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DE DOELGROEP : bevolking 4+

Als officiële partner van de Rode Duivels voert M&M’s een grootscheepse 
360°-campagne die het publiek oproept om tijdens het WK Voetbal 2018 
allemaal samen achter ons Belgische elftal te staan. De activatie gebeurt 
via de slogan «Together, we are all Red». Omdat een ploeg moet kunnen 
rekenen op haar ‘Twaalfde Man’, is het engagement van de supporters van 
cruciaal belang. Het Belgische publiek mag dan wel enthousiast zijn, toch 
kennen niet alle supporters de tekst van ons nationale volkslied… 

• Het nationale eenheidsgevoel versterken door de Brabançonne een 
nieuwe impuls te geven.

• De waarden plezier (‘fun’) en emotie opwekken door de bekende 
M&M’s-personages ‘Rood’ en ‘Geel’ voor het voetlicht te plaatsen. 

• De aanwezigheid van M&M’s maximaal benutten in ‘voetbal’-contexten 

• Heel België de Brabançonne laten zingen tijdens de tv-uitzending van 
de oefenwedstrijden op 2 en 11 juni 2018 

• De aanwezigheid van M&M’s op tv tijdens het WK via sponsoring in 
stand houden  

 » Reclamebanner (45 sec) op het scherm tijdens het zingen van het 
volkslied; inkleding met M&M’s-kleuren; in ‘karaoke’-stijl: de tekst 
van de Brabançonne verschijnt onderaan op het scherm; animatie 
van de M&M’s-personages met de slogan “#SingwithUs”  

M&M’s®, een merk van Mars 
Incorporated, zijn kleurrijke 
chocoladesnoepjes, al dan niet met 
pinda’s. 

M&M’s is een van de officiële sponsors van de Rode 
Duivels. Het merk wil dit partnership niet ongemerkt 
laten voorbijgaan en spoort daarom de supporters aan 
om samen met het nationale elftal de Brabançonne te 
zingen. 
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INFO?

• 02/06: België / Portugal (La Une)

 » 802.465 FR kijkers 
 » 65% TV share 15-54 jaar

• 11/06: België / Costa Rica (La Une)

 » 950.869 FR kijkers  
 » 66% TV share 15-54 jaar

• Cumul 2 wedstrijden (La Une)

 » 1.696.828 FR kijkers 
 » 39% coverage 4+
 » 38% coverage 15-54 jaar

“De campagne - Together, we are all Red - spreekt voor zich: net 
als de M&M’s-personages is iedereen verschillend: geel, rood, 
blauw, oranje, groen of bruin… Maar wanneer we als verenigde 
Twaalfde Man achter de Rode Duivels staan, dan zijn we allemaal 
samen rood!» 
Sébastien Campopiano, Marketing Director Chocolate bij 
Mars Belgium (dhnet.be ; 28/04/2018)

Bel uw gebruikelijke contactpersoon of
Dimitri Lemmens, Head of Content & Creativity:
d.lemmens@rmb.be. Tel : 02 / 730 45 28
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