
~::~IV::~:am Sara Lee/DE al maanden
Ze heet Alshwarya 8 Narrow-minded?
Ral, m.aar l'Or~al niet op SaS - zenders Zoals bij elke nieuwe te~hnoloQie wordt
heeft In een nIeuw er ook over narrowcastlnQ Qeroepen
spotje waarin het In- dat dit toch echt het ei van Columbus
diase supermodel op- [hl E D I A I In navolging van Unilever wijl het bedrijf wel prijscondities op ba- Is. Daarbij wordt constant Qeschermd
treedt, de Y uit haar adverteert ook Sara Lee/DE al enige sis van dat volume heeft bedongen. met dat fraaie percentaQe: 70 procent
voornaam per abuis tijd niet op de SBS-zenders SBS6. NetS Noch Ast7id Loeff namens Sara Lee. noch van de aankoopbeslissinQen wordt Qe-
weQQelaten. Oe Ne- en Veronica. Sinds 1 juli is er geen Pl'ter Vertregt namens SBS geeft commen- nomen op de winkelvloer. Maar waarom
derlandse woord- euro meer besteed, terwijl er van ja- taar. Wel is duidelijk dat beide partijen dan al die instore-commercials voor
voerster van het con- nuari tot juni nog (bruto) ruim een nog met elkaar in gesprek zijn. producten die helemaal niet in het
cern spreekt van een miljoen op de SBS-zenders werd uit- Eerder dit jaar ontstond een conflict schap IIQQen? Door het soms onbeteu-
'vreemde' fout, om- gegeven. zo blijkt uit cijfers van BBC tussen SBS en Unilever. naar aanleiding Qelde enthousiasme van de schermle-
dat het manaQement De Media en Reclame Bank. van tarieven die dat bedrijf tijdens een veranciers Qa je toch nu al vrezen dat
van Rai de fout ook Vorig jaar gaf het concern nog (bruto) mediabureauwisseling had bedongen. de reclameclutter straks ook voort-
niet heeft opQe- 2,6 miljoen euro uit op SBS in de perio- SBS houdt in die kwestie nog altijd voet woekert op de winkelvloer. Wat zou de
merkt. de juli-december. De reden van de afwe. bij stuk, omdat de broadcaster afwil van prosumer hiervan vinden? [J M I

zigheid van de fastmover zijn de tarie- haar imago als kortingskoning. Unilever
Groei c811centers ven voor 2005, waarover nog altijd geen is daarom nog altijd niet zichtbaar op de Inteqraal
Het aantal binnenko- overeenstemming is bereikt. Die con- SB5-zenders. In de periode 1 juli-18 sep- UltQeverlj Scala zet het maandblad Di-
mende telefoontjes tractonderhandelingen lopen al sinds tember bleef de teller op nul staan, ter- Qital Movle InteQraal onllne. Het Is de
bij contactcenters is begin dit jaar. Ingewijden melden dat wijl BBC in het eerste halfjaar nog ruim eerste van vier consumentenbladen, de
voriQ jaar Qesteqen Sara leefDE het afgesproken volume aan 5 miljoen euro aan brutobestedingen op rest volQt binnenkort. Is dit de toe-
met 22 pct. Oat blijkt reclamezendtijd op SBS niet haalt, ter- SBS registreerde, komst voor het tijdschrift, inteQraal op
uit het jaarlijkse Con- , , , , ,.."",.".,."""",.".""""".."."., "..,.""""".,..- internet? Wel lekker snel natuurlijk.
tactcenter Bench- Deadline Qeweest, druk maar op de
mark-onderzoek dat In een stadion is een pel'" knop 'send' en klaar. Papler- en druk-
voriQe week is Qepre- soonlijke strijd aan de kosten ben je ook kwijt, dat scheelt.
senteerd. Voor 2005 gang tussen voetballers Dus waarom zijn de ultQevers dan niet
wordt opnieuw een Rooney en Ronaldinho. allan9 op onllne overQestapt? Om heel
stijQinQ van 25 pct Rooneywint het non-stop veel redenen, maar toch vooral omdat
verwacht. Het per- Wmner Stays On'.toemooi het noQ altijd verrekte lastIQ Is Qeble-
centaQe van inbound glansrijk met 5-1. Ronal- ken om de consument voor online-infor-
ca/ls dat in één keer dinho druipt af en neemt matle te laten betalen. UitQeverij Scala?
afQehandeld werd, de kijker mee naar een SUl'- Da's n09 lanQ Qeen Sanoma. [ RB]
steeQ ten opzichte realistische wereld waar
van voriQ jaar van 75 duizenden topteams zijn MultiMedia
naar B3 pct. Ook het samengepakt die op hun Weer eens een mooie zware steen In de
aantal in één keer af- beurt wachten. Ronaldin- vijver, dat pleidooi van De TeleQraaf om
Qehandelde e-mails ho hoeft niet te wachten. hij mag het meteen weer tegen Rooney opnemen. de output van al die mediaonderzoeken
liQt rond de B2 pct. Electronic Arts brengt het nieuwe Fifa '()6 Wmners Stays On-speL Creatie: aan elkaar te knopen, zodat een waar

Rachid Ahouyek. Jon Burden (Wieden+Kennedy Amsterdam). Creatieve di- beeld van de multimediale wereld ont-
Adverteerders In rectie: Don Shelford. Joe DeSouza. Producer: Trudy Waldron. Account: HazeI- staat. Vast niet toevalliQ dat het pre-
Teletoon,ids'spot le Griffin. Nick Howe. Media: Alex Barwick. Regisseur: James Brown (Stink). cies een week voordat de nieuwste Hol-
Oe TelefoonQids start Producer: Mungo Madagan. fust-productie: 'IVC Soho. Editor: Mark An'ans. cijfers verschijnen naar buiten komt.
op 1 oktober een Sound: Alex Nicholls--Lee, Oli Usher (Scramble Sound). Klant: CfuIe Downie, Natuurlijk zoekt een uitQever naar
nieuwe reeks com- TI"e\IOrUzice, Ian McGregor, Dave Sullivan(E1ectronicArts). [ZI E WWW] lichtpuntjes in de duisternis van de op-
rnercials die voort- , , laQetunnel, maar teQelljkertijd zit er
bouwen op de tv. J k L . r kt wel iets in, in dat veranderende media-
campaQne 'Je vindt ot eansmer evi 5 wer aan comeback gebruik. Trouwens: stond die dubbele M
zeker met De Tele- in het vroeQere Summo niet al voor
foonQids'.ln de spots [MARKETING] Met een nieuw type win- modellen. Hetjeansmerk, dat eerder al MultiMedia, net als die enkele hl in het
is een hoofdrol weQ- kei hooptjeansmerk Levi's weer toon- de distributie beperkte tot exdusiewre huidlge Nom? [LB]
QeleQd voor de ad- aangevend te worden in Nederland. De kledingwinkels, ziet zich in de nieuwe
verteerders van De eerste Levi store-nieuwe stijl opende on- strategie gesteund door de groeiende
TelefoonQids en to- langs in Amsterdam. Er komen dit jaar belangstelling voor het dure segment -
nen hoe zij en hun nog acht van deze winkels, voorname- spijkerbroeken vanaf 85 euro.
d!ensten..ma~kelljk te lijk in Amsterdam en Rotterdam waar Eind jaren negentig kwam Levi's in

IvInden zIJn vla het straattrends een inspirerende 'jeanace- Nederland enigszins in de schaduw te
medium. ne' zouden vormen. Nieuw element in staan van Diesel en G-star, terwijl het

de winkels is de 'denimbar', waar klan. jeansmerk in andere Europese landen
ten kunnen kiezen uit meer dan 150 nog steeds leidend is. 10050659
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