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Achtergrond
Energiebedrijf Nuon – onderdeel van het Zweedse Vattenfall - is 
hoofdsponsor van de Nuna, een zonneauto die door studenten van de 
TU Delft met de hand wordt gebouwd en elke twee jaar meedoet aan 
de Bridgestone World Solar Challenge in Australië. Dit is het officieuze 
wereldkampioenschap voor zonneauto’s. Vijf dagen lang racen studenten 
van het noordelijke Darwin naar het zuidelijke Adelaide. Een route van 
3.000 kilometer dwars door de Australische outback. 

Doelen
Het studententeam van de TU Delft 
draagt al sinds jaar en dag de naam 
van de hoofdsponsor: het Nuon Solar 
Team. Nuon sponsort omdat zij wil 

bijdragen aan duurzame technologie, 
jong talent en innovatie. Hoewel het 
Nuon Solar Team al zes keer wereld
kampioen zonneracen is geworden, valt 
er nog te winnen: met de nieuwe race 

in 2017 moet onder consumenten 
bekender worden dat Nuon hoofd
sponsor is. Daarnaast wil Nuon een 
hogere sympathie realiseren voor het 
Nuonmerk. Intern wil Nuon het 
sponsorship activeren om de  
strategische richting van het bedrijf 
meer tastbaar te maken, bedrijfstrots  
te bevorderen en mensen te inspireren.

Aanpak
Nuon besluit het sponsorship van het 
Nuon Solar Team te activeren via met 
name PR en contentmarketing en een 

beperkte inzet van marketing
communicatie. Op het gebied van  
PR is het de opgave om de aandacht 
voor het Nuon Solar Team in earned 
media te maximaliseren, zowel in 
aanloop naar als tijdens de Bridgestone 
World Solar Challenge. Extra aandacht 
gaat daarbij uit naar het servicen van 
journalisten tijdens de race in Australië. 
Aangezien er verschillende Nederlandse 
teams meedoen, krijgt het team die dat 
het best beheerst, de meeste aandacht. 
Marketingcommunicatie wordt  
gedurende één week ingezet tijdens  



de race in Australië. Intern zet Nuon in 
op een traject waarbij medewerkers van 
Nuon de studenten van het Nuon Solar 
Team coachen. Daarnaast wordt vooral 
ingezet op communicatie rond events, 
met de grootste interne communicatie
druk kort voor en tijdens de raceweek. 

Werkwijze
Samen met de studenten van het Nuon 
Solar Team ontwikkelen we een plan. 
Dat gebeurt via een intensieve  
samenwerking tussen het team van 
Nuon Mediarelaties, de afdeling  
marketing en de sponsor,  
communicatie en marketingadviseurs 
van Nuon. We kiezen voor een aanpak 
die bestaat uit de volgende elementen: 

1.  Allereerst positioneren we het team 
als het enige Nederlandse winnende 
team, en we nodigen mensen uit om 
daarop aan te haken. Dat komt 
onder meer tot uitdrukking in de 
slogan ‘Join the winning team’ die 
in het gehele jaar wordt gebruikt, 
bijvoorbeeld in hashtags op social. 
Dit is geloofwaardig en authentiek 
vanwege de winnaarsmentaliteit van 
het team en omdat het Nuon Solar 
Team de race al diverse malen heeft 
gewonnen. Visueel komt dit tot 
uitdrukking in de manen op de 
zonnewagen die verwijzen naar 
‘Neerlands trots’.

2.  Om het hele jaar aandacht te  

krijgen, creëren we in aanloop naar 
Australië verschillende mediamomenten. 
Zoals de teampresentatie, de start van 
de bouw van de auto en een poging 
om voor het eerst een duurrecord 
neer te zetten. Ook brengen we de 
bijzondere aspecten van racewagen 
Nuna9 in kaart waaromheen we 
verhalen bouwen die we verspreiden 
onder journalisten. 

3.  We zetten de teamleden neer als de 
lokale helden. Zo verhogen we de 
betrokkenheid van de media in de 
regio waar de studenten vandaan 
komen. Dit komt concreet tot uiting 
doordat we de persberichten zo goed 
mogelijk afstemmen op de regio.

4.  Om tijdens de race maximale  
aandacht te krijgen, is het zaak om 
media te voorzien van relevante, 
journalistieke topcontent  fotografie, 
video en tekst. We richten een 
persdesk in die 24 uur per dag 
bereikbaar is, en zetten in op een 
continu proces van journalistieke 
verslaggeving tijdens de race in 
Australië. Een behoorlijke uitdaging 
gezien het tijdverschil van 10 uur.  
Na elke racedag (9 uur ’s ochtends 
Nederlandse tijd) starten we in 
Nederland dagelijks met ‘het verhaal 
van de dag’, daarbij gevoed door het 
team in Australië. Deze content 
bieden we aan bij de pers, en het 
wordt verspreid via de in en externe 
kanalen van Nuon en Vattenfall. 



5.  De interne activatie bestaat uit 
verschillende sporen: allereerst 
worden Nuonmedewerkers  
uitgenodigd om een student te 
coachen. Hierop wordt goed  
gereageerd; medewerkers melden 
zich, en al snel heeft iedere student 
een persoonlijke Nuoncoach. 
Hierover wordt gedurende het jaar 
intern gecommuniceerd, met blogs 
en achtergrondverhalen. Vervolgens 
concentreert de interne activatie zich 
rond de race in Australië. Er wordt 

binnen de gehele Vattenfallorgani
satie (het moederbedrijf van Nuon) 
aandacht besteed aan het sponsor
ship. Om het team en de race bij de 
Vattenfallmedewerkers te  
introduceren is er in de twee  
weken voorafgaand de race dagelijks 
via intranet en de narrowcasting 
schermen een aflevering te zien van 
een videoserie waarin studenten van 
het Nuon Solar Team vanuit Australië 
vragen beantwoorden van  
Vattenfallmedewerkers uit  

Nederland, Zweden en Duitsland.  
Daarnaast worden de belangrijkste 
kantoren aangekleed in Australische 
sferen, is de menukaart in de  
kantine er gedurende de raceweek 
op ingericht en zijn er dagelijks 
racevlogs die in Australië gemaakt 
worden en vervolgens in Nederland 
worden ondertiteld en gedistribueerd 
naar medewerkers in Nederland, 
Zweden en Duitsland. 

6.  Gedurende het gehele jaar monitoren 
we de aandacht voor het Nuon Solar 

Team in de pers, online nieuwsmedia 
en op social. Hierop anticiperen we 
– bijvoorbeeld door bepaalde media 
of regio’s extra aandacht te geven. 
Daarnaast doen we voor, tijdens en 
na de race onderzoek naar de 
bekendheid en sympathie onder 
consumenten. Na afloop van de 
raceweek wordt een onderzoek 
uitgevoerd onder de medewerkers 
van Nuon en Vattenfall.

 



Resultaten
•  We creëren in 2017 tientallen  

verhalen over het Nuon Solar Team. 
Persoonlijk. Technisch. Menselijk. Met 
momenten van geluk. Maar ook met 
tegenslagen. Deze verhalen delen we 
met journalisten. Daarnaast vinden ze 
hun weg richting medewerkers van 
Nuon en Vattenfall en vanzelfsprekend 
via social. 

•  In journalistieke nieuwsmedia 
(online, RTV en in print) verschijnen in 
2017 ten minste 3500 berichten over 
het Nuon Solar Team waarin Nuon 
wordt genoemd. Hiermee genereren 
we ruim 160 miljoen contactmomen
ten. De PRwaarde hiervan bedraagt 
ruim 11 miljoen euro (zie media
dashboard). 

•  We realiseren een enorme engagement 
dankzij deelbare content. Het gevolg 
is dat via social ruim 15.000 berichten 
worden verspreid. Het bereik is ruim 
102 miljoen. 

 › Twitter: 11.175 berichten
 ›  Facebook: 2.255 reacties en  

765 shares
 ›  Instagram: 527 berichten en 

297 reacties
De Facebookcommunity van het Nuon 
Solar Team groeide met 41%. Tussen  
1 april en 31 oktober 2017 kwamen er 
zo’n 3.200 volgers bij. 

Media dashboard Nuon Solar Team (maart - oktober 2017)

Totaal bereik
263.158.101

Mediawaarde
€ 11.819.586

Print 17.308.989

RTV 46.749.112

Online nieuwssites 96.600.000

Social media 102.500.000

Bereik6%

18%

37%

39%

Print 2.291.685

RTV 4.732.959

Online nieuwssites 3.900.954

Social media 893.988
Bedragen in €

Mediawaarde
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40%

Bedragen in €

Landelijke dagbladen 1.047.801

Regionale dagbladen 859.857

Huis-aan-Huisbladen 85.743

Vakbladen en tijdschriften 150.084

Print impact mediawaarde 
Metro Oranje Boven Down Under  3.735,864 

Telegraaf Het Klokhuis   136.800,000 

AD (landelijke editie) NPO2/Groen Licht  135.840,000 

Nederlands Dagblad RTL4/Nieuws  130.276,000 

Financieele Dagblad NOS Journaal/Jeugdjournaal  128.493,000 

Top 5 mediawaarde RTV

Bedragen in €
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Bedragen in €

Mediawaarde per event
Print

Online nieuwsberichten

Social media

RTV/online nieuws

Australië

Totaal  7.935.073

Presentatie team

 Totaal  528.561 

Presentatie Nuna9

Totaal  343.831Totaal  649.161

Wereld recordpoging 2017
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*  Aantal artikelen
 journalistieke 
 media:            3.668

*  Aantal berichten 
 op social:        15.328

Innovatie door veranderende raceregels
Elke editie scherpt de organisatie van de World Solar  Challenge 
de raceregels aan. Het ene jaar is het maximale  oppervlakte aan 
 toegestane zonnecellen ingeperkt. Het  andere jaar zijn vanuit 
 veiligheidsoogpunt aanpassingen aan het fysieke ontwerp van 
de auto  verplicht gesteld. Door de aanpassingen daagt de  World 
 Solar Challenge organisatie elke editie opnieuw de creativiteit 
en  het  technologisch kunnen van de deelnemende teams uit.  

De Nuna (R)Evolutie

6x wereldkampioenen zonneracen  
Het door Vattenfall en Nuon gesponsorde Solar Team is de meest succes-
volle deelnemer aan de World Solar Challenge. Ze deden 8 keer mee, en 
wonnen zes keer. Twee keer finishte het team als tweede. Dit jaar neemt 
het team het op tegen ruim veertig studententeams van over de hele 
 wereld. Het team doet mee aan de Challenger klasse. Hierbij gaat het erom 
welke zonneracer het snelst over de finish is. Een andere klasse is de Cruiser 
klasse, deze is bedoeld voor toekomstige gezinsauto’s op zonne-energie.

Trotse sponsor van het Nuon Solar Team 
Sinds 2001 zijn Nuon & Vattenfall sponsoren van het Nuon  Solar 
Team. Dit team is al 16 jaar een voorbeeld van  Nederlandse 
 innovatie en duurzame technieken. Zestien ambitieuze  studenten 
van de Technische Universiteit Delft in Nederland vormen het 
team. Elk team bouwt een  nieuwe Nuna. Het team is veelvoudig 
wereldkampioen zonneracen.

2001
Nuna

Afmetingen: 5.00 x 1.80 x 0.97m (l x b x h)

Gewicht auto: 280 kilo

Gemiddelde snelheid: 91,8 kilometer

Tijdsduur: 32 uur en 39 minuten

Bijzonderheid: een deel van de zonnecellen 
is afkomstig van een oud zonnepaneel  
van de Hubble Space Telescope. De rest  
is gemaakt van cellen die net niet goed 
 genoeg waren voor de ruimtevaart.

Positie: 1e plaats    

2003
Nuna2

Afmetingen: 5.00 x 1.80 x 0.80m (l x b xh)

Gewicht: 250 kilo

Gemiddelde snelheid:  97 km per uur

Tijdsduur: 31 uur en 5 minuten

Bijzonderheid: voor de eerste keer wordt 
gebruik gemaakt van Mission Control. In 
deze volgauto word sindsdien in elke race 
op basis van allerlei data de optimale snel-
heid voor Nuna uitgedacht.

Positie: 1e plaats

2005
Nuna3

Afmetingen: 5.00 x 1.80 x 0.80m (l x b x h)

Gewicht: 189 kilo

Gemiddelde snelheid: 103 km per uur

Tijdsduur: 29 uur en 11 minuten

Bijzonderheid: Nuna3 is de snelste  
zonnewagen allertijden. De auto heeft 
in de snelste tijd ooit de 3.000 kilometer 
van de World Solar Challenge afgelegd. 
Een record dat nog steeds overeind staat. 

Positie: 1e plaats

2007
Nuna4

Afmetingen: 4.72 x 1.68 x 1.10m (l x b x h)

Gewicht: 202 kilo

Gemiddelde snelheid: 90 km per uur

Tijdsduur: 33 uur en 17 minuten

Bijzonderheid: een grote aanpassing in 
de raceregels zorgt voor een 33,3% kleiner  
zonnepaneel. Dit leidt tot hoofdbrekens. 
Maar door slimme technieken weet het 
team alsnog de winst te pakken.

Positie: 1e plaats

2009
Nuna5

Afmetingen: 4.82 x: 1.76  x 0.90 m (l x b x h)

Gewicht: 160 kilo

Gemiddelde snelheid: 91.88 km per uur

Tijdsduur: 32 uur en 38 minuten

Bijzonderheid: twee weken voor de start 
crasht Nuna5 zwaar. Het team bouwt in 
recordtijd de auto weer op. De behaalde 2de 
plek is daarmee wellicht het beste resultaat 
ooit gezien omstandigheden. 

Positie: 2e plaats

2011
Nuna6

Afmetingen: 4.44 x 1.75 x  0.94 m (l x b x h)

Gewicht: 145 kilo

Gemiddelde snelheid: 88.60 km per uur

Tijdsduur: 33 uur en 50 minuten

Bijzonderheid: voor het eerst is Nuna 
uitgerust met een boordcomputer om alle 
elektronica aan te sturen. Dit zorgt voor een 
zeer efficiënt energiesysteem. Ook blijkt dit 
de laatste Nuna op 3 wielen.

Positie: 2e plaats

2013
Nuna7

Afmetingen: 4.50  x 1.80 x 1.12m (l x b x h)

Gewicht: 180 kilo

Gemiddelde snelheid: 90.71 km per uur

Tijdsduur: 33 uur en 3 minuten

Bijzonderheid: een innovatief lenzen-
systeem op het zonnepaneel brengt na 6 
jaar weer de overwinning. Door de lenzen 
 vangen de zonnecellen extra zonlicht op. 
En meer zonlicht = meer energie!

Positie: 1e plaats

2015
Nuna8

Afmetingen: 4.50 x 1.80 x 1.01m (l x b x h)

Gewicht: 150 kilo 

Gemiddelde snelheid: 91.75 km per uur

Tijdsduur: 33 uur en 26 minuten

Bijzonderheid: de spannendste finish 
ooit: winst wordt gepakt met een 
 voorsprong van slechts 8 minuten op 
de nummer 2.  

Positie: 1e plaats 

2017
Nuna9

Afmetingen: 3.30 x 1.50 x 0.98m (l x b x h)

Gewicht: 135 kilo 

Bijzonderheid: de nieuwste Nuna 
heeft een  revolutionair nieuw design. 
De auto is 30,3%  kleiner dan Nuna8. 
Verdwenen zijn de overhangende delen. 
En met 2,64 m2 is het zonnepaneel 
 ongehoord klein. En het paneel is voor 
het eerst  volledig  geïntegreerd in de 
 aerodynamische body.

Innovatie door veranderende raceregels
Elke editie van de scherpt de organisatie van de World Solar  Challenge 
de raceregels aan. Het ene jaar is het maximale  oppervlakte aan 
 toegestane zonnecellen ingeperkt. Het  andere jaar zijn vanuit 
 veiligheidsoogpunt aanpassingen aan het fysieke ontwerp van 
de auto  verplicht gesteld. Door de aanpassingen daagt de  World 
Solar Challenge organisatie elke editie opnieuw de creativiteit 
en  technologisch kunnen van de deelnemende teams uit.  

6x wereldkampioenen zonneracen  
Het door Vattenfall en Nuon gesponsorde Solar Team is de meest succes-
volle deelnemer aan de World Solar Challenge. Ze deden 8 keer mee, en 
wonnen zes keer. Twee keer finishte het team als tweede. Dit jaar neemt 
het team het op tegen ruim veertig studententeams van over de hele 
 wereld. Het team doet mee aan de Challenger klasse. Hierbij gaat het erom 
welke zonneracer het snelst over de finish is. Een andere klasse is de Cruiser 
klasse, deze is bedoeld voor toekomstige gezinsauto’s op zonne-energie.

Trotse sponsor van het Nuon Solar Team 
Sinds 2001 zijn Nuon & Vattenfall sponsoren van het Nuon  Solar 
Team. Dit team is al 16 jaar een voorbeeld van  Nederlandse 
 innovatie en duurzame technieken. Zestien ambitieuze  studenten 
van de Technische Universiteit Delft in Nederland vormen het 
team. Elke team bouwt een  nieuwe Nuna. Het team is veelvoudig 
wereldkampioen zonneracen.

World Solar Challenge

1 Nuna, 10 ondersteunende voertuigen
Er komt veel bij kijken om Nuna te laten rijden. De auto vormt het hart van een  racekaravaan 
van elf voertuigen. In deze karavaan van zo’n 4,5 km lengte rijden veel verschillende  voertuigen. 
 Mission Control is een van de belangrijkste auto’s. Deze auto rijdt pal achter Nuna. Hierin houdt het 
team o.a. het weer en de racestrategie in de gaten. Ook rijdt een truck mee met eten en drinken 
en alles voor het kamp. Daarnaast zijn er twee media-auto’s voor fotografen en cameraploegen. 
En nieuw dit jaar: een eigen satellietwagen om te zorgen dat alle beelden snel bij de media zijn.

In de karavaan van Nuna rijdt ook een official van de World Solar Challenge mee. De official zit 
aan boord van Mission Control. Daar houdt deze persoon in de gaten of alles volgens de regels 
gaat. Ook markeert hij elke avond de plek op de weg waar Nuna die dag is gestopt.

3 verschillende raceklasses
De Bridgestone World Solar Challenge is in de eerste plaats een ontwerpwedstrijd om te 
 komen tot ‘s werelds meest efficiënte elektrische auto. Het tweejaarlijkse  evenement 
wil de slimste jongeren ter wereld inspireren om bij te dragen aan duurzaam vervoer. 
Het  evenement bestaat uit drie klassen die de diversiteit van zonnewagens en hun 
 verschillende  designfilosofieën vertegenwoordigen.

Challenger Class
De auto’s die aan deze klasse deelnemen zijn visueel verbluffende eenpersoonsracewagens. 
Het zijn aerodynamische meesterwerken gebouwd voor uithoudingsvermogen en maximale 
energie-efficiëntie. De winnaar is degene die als eerste finisht. Ons Nuon Solar Team neemt 
deel aan deze klasse.

Cruiser Class
De deelnemers aan de Cruiser Class worden geconfronteerd met de uitdaging om 
een  zonnewagen te produceren die voldoet aan wat eindgebruikers van familieauto’s 
 aantrekkelijk vinden. Snelheid speelt in deze klasse slechts een ondergeschikte rol.

Adventure Class
De Adventure Class is geen wedstrijd. Vaak nemen auto’s deel die tijdens vorige edities 
 deelnamen aan de Challenger Class. Het wordt ook vaak gebruikt als een testrace voor 
 diegenen die  weliswaar voldoen aan de strenge veiligheidsnormen, maar misschien niet 
 volledig voldoen aan de meest recente technische eisen.

3.000 KM dwars door Australië 
Van 8 tot en met 15 oktober rijdt Nuna9 mee in de zonnerace in Australië. Deelnemende 
auto’s mogen tijdens de World Solar Challenge alleen gebruik maken van zonne-energie om 
de finish te bereiken. De race voert van Darwin in het noorden naar het ruim 3.000 kilometer 
zuidelijker gelegen Adelaide. Daarmee geldt het als de grootste zonnewedstrijd ter wereld. 
De winnaar mag zich daarom wereldkampioen zonneracen noemen.  

In 1987 werd de World Solar Challenge voor het eerst verreden. Dit jaar is dan ook een 
 jubileumeditie. In de beginjaren deden vooral zogeheten fabrieksteams mee van onder 
 andere Honda en General Motors. Pas sinds 2001 weten de universiteitsteams de race te 
 domineren, met het Nuon Solar Team voorop.

Racen van zonsopgang tot zonsondergang
Grote delen van de route zijn onverlicht. 
 Daarom  mogen deelnemers alleen rijden 
 tussen 08:00 – 17:00 uur.

Kamperen langs de weg
Omdat het onduidelijk is waar deelnemers aan 
de World Solar Challenge elke dag eindigen, zijn 
ze gedwongen om langs de weg te kamperen. 

3 vrouwelijke coureurs
De Nuna9 wordt bestuurd door 3 vrouwelijke 
 coureurs. Zij zijn door een 3D-scanner gehaald 
waarna de cockpit van Nuna9 op maat is gemaakt.

Leg zelf de route af!
Wil je zelf de route van de World Solar Challenge afleggen? Doe dan mee aan de Nuon Solar  Challenge. 
Een online game waar jij Nuna9 van Darwin naar Adelaide rijdt en ondertussen moet opletten dat 
je  genoeg zon binnenkrijgt en kangoeroes moet ontwijken. Kijk op NuonSolarChallenge.nl voor de game! 

Daly Waters
 588 km

Darwin
 o km

Katherine
 332 km

Tennant Creek 
 988 km

Barrow Creek
 1211 km 

Alice Springs
 1499 km  

Kulgera
 1765 km 

Glendambo
 2432 km  

Port Augusta
 2719 km 

Adelaide
 3022 km 

Coober Pedy
 2178 km 

Nuna9

LUCHTWEERSTAND
Luchtweer-
stand van 
Nuna is 
evenveel als 
de luchtweer-
stand van één 
zijspiegel van 
een Tesla.

ACCU: ELKE KILO TELT ACTIERADIUS

Nuna9               tesla

-

Elke World Solar Challenge wordt Nuna iets kleiner. Dit jaar is Nuna zelfs 30.3% kleiner geworden.

540 KG20 KG
Antwerpen

Utrecht

Parijs

400 km
300 km

Zelf geproduceerd ‘space grade’ zonnepaneel met cellen die ook op satellieten worden gebruikt.

LAAGSTE LUCHTWEERSTAND OOITHet overhangende zonnepaneel is ingekort en de vorm van het 
zonnepaneel is samengevoegd met de zijkanten van de auto. Dit 
maakt dat Nuna9 uit één stuk gevormd is, waardoor ze een compact 
racemonster is met een lagere luchtweerstand dan ooit tevoren.

Nuna8

Nuna9

KLEINSTE NUNA OOIT

BESTE ZONNEPANEEL TER WERELD



•  Omroep VPRO en de NOS – de belang
rijkste Nederlandse nieuwsorganisatie 
 besluiten om tijdens de race dage
lijks op prime time – aansluitend op 
het achtuurjournaal – een programma 
te maken vanuit Australië. Hiermee 
verzilvert het Nuon Solar Team een 
sponsorship dat inmiddels vijftien jaar 
duurt. Nuon levert hiervoor vanuit 
Australië en Nederland input bij de 
redacteuren en verslaggevers. Tijdens 
deze programma’s wordt het Nuon 
Solar Team vaak genoemd en is het 
logo voortdurend prominent in beeld.

 ›  De VPRO investeert in online 
journalistiek met een complete 
digitale productie: https://www.
vpro.nl/programmas/oranjeboven
downunder/over/over.html 

•  In aanloop naar en tijdens de race 
wordt ook marketingcommunicatie 
ingezet: 

 ›  Er worden speciale commercials 

op prime time uitgezonden rond 
het televisieprogramma Oranje 
Boven Down Under. Hiermee 
wordt de positie van Nuon extra 



onderstreept. Tijdens het 
inboeken is ervoor gezorgd dat 
we steeds een eerste of laatste 
positie binnen het blok hadden, 
zodat de Nuoncommercial zo 
dicht mogelijk bij het 
programma Oranje Boven Down 
Under werd uitgezonden.  
De waarde hiervan is ruim  
€ 128.000. Dankzij gunstige 
inkoopvoorwaarden was de 
investering van Nuon  
beduidend lager. 

 ›  Er wordt sponsored content 
gemaakt en gepubliceerd op de 
websites Nu.nl en techblog 
Dutch Cowboys. Er worden 
sponsored posts ingekocht op 
Facebook en ingezet op search 
engine advertising via Google. 
Daarnaast wordt een game 
ingezet op NuonSolarChallenge.
nl waar mensen met hun 
smartphone, tablet of computer 
konden meespelen.

•  Tijdens de race en rond de finaledag 
besteden alle Nederlandse media 
uitvoerig aandacht aan het verloop en 
aan de winst van het Nuon Solar 



Team. In de uren na de overwinning 
vinden zo’n twintig liveinterviews 
plaats. Op maandag 16 oktober zijn 
enkele leden en de coach van het 
Nuon Solar Team te gast bij RTL Late 
Night, de talkshow van Humberto Tan 
op RTL 4. 

•  Ook Nieuwsbegrip speelt in op de 
actualiteit. Nieuwsbegrip is een 
lesprogramma over het nieuws, dat 
gebruikt wordt door meer dan 6.000 
Nederlandse scholen (en dat op die 
manier minstens 1 miljoen kinderen 
bereikt). Tijdens de race in Australië 
ging Nieuwsbegrip over de zonnerace. 
In het materiaal werd gebruik ge
maakt van beelden over én zelfs ván 
het Nuon Solar Team. De waarde 
hiervan is niet in geld uit te drukken, 
maar voor Nuon is dit natuurlijk 
fantastisch. 

•  De interne communicatie is erop 
gericht om de medewerkers van Nuon 
en Vattenfall zo goed mogelijk te 
betrekken en te informeren over het 
verloop van de race. Dat gebeurt 
onder meer op de volgende manieren:



 ›  In het hoofdkantoor in  
Amsterdam wordt in de centrale 
hal een tentoonstelling opgesteld 
over vijftien jaar Nuon Solar 
Team. Er staat hier ook een 
Nunazonnewagen. 

 ›  Om medewerkers van Nuon en 
Vattenfall op de race te atten
deren, worden Australiëmenu’s 

aangeboden in de verschillende 
bedrijfsrestaurants.

 ›  Het sponsorship wordt op tal van 
plaatsen in de kantoren in 
Nederland, Zweden en Duitsland 
zichtbaar gemaakt. Dit gebeurt 
onder meer via grote banieren en 
bestickering.

 ›  Voor medewerkers wordt tijdens 

de race een live kijksessie  
georganiseerd.

 ›  Tijdens de race worden op 
dagelijkse basis vlogs en  
nieuwsvideo geproduceerd en 
gepubliceerd via digitale kanalen 
van Nuon en Vattenfall.

•  In een half jaar tijd namen bekend
heid en sympathie van Nuon als 

hoofdsponsor toe met 25%.
•  90% van de medewerkers van Nuon  

is trots op het sponsorship. 96% van 
de medewerkers vindt dat het  
sponsorship past bij de strategie van 
het bedrijf en een positieve bijdrage 
levert aan het merk. 



Credits:

 • Integrale samenwerking van verschillende afdelingen van Nuon en Vattenfall (Mediarelaties/Communicatie/Marketing/Social)
 • Advies/PR/free publicity: Leene Communicatie 
 • Fotografie: Jorrit Lousberg en Hans Peter van Veldhoven
 • Videocontent: Stream My Event
 • Branded content social: Boomerang
 • Mediaplanning (tijdens raceweek): UM
 • TVcommercial (tijdens raceweek): Lemon Scented Tea

Meer informatie:

 • Casevideo PR: https://vimeo.com/245049472 (password: NST)
 • Aftermovie: https://www.youtube.com/watch?v=2BMuKTcj7nQ&feature=youtu.be
 • Werelduurrecord: https://www.youtube.com/watch?v=yDAyG3lcgeM
 • Onthulling Nuna 9: https://www.youtube.com/watch?v=7zJ46EfNpuw
 • Vlogs: https://www.youtube.com/watch?v=GH_MXppxmH8&list=PL_bi4xxRgke7ESqC_Iuzz_jUcjNLKeXZo
 • Commercial: https://www.youtube.com/watch?v=215qZv2wPnc
 • Earned Media Dashboard: https://www.dropbox.com/s/qmaadi7xcuou5ka/Dashboard.jpg?dl=0
 • Results print & RTV media: https://www.dropbox.com/s/4cdjjt30zwm9wv4/ResultsPrintRTV.pdf?dl=0
 • Social media report Buzzcapture: https://www.dropbox.com/s/7rr0ayqge0yoiia/Buzzcapture.pdf?dl=0
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Friso Westenberg,  friso.westenberg@nuon.com   / 0031 (0)6 21 59 50 78 
Gijsbert Siertsema, gijsbert.siertsema@nuon.com  / 0031 (0)6 22 79 05 37
Ariane Volz,  ariane.volz@nuon.com  / 0031 (0)6 50 12 61 26 

Maarten Hagg,  maarten@leenecommunicatie.nl  / 0031 (0)6 10 79 55 13
Alize van Zutphen,  alize@leenecommunicatie.nl  / 0031 (0)6 30 28 98 67S
teffart Buijs,  steffart@leenecommunicatie.nl  / 0031 (0)6 46 16 38 23 
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