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tekst Monique Gerritsen*

DE F VAN FHV

Vanochtend ontving ik de wekelijkse
nieuwsbrief van een winkel in bureau- en eetkamerstoelen. ‘U moet
nú naar onze winkel in Amsterdam
komen mevrouw Gerritsen, want
alleen vandaag en morgen is stoel x
van de wereldberoemde designer y in
de aanbieding. Maar liefst 15% korting!!!’ De e-mail is afkomstig uit
Spanje en ik erger me er elke keer
weer aan. Afzeggen kan niet, want
daarvoor moet je tot diep in de catacomben van een Spaanse website.
Bij FHV heb ik geleerd dat reclame
relevant moet zijn en in ieder geval
geen irritatie moet opwekken. Je
komt ongevraagd bij de mensen binnen, dus kun je maar beter iets leuks
te melden hebben, was de gedachte.
En als je het klaarspeelt om ook nog
entertainend te zijn, ben je goed
bezig.
Ik praat over de tijd waarin FHV campagnes maakte voor klanten als Albert Heijn, Douwe Egberts en Heine-

ken, maar het uitgangspunt is nog
altijd actueel. Er worden nog steeds
commercials, advertenties en nieuwsbrieven gemaakt die de consument
serieus nemen, hun taal spreken en
niet opdringerig, irrelevant of vervelend zijn.
Deze manier van denken en werken is
bij FHV diep geworteld. In de jaren
zestig van de vorige eeuw waren het
Franzen, Hey en Veltman die tot het
revolutionaire inzicht kwamen dat
doelgroepen uit mensen bestaan.
Mensen die je met respect moet be-

naderen. En of dat nog niet gek genoeg was, gingen ze ook nog met hen
in dialoog. Live! Op kantoor! Bij FHV
kwamen bierdrinkers, doe-hetzelvers, moeders en andere consumenten praten over producten, merken en reclame.
Ik zou dit de stoelenboer uit Spanje
best eens willen uitleggen, maar
helaas is replyen niet mogelijk.
Op 1 november 2012 wordt FHV 50
jaar. Hulde.
*Monique Gerritsen is tegenwoordig
eigenaar van Concept & Copy.
In 26 afleveringen krijgen even
zoveel mensen de kans om via de
rijke wereld van www.reclamearsenaal.nl te kijken naar de historie.
Elke aflevering komt een nieuwe
letter aan bod. Deze rubriek wordt
samengesteld door Kees Sterrenburg.
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