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Hasbro

Opgericht in 1923

Hoofdkwartier in Pawtucket, RI 

CEO Brian Goldner

5.500 werknemers wereldwijd 

Actief in 40 landen 

Omzet van EUR 4 miljard



HasbrO’s
bRanDeD pLaY bLuEprInT



HasbrO’s
lEadInG fRaNchIsE bRaNds



Succes Furby
iN 1999

iN 1998/1999 GinGeN eR
wEreLdWijD 27 MilJoEn FurBy’S

oVer dE tOoNbaNK



Succes Furby
iN 1999

wat is een Hype?



Succes Furby
iN 1999



HerlaNcering
iN 2013



Furby Meets...



BureaU Keesie
en Valerie...



Concept &
   Jaarplan

dOeLstElLinG: ‘lAnCeeR eN
pOsItiOnEer fUrBy Als hét muSt-haVE

tOy ItEm VaN 2013 VooR KinDeRen
vAnaF 6 JaaR’ 

oPdRacHt: ‘cReëeR eEn heDeNdaAgS
(mArkEtIng-) ComMuNicAtIepLaN oM ZovEeL
mOgeLiJk MeIsjEs in dE dOeLgrOeP iN AanRaKinG
tE lAteN Komen Met dE mAgIe VaN fUrBy’



Concept &
   Jaarplan

"Ik wil twee Furby’s, dan 
gaan ze knuffelen. Ik vind 
het leuk dat ze met elkaar 

gaan spelen.” 

dOelGrOepChEck

”Ik ken Furby wel! 
Dat is eigenlijk een soort 

huisdier of eigenlijk knuffel 
die kan praten 

en zingen.” ”Ik vind hem wel veel 
leuker dan de oude Furby. 
Aah, ik zou hem best mee 

willen nemen 
naar school!”

”Hij kan dansen 
op muziek en leuke 
geluidjes maken.”

”Dat hij echt 
reageert, dat is 

wel leuk”



Concept &
   Jaarplan



tv CommeRcial

Concept &
   Jaarplan



aDveRtEntIE

Eigen wil, eigenwijs, eigen stijl

Hallo, ik ben Furby en heel onvoorspelbaar. Het ligt er maar net aan hoe je met 

me omgaat. Als je lief voor me bent, verander ik in een prinses. Maar pas op!  

Als je teveel aan m’n staart trekt... Furby, eigen wil, eigenwijs, eigen stijl.

Je kunt me

winnen! Ga snel

naar furby.nl

10x

Ontdek me op furby.nl



Hyves als
Life-LinE



PhotoFlyer Actie
KoninGinnedag

Concept &
   Jaarplan



Concept &
   Jaarplan iS dE OudErE

dOelGrOep bEreIKt?



ResulTaten



ResulTaten

Instore



ResulTaten

Retail Folders



ResulTaten

Media



ResulTaten

Hyves



ResulTaten

Hyves



ResulTaten

Hyves



ResulTaten

Zomaar een berichtje van een van de 12.000 fans:

I  Ɔ My Furby, 

Sneuwwitje ƆJij bent mijn beste vriendin! 

Jou kan ik vertrouwen Ɔ   

We lachen samen zingen, dansen jij bent mijn allesje 

mijn nummer 1#  Ɔ Jij krijgt een deel van mijn hart. Ɔ
Ik zou er ZO graag nog eentje willen om weer goed te 

verzorgen en aandacht te geven. ik zou er zo goed 

voor zorgen dan kan de nieuwe Furby vrienden 

worden met de andere Ɔ  Voor de maker van Furby: 

Bedankt voor jullie coole speelgoed ontwerp! Ɔ
 

Gr. Emmy en pootjes van Sneeuwwitje  Ɔ

Hyves



dE NieUwSte gEneRaTie fUrBy’S
kOmt iN sEpTemBeR 2014 uIt...



dAh-KaH-oO-Nye



Vragen nu
en/of Later?

hAsBro - lAurA gEuZe 
030 2809604 / 06 53774819
lAurA.gEuzE@hAsbRo.nL
wWw.hAsbRo.nL

kEeSie - vAlEriE Van deN hUiJseN
010 2469500 / 06 24707021
vAleRIe@kEesIe.nL
wWw.kEesIe.nl 
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