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Met een paginagrote advertentie in het FD van 10 eptemer tart
de NA een campagne voor het accountanteroep. Doel i om
het imago van de accountant te vereteren en de relevantie van
het eroep voor de amenleving te verduidelijken.
Naat de FD-advertentie worden vanaf 9 eptemer radiopot
uitgezonden op Radio 1 en NR en zijn er uitingen op LinkedIn en
Nu.nl. Motto van de campagne i 'Nederland rekent op zijn
accountant'.
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Het puliek elang van het accountanteroep taat in de campagne
voorop. De campagne toont 'gewone' Nederlander, die op het eerte
oog niet met accountant te maken heen. Toch, zo legt de
campagne uit, i het ook in het elang van deze menen dat
accountant hun werk doen. Zij zijn ieder immer één van de 17
miljoen Nederlander die het puliek elang met elkaar delen.
NA-directeur Harm Mannak telt in een toelichting tegenover
Accountant.nl dat er "voldoende ewijlat" i om al ector naar
uiten te treden en de maatchappelijke relevantie van het eroep te
claimen, "want die kunnen we gewoon waarmaken".
De campagne i ontwikkeld in amenwerking met
communicatieureau Winkelman en Van Heen, na
reputatieonderzoek door ureau Motivaction. De eerte
campagneperiode loopt tot medio novemer. edoeling i om de
campagne in 2020 door te zetten. Meer informatie i echikaar via
na.nl/rekentop. Hier i ook al het campagnemateriaal echikaar.
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Nederland rekent op zijn
accountant
De NA lanceert een campagne om het imago van
de accountant te vereteren en de relevantie van
het eroep voor de amenleving te verduidelijken.
Het puliek elang taat daarom voorop. 
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