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Voorbeeld: Voorbeeld: 

Eigen festivalterrein 
voor forfarmers/
Hendrix utD

Rebergen is er van overtuigd dat de Zwarte Cross een podium kan 
zijn voor ieder merk met lef. Maar de Cross is toch echt middenin de 
Achterhoek en heeft haar roots onder de (Super)boeren. Dan is het 
wel in te denken hoeveel raakvlakken het grote veevoederconcern 
ForFarmers/Hendrix Utd met het festival heeft. ‘Al vanaf 2009 ver-
bindt ForFarmers haar naam aan de Cross. Dit jaar kwamen 16.000 
relaties en aanhang naar het afgebakende terrein. 

Achter het grote festivalterrein, was op loopafstand, zonder dat de 
normale bezoeker hier last van had, een speciaal ForFarmers-ter-
rein. Daar hebben we samen met ForFarmers een compleet eigen 
ontvangst gecreëerd: een eigen tent, exclusieve parkeerplaatsen en 
iedere genodigde kreeg een Hard Brok Café / Zwarte Cross shirt. Het 
mooie is dat de genodigden van ForFarmers ook onze directe be-
zoekersdoelgroep zijn, maar ik weet zeker dat we zoiets ook voor 
een automerk kunnen doen. En qua kosten? De bezoekers kochten 
hun eigen entreekaart en dan kun je voorstellen dat je een prachtig 
eigen relatie evenement hebt zonder dat je buitensporige investerin-
gen hoeft te doen, in combinatie met die bijzondere Zwarte Cross. 
En dat werk!’

Bekijk ook www.debestebrokkenmakers.nl voor video’s.

Eigen drankje 
nozem wordt 
enorme hit
Grote merken hebben zich inmiddels verbonden aan de Zwarte 
Cross. Hoofdsponsoren Grolsch, Jägermeister, Monster, VPRO, 
3FM, Wagner, Metro en yamaha geven in hun diversiteit al aan 
dat de Zwarte Cross ongekende marketingwaarde heeft. Om met 
een voorbeeld uit 2012 aan te tonen wat de echte kracht van de 
Cross is, komt algemeen directeur Stefan Rebergen van Feestfa-
briek - Alles Komt Goed met een wel heel bijzonder voorbeeld. ‘We 
kregen hier op kantoor het idee om een eigen drankje te lance-
ren op ons festival. Na heel wat proefsessies met de gifmenger 
leidde dat uiteindelijk tot Nozem Oil, een shooterdrankje met een 
stoere uitstraling. Met een eigen merkactivatie op het terrein ver-
kochten we uiteindelijk meer Nozem dan Flügel. Inmiddels wordt 
het drankje, met de pay-off smerig lekker, door drankengroothandel 
“De Klok” landelijk verspreid over horecagelegenheden, verkopen 
we aan particulieren en hebben zelfs andere evenementen zich bij 
ons gemeld. Maar ja, wat wil je ook met een proefpanel van bijna 
160.000 man.’ 

En daarmee is het succes van het eigen nog niet bestaande merk 
Nozem, ook meteen de uitleg van het succes van de ‘Zakelijke 
Zwarte Cross’: ‘Zodra je durft, creatief wilt zijn en humor hebt, dan 
is de Zwarte Cross een podium waar alles mogelijk is.’

Zie ook: www.zwartecross.nl


