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In de categorie ‘Radio’ won Mor
tierbrigade twee keer brons voor
Studio Brussel met de spots ‘Show
me Love’ en ‘Eat, sleep, rave, repeat’.
De oogst voor de Belgische bureaus
is mager, maar De Rocker en Berth
blijven er rustig bij. ‘Je kunt een
slecht jaar hebben, zoals een atleet
een offday kan hebben. Ik wil me
niet met andermans zaken bemoei
en, maar ik vind ook niet dat de Bel
gische reclamewereld zichzelf col
lectief ter discussie moet stellen’,
zegt Tom Berth. (pl)

sche ziekte waarbij verlamming on
staat en die uiteindelijk tot de dood
leidt. De campagne bestond uit een
advertentiereeks van herhaalde
doodsberichten voor eenzelfde per
soon. De slagzin: ‘Mensen met ALS
sterven beetje bij beetje’. De cam
pagne won in de categorie ‘Copy
writing’.
Geert De Rocker en Tom Berth, de
creatief directeurs bij Publicis, wa
ren niet op de prijsuitreiking om
dat ze ervan uitgingen dat ze niets
hadden gewonnen.

CANNES | Reclamebureau Pu
blicis heeft een zilveren Lion ge
wonnen op het reclamefestival van
Cannes, met een printcampagne
voor de ALSliga. ALS of amyotrofe
laterale sclerose is een neurologi

Zilver voor Publicis in Cannes
RECLAME

Een Belgische campagne voor
de ALSliga viel tijdens het
reclamefestival in Cannes in
de prijzen.

‘Eat sleep rave repeat’ voor Studio
Brussel. © mortierbrigade

vers contacten gelegd met NRC.
Bekende namen zijn het Noorse
Schibsted, het Duitse Axel Sprin
ger, Corelio (eigenaar van onder
meer De Standaard), De Pers
groep (Het Laatste Nieuws) en De
Telegraaf. Maar duidelijk is dat
het lijstje nog langer is. Bovendien
heeft ook de redactie al aangege
ven te zullen bieden. Een redactie
fonds zoekt ‘deep pockets’ in Ne
derland om NRC stevig te veran
keren.
Verscheidene geïnteresseerden
hebben hun bod al overgemaakt,
andere hebben beloofd dat op kor

VAN ONZE REDACTEUR

PASCAL DENDOOVEN
BRUSSEL | De komende weken

worden cruciaal voor de toekomst
van NRC Media. De biedingen op
NRC Media zijn volop aan het bin
nenlopen en de belangstelling
komt uit de verschillende wind
richtingen, zo zeggen kenners.
Het financieel fonds Egeria, dat
vijf jaar geleden de kwaliteits
krant kocht, heeft enkel industrië
le spelers uitgenodigd te bieden.
In het kader van het verkooppro
ces, dat geleid wordt door ING Ne
derland, hebben heel wat uitge

De Persgroep moet kiezen
BIJZONDER VEEL INTERESSE VOOR NRC MEDIA

Het kantoor van het Eindhovens Dagblad, onderdeel van de groep Wegener, waarvoor De Persgroep nog interesse heeft. © Bas de Meijer/hollandse hoogte

De Persgroep gaat voluit voor de
overname van NRC Media, maar de
biedstrijd is onverwacht hevig. De
uitgever blijft ook geïnteresseerd in
de regionale groep Wegener, maar kan
dat niet combineren met NRC Media.
Ten slotte zet de groep boven
Medialaan ook in op ‘Humo’.
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