
          

Nieuw Wippy Spotje!! 

       
Heeft u ons nieuw Wippy spotje al gehoord? 
Bent u een leidinggevende van een VOJ-school? 
Nou dan hebben wij goed nieuws voor u! Handelmaatschappij L. Willemsberg 
N.V stelt u in de gelegenheid om in aanmerking te komen voor SRD. 5000,- 
ten behoeve van een speciaal project (bouw of renovatie) voor uw school (alle 
V.O.J.-scholen).  
 

Hoe komt u in aanmerking? 
       
Stel een leuke dansgroep samen van maximaal zeven kinderen uit de 1ste t/m 
de 4de klas die dansen op de muziek van het nieuw Wippy pindakaas spotje en 
film deze dans. U kunt het spotje downloaden via onze Wippy website: 
www.wippypindakaas.com 
U bent vrij te kiezen wat de dansstijl, kleding, locatie en de opbouw van de 
groep zal zijn. Wees creatief! 
      
Alle inzendingen worden door ons Wippy marketingteam gescreend waaruit er 
uiteindelijk 5 worden gekozen. De vijf finalisten worden via onze Wippy 
Facebook- pagina bekend gemaakt op maandag 20 mei 2019. Het filmpje 
met de meeste SHARES wordt tot winnaar uitgekozen. Inzendingen mogen 
worden gestuurd vanaf maandag 6 tot en met uiterlijk vrijdag 17 mei 2019. 
      

 



Wat zijn de voorwaarden? 
      
Stuur het filmpje voor ons met een motivatiebrief en informatie over de aard 
van uw schoolproject waaraan u het bedrag zal besteden (verplicht). 
Het spotje duurt 45 seconden dus uw dans behoort net zo lang te zijn. Wij 
accepteren slechts 1 inzending per school*. Alhoewel u heel creatief mag zijn, 
verzoeken wij u er toch op te letten dat er geen sexueel getinte danspasjes 
worden gebruikt. 
      
Uw film behoort in landscape mode (Horizontaal/ Wide angle) te worden 
opgenomen. 
      
Het filmpje kunt u (inclusief motivatiebrief): 

1. Mailen (via WeTransfer) naar: marketing@willemsberg.com    
2. Middels een prive bericht sturen naar Facebook: Wippy pindakaas  
3. Via Instagram sturen naar: Wippy_pindakaas     
4. Appen via Whatsapp naar de Wippy telefoon: +597 813-2008 

        
*Opgelet: De vijf gekozen scholen worden bezocht in de week van 20 t/m 24 
mei 2019 om de projecten te bezichtigen. Tevens is het verplicht om 
toestemmingsbrieven van de ouders van participerende studenten aan ons te 
overleggen gedurende ons bezoek. 
       
Voor meer informatie kunt u bellen naar 0813-2008, 402305 of mailen naar: 
marketing@willemsberg.com 
 
LET’S GO NUTS!!! 
 
Spread the message, spread the love, spread Wippy peanut butter! 
      
     
    
   
           
    
         
   
         
  
          


