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Al uw rimpels weg in één minuut
Haakt in op: Vaderdag, 2006
Opdrachtgever: Heineken BeerTender
Bureau: TBWA\Neboko
Medium: dagbladen

reActie gonnie spijkstrA:
‘Deze paginagrote advertentie met veelbelovende header trok natuurlijk alleen de aan-
dacht van vrouwen. En dat was net de bedoeling! In de copy staat namelijk: “Onzin 
natuurlijk. We willen alleen even uw aandacht voor het ideale vaderdagcadeau: de Beer-
Tender. Zonder dat uw man het ook leest, want het moet wel een verrassing blijven […].” 
Subtiel en daarmee ontzettend slim.’

De kunst vAn het inhAken
Onlangs verscheen De Guerrilla Marketing Revolutie, een boek boordevol campagnes volgens het guerrilla- 
principe dat MarketingTribune  als eerste vakblad signaleerde, wegens de KesselsKramer/Hans Brinker- 

hondendrol. Een van de co-auteurs is Gonnie Spijkstra, inhaak- en newsjacking-specialist en bekend van haar blog Verse  
Reclame. In het dagelijks leven is zij channel manager bij de Telegraaf Media Groep. Hier haar zes favoriete inhakers ooit.

redactie & samenstelling Peter van Woensel KooyDe cAmpAgnes

ex-miljonAir FAir
Haakt in op: Miljonair Fair, 2011
Opdrachtgever: Telfort
Bureau: N=5
Media: dagblad, beurs, preroll, seeding, social media

reActie spijkstrA:
‘De advertentie in de Miljonair Fair-special van De Telegraaf vond ik al grappig, maar ik 
dacht dat het een gimmick was, meer niet. Bij het van start gaan van het evenement 
bleek echter dat er daadwerkelijk een stand kwam op de beurs. Waar de perfect gecaste 
ex-miljonair Hans van de Berg, die we al kenden uit de tv-commercials, ook aanwezig 
was. Met “Van een X5 naar lijn 5 - Alle ins en outs van het openbaar vervoer” en “Van 
kaviaar tot kant-en-klaar - Een cursus koken voor beginners”. Eén van de weinige inhakers 
die ik ken die volledig geïntegreerd is met de bestaande campagne.’

write the Future
Haakt in op: WK, 2010
Opdrachtgever: Nike
Bureau: Wieden+Kennedy
Media: Facebook, tv

reActie spijkstrA:
‘Deze commercial zorgt nog steeds voor kippenvel. De minifilm geeft perfect de 
spanning weer, de gevolgen van jouw beslissing in een split-second. Zowel op het 
veld - waar het lijkt alsof je er zelf bij bent - als bij de supporters. Fans konden zich 
inschrijven voor een sneak preview, waardoor de video de eerste dag meteen 12 
miljoen keer bekeken werd. Het aantal fans op de Nike Facebook-pagina verdrie-
dubbelde bijna: van 1,1 naar 3,1 miljoen.’
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