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Waarvoor komen wij ons bed uit?
Wij zien een enorme energie in de Nederlandse samenlev-
ing: bij mensen, bij bedrijven, bij organisaties, in de poli-
tiek. Wij willen die energie gebruiken om Nederland stap 
voor stap een beetje beter maken. In een wereld die 
steeds verdeelder lijkt, willen wij zorgen voor verbinding 
en positieve verandering.

Dat kan met goede campagnes voor mooie doelen: of die 
nou commercieel zijn of maatschappelijk. Goede cam-
pagnes stoppen niet bij views en likes. Een geslaagde 
campagne betekent voor ons dat mensen echt betrokken 
zijn. Dat ze meedoen. Dat er beweging ontstaat. Dat er 
iets verandert.

En het mooiste vinden we, wanneer we samen kunnen 
werken aan een doel waarin we echt geloven. Met een 
bedrijf, met een organisatie, met een groep mensen. Of 
met allemaal samen. 

Meute voor bedrijven
Wij geloven dat bedrijven en organisaties beter worden, 
wanneer ze mensen betrekken bij wat ze doen en belan-
grijk vinden. Wij geloven in echtheid. Wij geloven in opre-
chtheid. Die 2 kernwaarden wilen wij terugbrengen in 
campagnes. Een filmpje kan nog zo mooi zijn, als het niet 
echt en oprecht is dan vinden wij er niks aan. Alles wat wij 
doen is daarop gebaseerd.

We willen graag met jou werken om de wereld wat echter 
en oprechter te maken: door mooie verhalen, eerlijke 
campagnes en menselijke communicatie. We gaan je niet 
verzekeren dat je meer producten gaat verkopen. Wat we 
wel kunnen zeggen: als wij samen iets gaan doen, dan 
gaat er wat gebeuren.

Meute voor mensen
Wij geloven heel erg in de kracht van mensen om te 
zorgen voor positieve verandering. En daar willen we 
graag bij helpen. 

Ben jij op zoek naar verandering in ons mooie land of in je 
eigen omgeving? Of is er een maatschappelijk doel waar 
jij dolgraag een mooie campagne en wat beweging op wil 
zien? Neem dan contact met ons op.

Hoe kunnen we je helpen?

Campagnes stoppen. Wij niet.

Met onze campagnes willen jouw 
verhaal zo dicht mogelijk bij de 
mensen brengen. Is er iets wat je 
wilt laten zien aan Nederland? 
We helpen er graag bij. 

Campagnes
Online is een van de beste 
manieren om in contact te 
komen met je doelgroep. Van 
strategie tot uitvoering: we 
kunnen alles bieden. 

Online en Digitaal

We vinden het heel tof om samen 
met jou na te denken over je ver-
haal en hoe en waar je dat het 
beste kan vertellen. Om iets te 
ontdekken en te creëren dat 
helemaal bij jou past. En dat 
vervolgens aan iedereen te laten 
zien.

Verhaal en Strategie
We geven een heel scala aan trai-
ningen om onze kennis en zien-
swijze te delen. Van trainingen: 
van social media- tot campagne-
trainingen, 

Training

Een onderwerp zoeken dat past bij jou en je bedrijf 
en dat je aan het hart gaat, zoeken naar mensen die 
dat met je delen, samen met hen ervoor zorgen dat er 
op dat onderwerp beweging en verandering ontstaat: 
dat is wat wij het liefst doen. Heb je al een idee wat 
dat voor jou kan zijn? Of wil je samen met ons daar-
naar op zoek? Maak ons blij en laat het ons weten.

All in Meute

Contact

Contact

Wie zijn wij?
Wij zijn nieuw en wij zijn klein. Maar aangezien wij ge-
loven in verandering, zal dat niet lang meer duren. Meute 
werd in 2017 opgericht door Mark Thiessen. Mark was in 
de jaren daarvoor als campagnestrateeg en hoofd online 
campagne betrokken bij een hele reeks verkiezingscam-
pagnes. 

“Quotes over Mark?”

Meute is een full service bureau en werkt samen met een 
groep gespecialiseerde partners. 

Meute voor professionals
Wij zijn altijd op zoek naar mensen die iets bijzonders 
kunnen om onze campagnes nog beter te maken.

Contact

Meer weten?
Stuur ons gerust een mailtje met je 
vraag en wij zullen graag te woord 
staan.

m@eute.nl
05-2783928

Randomstaat 38
3723HD Den Haag
Nederland

KvK: 38239823
BTW nr. 94839820348
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