
Over de vloer bij...
Een online film voor Motionvloer.



Insights
Klanten willen gerustgesteld worden over vakmanschap
en over de kwaliteit van het product.

Ze willen resultaat in voorbeelden zien. Sfeer proeven.

Er moeten keuzes gemaakt worden binnen een groot aanbod,
waarbij ook andere materialen zoals hout of linoleum concureren



Klantprofiel
Trendgevoelig
Modern
Opgeruimd
Strak
Duurzaam
(Net) boven modaal



Waarom een film?
Voordat de nieuwe vloer wordt aangeschaft gaat een  
koper zijn licht opsteken, oftewel inspiratie online opdoen.  
Een video met voorbeelden van bestaande projecten  
waarover de ‘eigenaren’ als ambassadeurs optreden is  
een mooi middel om Motionvloer te positioneren als  
een bedrijf dat heel goed weet wat er speelt op de vloer.



Het idee
Een rondrijdende trendwatcher bezoekt een aantal Motionprojecten 
en stelt daarbij de bewoners vragen hoe ze op het idee voor hun 
vloer zijn gekomen. Dit onder de naam: Over de vloer bij…  
(De onafhankelijke persoon geeft de video een neutraal gevoel.)

Natuurlijk wil de koper gerustgesteld worden over de kwaliteit van 
Motionvloeren. Door onze trendwatcher in te zetten als interviewer 
die een senior medewerker quotes laat uitspreken geven we  
Motionvloeren een gedegen imago.



Over de vloer bij...

<Trendwatcher>
Goedemorgen allemaal, ik ben trendwatcher Evelien Spaan en 
vandaag gaan we eens kijken wat er gebeurt op het gebied van 
gietvloeren. Het geeft werkelijk spectaculaire resultaten, echte 
eyecatchers  in een gebouw.  We komen over de vloer bij een 
aantal prachtige resultaten!



<Trendwatcher>
We zijn nu over de vloer bij Renske en Paul die echt een 
supermooie antracietgrijze vloer hebben laten leggen. 
Vooral in de combinatie met deze nachtblauwe details is het 
een spectaculair beeld. Vertel eens Renske, hoe zijn jullie op dit 
idee gekomen?



<Renske>
Nou… nachtblauw is mijn lievelingskleur dus die moest er 
zeker in, maar ook de adviezen van Gerard hebben ons 
geholpen.

<Trendwatcher>
Niet bang voor krassen door de hond?

<Paul>
Nee joh, deze vloer is echt keihard, zoals beloofd… Heel fijn.

<Trendwatcher>
Wat ik zo mooi vind is dat de fijne vloer zo mooi past bij de 
ruwe betonnen muur. Heel erg van nu. 



Beeld van trendwatcher Evelien fietsend door de stad en land 
op weg naar de volgende locatie



<Trendwatcher>
Hi hi, daar ben ik weer… we zijn nu over de vloer bij Online 
Boekhouder Reeleezy. Eigenaar Bernard gaat ons met trots het 
nieuwe interieur laten zien. Vertel eens wat meer Bernard.

<Bernard>
In deze oude fabriek hebben we alle oude industriele  
balken laten zitten, wat juist weer schitterend combineert  
met de moderne stoelen en natuurlijk de oudroze gietvloer 
die superstrak in het interieur is aangebracht. Die maakt  
het geheel echt af.

<Trendwatcher>
Dat kun je wel zeggen. Het was een idee van de binnenhuis- 
architect?

<Bernard>
Zeker! En hij gaf ons ook het adres van Motionvloer. 
Een zeer ervaren partij die ons goed adviseerde. 

<Trendwatcher>
Veel succes met nieuwe klanten, aan de ambiance zal het niet 
liggen. Echt hoogwaardig design!

<Bernard>
Wij zijn er erg blij mee!



Beeld van trendwatcher Evelien fietsend door de stad en land 
op weg naar de volgende locatie (drone)



<Trendwatcher>
Kom, we gaan snel over de vloer bij Wiegert en Marjoke,  
die overal in hun loft op driehoog een gietvloer hebben  
aangebracht. Werkelijk prachtig, maar was het niet eng  
om in zo’n oud huis voor een gietvloer te kiezen, denkend  
aan scheuren?

<Wiegert>
Dat viel mee. De heren van Motionvloer hebben ons uitgelegd 
hoe ze de ondervloer stabiel konden maken met een onder-
vloer en ze gaven garantie. Dat gaf genoeg zekerheid. 

<Marjoke>
En doordat er twee kleuren zijn gebruikt is de vloer heel 
levendig, voor ons de ideale oplossing!

<Trendwatcher>
Ik denk dat jullie er nog heel lang plezier van hebben, want 
door dat vlammende effect bekijk je de kamer steeds met een 
andere blik. Dat gaat niet vervelen.



Beeld van trendwatcher Evelien fietsend door de stad en land 
op weg naar de volgende locatie



<Trendwatcher>
Last but not least wil ik jullie toch ook niet de mensen  
achter de vloer onthouden. Hier is bijvoorbeeld Rob, een  
echte vloerprofessional die al honderden vloeren heeft  
gelegd. Rob, kun je uitleggen wat het mooie van je beroep is? 

<Rob>
De veelzijdigheid, elk huis is anders, heeft een andere aanpak. 
En de mensen zijn altijd erg enthousiast als ze het resultaat 
zien!



<Trendwatcher>
Zo zijn we weer aan het einde gekomen van ‘Over de vloer 
bij’. Ik hoop dat we u hebben kunnen inspireren bij uw zoek-
tocht naar de perfecte vloer!



<Trendwatcher>
Tot de volgende keer!





Next steps...


