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Publieksevenement als ideale kapstok voor merkactivatie:

De Zakelijke Zwarte Cross
MEt 156.000 BEZOEkErS in 2012 BEHOOrt DE ZwArtE CrOSS in HEt ACHtErHOEkSE LiCHtEnvOOrDE 

tOt DE GrOOtStE fEStivALS vAn nEDErLAnD. MAAr DE krACHt vAn DE ZwArtE CrOSS Zit HEM 

ALS puBLiEkSEvEnEMEnt niEt in DE AAntALLEn, MAAr in DE SfEEr. HuMOr En GEMOEDELijkHEiD 

GAAn HAnD in HAnD MEt nOrMAAL DOEn En iEDErEEn in Zijn wAArDE LAtEn. HEt iS EEn BEEtjE DE 

EiGEnwijZE, GEDurfDE knuffELBEEr OnDEr DE puBLiEkSEvEnEMEntEn. in HEt LAnD vAn GrOLSCH, 

AvikO En DE GrAAfSCHAp wiLLEn ZE DiE uniEkE fOrMuLE En DAt StErkE MErk DAt DE ZwArtE CrOSS 

inMiDDELS iS, BESt AAnBiEDEn ALS kApStOk vOOr MErkACtivAtiE DOOr BEDrijvEn. MAAr DAn wEL 

Op DE ZwArtE CrOSS MAniEr: MEt HuMOr, Durf En CrEAtivitEit. ZOEpEn, AnGOAn, BrOMMErS 

kiEkEn En ZAkEn DOEn.

In zijn column schetst Frans Miggelbrink 
(pagina 48) al de sfeer van Achterhoekse 
gemoedelijkheid, gekkigheid en humor. 
EventBranche ging om tafel met het orga-
nisatiebureau achter de Cross: Feestfabriek 
- Alles Komt Goed BV in Hengelo (Gld). En 
de naam verraadt het al, ook op kantoor 
geen strakke pakken, wollige marketingver-
halen of dooddoenertjes. Algemeen direc-
teur Stefan Rebergen, heeft met een eve-
nementenhart en een enorme expertise en 
ervaring, opgedaan bij Grolsch, een heldere 
en duidelijke kijk op de zaken. Wanneer het 
spanningsveld tussen sponsoring en het 
inbrengen van corporates op publiekseve-
nementen ter sprake komt, weerlegt hij dat 
in no time.

‘Bedrijven die iets met ons willen doen, 
moeten de Zwarte Cross zien als merk. Net 
als dat zij zelf een merk zijn. Dan moet je 

als bedrijf dus wel durven om je eigen merk 
te verbinden aan de waardes van het merk 
dat Zwarte Cross heet. Vanuit die benade-
ring gaan we zitten voor een creatieve en 
gedurfde merkactivatie, waar beide partijen 
beter van worden. Voor ons moet het aan-
vullend zijn en passen bij de Zwarte Cross, 
voor het bedrijf moet het dé manier zijn om 
onze en ook hun doelgroep op een origi-
nele manier te bereiken.’

Pizza op de crossmotor
Vanuit die insteek weerspreekt Rebergen 
eigenlijk ook de stelling dat een bedrijf of 
merk volledig bij een festival moet passen. 
Sterker nog, uit alles merk je dat vanuit 
het gedurfde en soms zelfs het bizarre dat 
rondom de Zwarte Cross hangt, de voorkeur 
van de Feestfabriek ligt bij bedrijven die níet 
direct met de Cross te linken zijn. ‘Wagner 
is daar een goed voorbeeld van. Dat is niet 

12 Take Off


