Animatiewerk.nl verandert naam naar
TeamAnimation
Woerden, 20 december 2019 – Sinds 1 januari 2019 is het merk Animatiewerk.nl onderdeel
van Team4Animation uit Woerden. Vanaf nu gaan beide bedrijven verder onder de naam
TeamAnimation. TeamAnimation richt zich op de werving, selectie en plaatsing van
animatiemedewerkers op vakantieparken in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en
Italië. Door de naamswijziging komt er een eenheid in het bedrijf en worden zowel
marketingmiddelen als administratieve zaken efficiënter ingezet.

Verandering hoort bij overnametraject
Richard Otten, eigenaar van TeamAnimation: “ Toen we in januari het merk Animatiewerk.nl
overnamen, hebben we natuurlijk al gedacht aan een naamswijziging. Dat leek ons op dat
moment niet handig, omdat we al met één been in het nieuwe seizoen stonden. Daarnaast
moesten onze nieuwe klanten uit Nederland wellicht nog even wennen. Na een heel mooi
eerste seizoen in Nederland hebben we onze klanten op de hoogte gesteld van de nieuwe
naam. Dat werd goed ontvangen, dus vanaf nu zijn we TeamAnimation.”

Nieuwe huisstijl en merkwaarden
Onder begeleiding van een extern bureau is de strategie aangescherpt en zijn er wijzigingen
in de huisstijl aangebracht. Otten: “Het was een heel leuk traject om te doen, we hebben weer
superscherp welke kant we op willen met ons bedrijf. Onze oude naam Team4Animation die
we in het buitenland hanteerden, was wat ouderwets geworden door de 4 in het logo. We
zochten een naam die zowel in Nederland als in het buitenland gebruikt kan worden. Zodoende
werd het TeamAnimation. Met de vrolijke, eigenwijze huisstijl spreken we zowel medewerkers
als klanten aan. De wijziging heeft nog wat voeten in aarde gehad, omdat we alle social media
accounts moeten samenvoegen, de websites, brochures, beursstands en trainingen voor
medewerkers. Maar we zijn een heel eind, de laatste wijzigingen worden de komende weken
uitgevoerd. Met seizoen 2020 zijn we al een tijdje bezig, maar dan zijn we er écht klaar voor.”
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