vragen of anderszins te
verveelvoudigen of openbaar te
maken, door middel van druk,
fotokopie, film of op welke andere
wijze dan ook. Studio Campo is op
geen enkele wijze aansprakelijk
voor eventuele onjuistheden in
deze uitgave alsmede voor
handelingen van derden welke
mogelijkerwijs voortvloeien uit
het lezen van deze uitgave.

Vragen, opmerkingen, ideeën
of interesse in een plekje in de
volgende uitgave?
Neem dan contact op met
Bas Kleinveld of Ashley de Bruin:
bas@studiocampo.nl
ashley@studiocampo.nl

#TEAMCAMPO
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