
                                                        
 
 
PERSBERICHT 
DE PERSGROEP KIEST PLASTIC SOUP FOUNDATION VOOR CREATIVE PRESS CHALLENGE 2016  

Amsterdam, 14 september 2016  
 
De Persgroep introduceert de vierde editie van de Creative Press Challenge en kiest Plastic Soup 
Foundation als goed doel. De Creative Press Challenge is een jaarlijks terugkerende wedstrijd voor de top 
van de Nederlandse reclamewereld. Het doel van de Creative Press Challenge is om bij reclamemakers 
aandacht te vragen voor de puurheid van print als reclamemedium. De opdracht voor de deelnemers is 
om hun beste printadvertentie van het jaar te maken door de identiteit van Plastic Soup Foundation te 
vangen in één pagina. De drie beste ideeën worden geproduceerd; uit deze top 3 kiest de vakjury 
uiteindelijk de winnaar. Het winnende werk wordt ingezonden naar Cannes en in de Volkskrant geplaatst 
met een exclusief interview met het winnende bureau.   

 
Over Plastic Soup Foundation  

Plastic Soup Foundation (PSF) is een non-profit organisatie die een halt wil toeroepen aan de toenemende plastic 
vervuiling van het maritieme milieu. PSF heeft als doel om te voorkomen dat meer plastic in de zee eindigt en dus 
ook in ons lichaam. Verandering op mondiaal niveau nodig is om dit te bereiken. De huidige, niet duurzame 
plasticproductie en -consumptie moet worden vervangen door een duurzaam systeem. Hier zet PSF zich voor in.  
 
Dit jaar is gekozen voor PSF, omdat het een iconisch goed doel is dat elke jury in Cannes kan herkennen. Het is 
een actueel en relevant thema dat ons allemaal raakt, op een directere wijze dan we denken. Ook is het een 
uitdaging om juist voor een zo vaak besproken thema origineel werk te maken.  
 
De vierde editie 

Na drie succesvolle edities, waaraan elk jaar 120 creatieven meededen, vindt dit jaar de vierde editie van de 
Creative Press Challenge plaats. In eerdere jaren gingen creatieven aan de slag om de identiteit van Free Press 
Unlimited, de Stichting voor Vluchtelingstudenten en Fight cancer terug te brengen tot de essentie: één idee 
gevat in één briljante printadvertentie. De inzendingen worden in schetsvorm gemaakt, omdat de puurheid van 
het idee beoordeeld wordt. De professionele vakjury kiest de drie beste ideeën, die vervolgens geproduceerd 
worden. Uit deze top 3 kiest de jury uiteindelijk het winnende idee, dat wordt ingezonden naar Cannes en 
geplaatst in de Volkskrant met een exclusief interview met het winnende bureau.  
 

 “We willen nog meer bewustwording creëren over de effecten van plastic vervuiling. De Creative Press 
Challenge biedt ons de kans om dit te doen. We zijn dan ook heel trots dat Plastic Soup Foundation is gekozen 
voor de Creative Press Challenge 2016”, aldus Maria Westerbos, Directeur PSF.  
 
Willem-Albert Bol, Manager Marketing Advertising van de Persgroep: “Relevant zijn voor de creatieve sector is als 
mediapartij een uitdaging. Met de drie eerdere edities van de Creative Press Challenge hebben we aangetoond 
hoeveel energie er vrijkomt als creatieven met print aan de slag gaan. Het gaat bij deze competitie namelijk over 
het beste creatieve werk en dat schept een band.”   
 
Kijk voor meer informatie op www.creativepresschallenge.nl.  
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Meer informatie 
Stefanie van Rootselaar, Manager B2B Merk & Reputatie, de Persgroep Nederland  
E  stefanie.van.rootselaar@persgroep.nl 
M 06-11628214 
 
Over de Persgroep Nederland 
De Persgroep Nederland is uitgever van AD, de Volkskrant, Trouw, Het Parool, PZC, BN DeStem, Brabants Dagblad, 
Eindhovens Dagblad, De Gelderlander, de Stentor en de Twentsche Courant Tubantia en is eigenaar van de radiozender Q-
music en diverse websites zoals Autotrack, Intermediair, Nationale Vacaturebank en Tweakers. De Persgroep Nederland is 
tevens uitgever van 130 huis-aan-huiskranten. De nieuwsmerken van de Persgroep realiseren dagelijks 9,3 miljoen contacten 
met 6,4 miljoen mensen.  
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