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DRIE BRITSE TOPACTEURS SCHITTEREN IN ALLEREERSTE 'SUPER 
BOWL'-RECLAME VAN JAGUAR TER PROMOTIE VAN NIEUWE  

F-TYPE COUPÉ 
 

“Heb je al gemerkt... 
dat alle slechteriken in Hollywood-films worden gespeeld door Britten?" 

 
Jaguar kondigt trots de drie befaamde acteurs aan die hun opwachting maken in 
'Rendez-vous': Sir Ben Kingsley, Tom Hiddleston en Mark Strong. Samen schitteren ze in 
de 60-secondenreclamespot, die tijdens de tweede helft van de Super Bowl XLVIII zal 
worden getoond, een primeur voor Jaguar. Voor de regie van deze eerste Super Bowl-
reclame rekende de constructeur op de Britse Oscar-winnaar Tom Hooper.Jaguar onthult 
ook meer details over zijn grootste merk- en productmarketingcampagne ooit, 'British 
Badboys' genaamd, die de Jaguar F-TYPE Coupé voorstelt (verkrijgbaar vanaf de lente 
van 2014). 
 
De creatieve #GoodToBeBad-campagne omvat naast de nieuwe televisiespot 'Rendez-vous', 
die tijdens de Super Bowl zal wordenafgespeeld, ook korte, krachtige teaserfilmpjes van 
Kingsley, Hiddleston en Strong.Daarnaast kan men een exclusieve blik achter de 
schermenwerpen, ‘The Making of British Villains’. De nieuwe, volledig van aluminium gemaakte 
F-TYPE Coupé en het eerste F-TYPE R-modelvervoegenin de lente het Jaguar-gamma. 
 
Met 'British Badboys' werpt Jaguar zich op het Super Bowl-toneel op als een uitdager voor de 
klassieke luxewagens met een unieke filmische expressie van de moderne Britse stijl. 'British 
Badboys' ondersteunt de bewering dat Britten lange tijd de beste slechteriken hebben gespeeld 
in befaamde films, door intelligentie met charme en rusteloosheid met kalmte te combineren en 
steeds zelfvertrouwen uit te stralen.Met de drie steracteurs, elk met memorabele filmrollen op 
hun actief, en de regie in handen van Academy Award-winnaar Tom Hooper, verenigt Jaguar 
het beste van de Britse filmwereld in een grootse campagne met filmallures. #GoodToBeBad 
weerspiegeltde nieuwe geest van het merk en is geïnspireerd op hun jongste sportwagen, de F-
TYPE Coupé. 
 
“Jaguar is effectief een populair Brits merk en het is een waar genoegen om hen te helpen wat 
stof te doen opwaaien tijdens een druk bekeken Amerikaans evenement als de Super Bowl,” 
verklaarde Sir Ben Kingsley. “Wat die bekendheid voor het spelen van beruchte slechteriken 
betreft, daar moet ik even over nadenken. Ik denk dat ik me gevleid voel?!” 
 
Meer informatie op http://www.goodtobebad.be/nl/.  

 
 


