
 

Vodafone activaties 
Extra traffic genereren naar de Vodafone winkels. 
Activering op point-of-sale.  
Filmpje Vodafone actie 
 
Life’s too short to shop around  
Een koopgek stel (acteurs) spreekt consumenten aan 
in de winkelstraat. Zij zijn dolenthousiast over alle 
aanbiedingen. Hun enorme shoppingbag puilt uit van 
de aanbiedingen.  
De interactie wordt opgevolgd door een promoteam 
met een win actie. Maar liefst 85 procent van de 
consumenten vult het actieleaflet in en wordt 
benaderd voor met een aanbieding.  

 

 

 

 

 

Wij brengen uw verhaal tot leven! 
 

 Live! is de krachtigste manier om uw doelgroep te activeren.  
 Wij voegen beleving toe aan uw marketingactie, interne campagne of evenement. 

Aaaaha! Bureau voor live communicatie / www.livecommunicatie.nl / T 070-3921140 

http://youtu.be/PSrvawvNeCM
http://www.acteurs.nl/


 

Schiphol Wachtrij-entertainment 
Wij verzorgen al jaren verrassend wachtrij-entertainment  
tijdens de vakantieperiodes op Schiphol Airport. 
 
Filmpje Wereldreizigers Schiphol 

http://youtu.be/Uwt772w1cKQ


 

 

 



   

                                                                             

 Groeten vanaf Schiphol 
De actie: Groeten vanaf Schiphol  & tot na de vakantie!  
 
Een postservice van Schiphol Airport waarmee de reiziger een gepersonaliseerde vakantiekaart verstuurt naar het  
thuisfront. Portretfoto’s van passagiers vormen een ansichtkaart. De reizigers schrijven er zelf het adres van een thuisblijver  
op met een persoonlijke groet. De acteurs voorzien de kaart van een postzegel en versturen deze nog dezelfde dag.  
 
Het resultaat 
2.700 unieke contactmomenten tussen Schiphol Airport en de reizigers in de vorm van een gepersonaliseerde vakantiekaart.  
 
Filmpje Groeten vanaf Schiphol 

 

 

 

http://youtu.be/6cXCoqqe7WE


 

  

 

 

Kleenex Eerste Hulp Team 
Om het verkoudheidsvirus op de werkvloer tegen te gaan hebben wij in opdracht van Backbone 
Marketing tijdens de wintermaanden het ‘Kleenex Eerste Hulp Team’ in actie laten komen. Op Radio 
538 werd opgeroepen om je bedrijf aan te melden voor een verrassingsbezoek.  
Onze professor Balsam bezocht samen met het sampleteam zo’n 80 bedrijven.  
De bezoeken werden gefilmd en gefotografeerd en via diverse social media verspreid. 

 
Filmpje Kleenex Actie 

http://youtu.be/Fq9rsL4SB9g


  

NS Koninginnedag Actie  

Doelstelling: Reizigers op een positieve manier en met een vrolijke noot 

verwijzen naar de uitgang van de stations Amsterdam Centraal en Den Bosch.  

NS Koninginnedag Actie 
Koninginnedag is altijd één van de drukste dagen voor de NS. Om de doorstroming van de reizigers goed te 
laten verlopen heeft de NS onze hulp ingeroepen.  
 
Aaaaha! the Actor Factory heeft 34 piccolo’s ingezet op de stations Amsterdam centraal en Den Bosch. 
Bewapend met een megafoon en grote  handen wezen zij de reizigers de juiste weg.  
 
Deze actie is gebaseerd op de gamemakers die tijdens de Olympische Spelen in Londen zijn ingezet. 

 

 



 

 

 

Media resultaten NS Koninginnedag actie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook tijdens de uitzending van de NOS kwamen de piccolo’s 
even kort in beeld: Uitzending gemist: (15:54 – 16:00) 
http://gemi.st/15542679  

 

http://gemi.st/15542679


 

Werelddiabetes dag – 2012 en 2013 
De diabetesbende ging op verschillende locaties in Nederland uit de kleren 
om aandacht te vragen voor Werelddiabetes dag en de naakte waarheden: 
diabetes is volksziekte nummer 1, elk jaar 71.000 diabetespatiënten erbij, 6 
jaar minder levensverwachting.  
 
Aaaaha! the Actor Factory was verantwoordelijk voor het concept, de 
choreografie, de handbeschilderde kostuums en de uitvoer in de steden 
Utrecht, Den Haag, Amsterdam en Rotterdam.   

Ook tijdens de uitzending van de NOS kwamen de piccolo’s even 

kort in beeld: 

Uitzending gemist:  http://gemi.st/15542679  

http://gemi.st/15542679


 



 
             

Media resultaten Wereld Diabetes Dag 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Meisjes van Verkade 
Onze actrices brengen als Meisjes van Verkade de Wereld van Verkade tot leven. Dit doen wij voor 
uiteenlopende acties. Van acties rond Sinterklaas, het lanceren van de nieuwste Verkade koekjes tot aan 
het 125 jarig bestaan van Verkade.  
De acties zijn uitgevoerd in opdracht van PR Bureau 2Twintig.  
 
De actrices presenteren het verhaal rond de actie, zingen de gasten toe met Verkade jingles en gaan 
actief de interactie aan met de doelgroep.  


