Uitslag jurering SAN NKOTB 2019

De winnaar
SAN New Kids on the Block Accent 2019
Truus
In een wereld van rages, trends, innovaties en elkaar snel
opvolgende media technologieën staat het bureau Truus
met beide benen op de grond.
Ze zijn innovatief door hun extreme focus op het bereiken
van de gewone mens. Deze extreme focus op gewoon geldt ook
voor hun businessmodel: gewoon hard werken voor je geld.
De winnaar opereert juist niet in een niche en bouwt aan merken
met ‘old school’ content en creativiteit.
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Juryrapport SAN NKOTB 2019
SAN reikt dit jubileumjaar voor de zesde keer een SAN New Kids On The Block Accent uit.
Een initiatief van Brand & Business Architects en het vakblad FONK en geadopteerd door de
SAN met als doel de nieuwe lichting bureaus en innovatie in het vak een podium te geven.
De criteria zijn:
1. Maximaal 3 jaar oud:
2. Vernieuwende Visie op het vak
3. Vernieuwende Werkwijze
4. Vernieuwend Werk
5. Toekomstige potentie, dus klanten die er toedoen
Het juryproces bestond uit 3 rondes, waarin het publiek, juryleden van de SAN (Vakjury) en
een Hoofdjury een rol speelden.
In de eerste fase werd een Consideration list opgesteld: Nieuw opgestarte bureaus
verschenen op deze lijst, en daar kon het publiek op ze stemmen. Op basis van het “meeste
stemmen gelden”-principe gingen in totaal 15 bureaus door naar de volgende ronde. Deze 15
bureaus verschenen op de Longlist.
In de tweede fase kregen de bureaus van de Longlist de gelegenheid om in een Whitepaper
aan de Hoofdjury te beargumenteren waarom zij genomineerd zouden moeten worden. Op
26 maart jl. kwam de Hoofdjury bijeen en besprak 1 voor 1 de bureaus. Zowel de
Whitepapers, websites en cases werden kritisch bestudeerd.
Na de uitvoerige behandeling van alle bureaus op de longlist werden 6 bureaus op de
Shortlist geplaatst: Airborne, Hibou, Punktlich, Qontent Matters, The Pool, en Truus.
In de derde fase presenteerden de bureaus op de Shortlist zichzelf aan de Hoofdjury en de
Vakjury. Dit gebeurde op 8 september 2020 bij B&BA in Vreeland. De jury stond daarom voor
een uitdagende taak: Ieder bureau is op een eigen manier uniek, opmerkelijk en
gespecialiseerd.
Opvallend naar de mening van de onafhankelijke voorzitter en de Hoofdjury:
- Jonge bureaus hebben een onderscheidend talent, zijn zeer ambitieus, innoveren het
vak en dagen merken uit.
- Er is nog steeds een trend naar meer specialistische bureaus, die opereren in een
niche, tegelijkertijd bestond de de lijst van bureaus uit boetieks en hyperspecialisten.
- Data-gedreven is een keyword
- Alle bureaus opereren op een snijvlak, dus zijn discipline overstijgend
- Onderscheidend zijn ze de bureaus op een eigen manier, bijvoorbeeld door te kiezen
voor 1 kanaal, een onderscheidende propositie, of door onderscheidend werk.

Na de presentatie werd ieder bureau stevig aan de tand gevoeld door beide jury’s. Daarna
brachten de jury’s hun stemmen uit. Beide jury’s wogen even zwaar in de keuze voor de 3
finalisten, in alfabetische volgorde:
Airborne, Hibou, Truus
Deze finalisten hebben alle drie lef, durven groots te dromen, zijn niet naïef, hebben een oog
voor ontwikkelingen in vak en anticiperen hierop.
Deze finalisten zijn alle drie het bureau gestart vanuit een persoonlijke passie, een visie op
het vak, en willen de status quo doorbreken. Ze bouwen aan het merk door de uitdagingen
van het continu veranderende versplinterde medialandschap aan te gaan: door de integratie
van PR en data, door geluid te verbinden aan het merk, en door te midden van alle
innovaties en de nieuwste trends oog te hebben voor hoe je mensen bereikt.
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