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Godfather
Het concept is dat de familie van Bavaria in actie gaan komen, om de grootste en 
beste (bier)familie van de wereld te worden. En ze laten zich door niks stoppen. 
Andere merken worden indirect zwart gemaakt, alle remmen gaan los en niets is 
teveel.

Idee: een van de slotscènes van The Godfather wordt herspeelt maar



Samen voor elkaar
 Pay-off: Samen voor elkaar
 Korte beschrijving: Een van de kernwaarden van Bavaria is dat ze mensen bij 
elkaar willen betrekken en later verbroederen, zowel met het elkander als met het 
merk zelf. Zo zou je als festivalbezoeker je tent in de ochtend open doen en voor je 
staat een ontbijtje geleverd door Bavaria. Zo zal Bavaria op een festival zorgen voor 
meer services en activiteiten die de binding tussen de klant en het merk vergroot.



The Challenge
Pay-off: Challenge the family
Korte beschrijving:The challenge is een concept waarbij wij mensen van buitenaf 
mee laten genieten van het festival, de winnaars van de bavaria reis actie over-
nachten in een bavaria huis op een festival naar keuze, hier moeten ze challenges 
gaan doen die andere mensen op een online platform aan hun geven, challenges 
kunnen onderling worden geliked en de top 10 (kunnen er meer of minder worden) 
challenges worden door de winnaars uitgevoerd. Het uitvoeren van de challenges 
wordt live gestreamt.



Welkom thuis
Het idee achter dit concept is een gevoel van een familie sfeer creëren met Bavaria 
als ‘verzamelpunt’. Het centrale punt is dus het Bavaria House op het festival. Dit 
zorgt ervoor dat Bavaria geassocieerd wordt met gezelligheid en samenzijn. Ieder-
een wilt deel uitmaken van de Bavaria familie want dit is een plek waar je gesteund 
en geaccepteerd word. Het is altijd leuk en gezellig en een hechte band staat cen-
traal

Idee:
Bavaria House

Op een (meerdaags) festival zal er een ‘Bavaria Huis’ gebouwd worden. Dit is een 
exclusieve ruimte voor de winnaars welke als slaapplek dient tijdens een festival 
voor het overnachten. Ze zullen hier behandeld worden als VIP’s. De ruimte zal 
natuurlijk volledig ingericht worden in een Bavaria-stijl om een sterke visuele state-
ment van het merk op het festival te maken. Hier zal ook een plek zijn waar Bavaria 
geschonken wordt.

De winnaars kunnen erop uit om mensen op het festival te taggen. Die mogen ver-
volgens ook het Bavaria Huis betreden en krijgen hier een gratis Bavaria goodie 
(denk aan: een gratis consumptie of Bavaria merch).

De manier van taggen staat nog open. Een mogelijkheid is een Bavaria festival app 
waarmee je via Facebook in kan loggen. Deze app kan je dan als ‘toegangskaart’ 
voor het Bavaria huis zien als je getagged bent. 

Er is ook een mogelijkheid om in te checken wanneer je binnen kan komen via 
Facebook. 





Shoot the family
Pay off: Shoot the family
Concept: Er is een speciale app voor het festival waarmee de winnaars met geo-lo-
cation worden gevolgd. Als deelnemer moet je proberen op de foto te gaan met de 
winnaars.
Als jij met een van de 20 winnaar op de foto gaat krijg je een coupon van een gratis 
biertje. 
Lukt het je om met alle winnaars op de foto te gaan dan krijg je een extra prijs!


