
 

 

 
 

Het Nationaal Marokkaans Verkeersbureau 

lanceert de “Movement for More Summer” 

om ten strijde te trekken tegen het einde van de zomer 

 

Bent u ook getuige geweest van een beweging die zich meester gemaakt heeft van de Europese 

hoofdsteden? Wist u niet goed wat te denken van die nooit geziene opstandigheid tegen de komst 

van alweer een regenachtige herfst? Dan brandt u vast van nieuwsgierigheid naar het ontstaan van 

deze beweging… De Movement for More Summer begon op straat en kwam vervolgens op het 

internet terecht, alwaar ze zich als een lopend vuurtje verspreidde via de sociale netwerksites: meer 

dan 20.000 Facebookers en Twitteraars deelden een link of reageerden erop.  

Het Nationaal Marokkaans Verkeersbureau (ONMT), de oprichter van de beweging, wilde via een 

humoristische en onverwachte communicatiecampagne weer een glimlach toveren op het gezicht 

van alle Europeanen die bezwijken onder het vooruitzicht van lange, grijze dagen op kantoor. 

Daarom zette het in heel Europa een campagne op touw die ingaat tegen het einde van de zomer en 

zegeviert over de druilerigheid. De beweging kwam in september op gang, in verschillende stadia en 

met een mix van evenementen en digitale acties.  

De campagne gaat nu verder naar het volgende stadium op Youtube, waar u een interactief filmpje 

ontdekt waarin we een Europees koppel volgen. Enerzijds krijgen we een beeld van de dagelijkse 

sleur van het stel, en daarnaast zien we dezelfde mensen terwijl ze op vakantie zijn in Marokko. Ga 

naar www.youtube.com/visitmorocco om het “dubbelleven” van het koppel een hele dag lang te 

volgen. Niet te missen reality tv! Het filmpje is niet alleen een inspiratiebron voor alle werkenden die 

dromen van vakantie, maar biedt hen tegelijk de kans om hun wensen om te zetten in concrete 

plannen: naast het filmpje verschijnen reclamebanners met aanbiedingen voor vakanties in Marokko. 

In één klik van droom naar werkelijkheid! 

In oktober trekt de Movement weer de straat op om de “Marokko-oplossing” in de kijker te zetten. In 

de straten van de Europese hoofdsteden verschijnen boodschappen die het schrille contrast tussen 

stadsleven en vakantie in de zon tonen.  

Door deze ingenieus georkestreerde side-by-side weergave wordt de verleiding om de zon op te 

zoeken wel heel moeilijk te weerstaan. Bijna niemand zal kunnen ontsnappen aan de drang om naar 

Marokko te vertrekken. Dat is ook niet moeilijk: na amper een paar uren vliegen ben je in dit 

heerlijke land met zijn 300 dagen zon per jaar, de ideale bestemming om de mistroostigheid van de 

dagelijkse sleur te vergeten. Op ontdekking in de soeks, genieten van culturele hoogtepunten, een 

partijtje golf, de wind in je haren tijdens het surfen, verwennerij in de hammam of wandeltochten 

door machtige landschappen… Wat je ook kiest of combineert, je vakantie in Marokko wordt 

onvergetelijk.   

Met deze wereldwijde communicatiecampagne vol humor toont het Nationaal Marokkaans 

Verkeersbureau alle moegetergde stadsmensen de ideale remedie tegen de grijze routine: (terug) 

naar Marokko gaan! 



Over het Nationaal Marokkaans Verkeersbureau (ONMT) 

Het Nationaal Marokkaans Verkeersbureau (ONMT) is een overheidsinstelling. Als expert op het 

gebied van de marketing van Marokko als vakantieland ontwikkelt het bureau de strategieën ter 

bevordering van het toerisme in en naar Marokko. Het brengt markten met een krachtig potentieel 

in kaart en bestudeert hun specifieke kenmerken om een scherp beeld te krijgen van het profiel, de 

verwachtingen en het koopgedrag van potentiële toeristen.  

www.visitmorocco.com/ 
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