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Klaas Vaak

Klaas Vaak als mascotte van Auping
geïntroduceerd door reclamebureau
Van Alfen. Dit is ook de eerste keer
dat we kleur zien in de advertenties
van Auping.

Auping’s Stalen
Gezondheids-matras

Toen massale reclame opkwam in 1870,
werd er vooral reclame gemaakt door
middel van tekst. Er was nog weinig
beeld te bekennen. Wat opvalt is dat er
veel verschillende lettertypen worden
gebruikt.

Daan Hoeksema

De eerste advertentiecampagne voor
Auping wordt begeleidt door het
reclamebureau Van Alfen. Dat in 1926
in de markt werd gezet. Het betreft
een campagne met advertenties in
dichtvorm in de landelijke bladen.
Van Alfen heeft voor Auping eind jaren
twintig veel advertenties ontworpen
met humoristische plaatjes en
cartoons. In 1926 en 1927 is er een
hele serie geplaatst, die getekend zijn
door Daan Hoeksema, de eerste grote
striptekenaar uit Nederland.

Jaren aan vernieuwende reclame-uitingen in beeld
Al meer dan 130 jaar werkt Auping aan de beste manieren om uit te rusten.
Sinds de oprichting van Auping staan duurzaamheid en innovatief design
centraal. De filosofie van Johannes Auping heeft het bedrijf gevormd vanaf
het eerste bed dat hij heeft ontworpen. De geschiedenis van Auping bevat
meerdere design klassiekers. Bij deze klassiekers hoort natuurlijk ook een
hele geschiedenis van reclame.
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Soft Sell

Auping zorgt voor ’t derde, maar
belangrijkste deel van Uw leven!
Cartoonachtige illustraties
met gedichtjes. Reclame door
reclamebureau Van Alfen.
De Amerikaanse ‘’soft sell’’benadering, die onder andere Van
Alfen in de Nederlandse reclame
introduceert, wordt in advertenties
met andere ‘’Hollywood-invloeden’’
als beeldverhalen en strip- en
balloontekeningen aangevuld.
Van Alfen is ook het eerste
reclamebureau dat het eigen
embleem in haar ontwerpen
gebruikt.

De oorlog

Adverteren in oorlogstijd. Dat ging voor Auping
gewoon door. Auping begon optimistisch aan de
oorlogsjaren en de aantallen van advertenties zijn
gedurfd te noemen. Weliswaar werd er na 1942
nauwelijks meer geadverteerd door Auping.
In 1944 komt veel van het economisch leven min
of meer tot stilstand. Door papierschaarste worden
de kranten dunner, er valt weinig te adverteren
en affiches zijn steeds vaker verordeningen en
waarschuwingen. Je ziet aan deze advertenties
van Auping wel dat de beelden steeds duidelijker
worden en er wat meer overdreven wordt met
lettergroottes.

Frans Mettes

Frans Mettes was een Nederlandse
tekenaar, illustrator, kunstschilder,
glazenier, boekbandontwerper en
vooral ontwerper van honderden
filmaffiches. Dit deed hij samen met
zijn broer Engbertus Petrus Mettes.
Hij ontwierp voor dranken als Bols,
Hartevelt en Heineken. Mettes werkte
voor verscheidene bedrijven: Auping,
Boldoot, Droste, Expo 58, de HollandAmerika Lijn en de RAI.
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De 50s

1970
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Relaxmuziek

De Auronde

Stripachtige tekeningen met verhaaltjes.
Wat vooral kenmerkend is aan deze
advertenties is het tijdbeeld van de jaren
50. Nadat de vrouw ging trouwen bleef
zij thuis om het huishouden te doen en
haar man te onderhouden. Wel heeft de
vrouw het voor het zeggen als het gaat om
huishoudelijke producten en meubels. Zo
ook, het bed.

1988
Auping brengt een LP uit met
relaxmuziek. Dit is best vooruitstrevend
te noemen. De tijden zijn veranderd en
het leven bestaat niet alleen meer uit
keihard werken. Nu is er ook tijd om te
relaxen

De reclame-uitingen worden kleurrijker. Dat is
natuurlijk ook een typisch beeld van de jaren 70.
Auping sluit zich naadloos daarop aan. Het lettertype
dat hier gebruikt wordt is ook echt 70’s.
De functie van het bed veranderd. Het is niet meer
alleen bedoeld om te slapen, maar ook om te leven.
De krant te lezen en relaxen gebeurd nu ook gewoon
op het bed.

Rugklachten

Begin jaren 60 waren er massale
advertentiecampagnes over de discussie
rond rugklachten. Toen bijna volksziekte
nr. 1.

Wat kan slapen toch mooi zijn.

Wat opvalt is de hoeveelheid witruimte die
gebruikt wordt. Er worden veel functionele
beelden laten zien. Zoals de hele collectie
bedden op 1 advertentie. Je ziet geen
modellen op de beelden. Dat is wel opvallend.
Concurrenten zoals Ikea doen dit bijvoorbeeld
wel. Auping wilde in deze tijd naar verwachting
aan de consumenten laten zien hoe mooi hun
collectie was en zonder al te veel afleiding.

Wat hier opvalt in de vormgeving is dat
de advertenties strakker en moderner
worden. Er wordt nu ook gebruik gemaakt
van fotografie. Hier zien we voor het eerst
het huidige, nieuwe logo zoals we dat
anno 2021 ook kennen.

De 80’s

De advertenties worden in de jaren 80 wat
strakker. Het flower power tijdperk is voorbij.
Fotografie neemt de advertenties over. Je ziet dit
ook bij concurrenten zoals Ikea.

1964

Affiche actie van de Cleopatra. Het jaar
dat de gelijknamige film uitkwam. Auping
zette een massale reclamecampagne
op. In de periode van 5 september tot
en met 13 november 1964 geeft Auping
tien reizen voor twee personen weg
naar Egypte, een 17-daagse vliegreis ter
waarde van f 1037 pp!

Dit was een typisch Nederlands beeld voor die
tijd. Croissantjes eten in bed en de krant lezen.
Vanaf de jaren 70 veranderd het doel van het bed.
Het is niet meer alleen bedoeld om op te slapen,
maar ook om bijvoorbeeld je zondagen in door
te brengen.
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2012

Auping nights, Better days

2016
Gevoel voor detail

De advertenties worden aanzienlijk moderner en
grootser. Er worden grootschalige campagnes
ingezet om de bedden aan de consumenten te
tonen. Zoals deze advertentie. Auping lanceert een
nieuw matras met luchtmassage. Wat toen een
landelijke primeur was. De slogan Auping nights,
Better days is bij veel consumenten bekend.

Reclames worden met veel aandacht
gemaakt. Met oog voor detail en nog altijd
kleurrijk.

2018
Auping. Met liefde.

Dit is hoe we de advertenties van Auping nu kennen.
Sinds 2018 met een nieuwe slogan ‘’met liefde’’.
Auping slaat een nieuwe weg in. De advertenties
bevatten over het algemeen veel fotografie. Vaak
zoals hieronder een grote afbeelding met daarop een
header. De advertenties zijn eenvoudiger en rustiger
geworden.
Het concurrentieveld is juist heel functioneel en
prijs georiënteerd. Auping durft te kiezen voor een
emotionelere insteek, waar niet altijd het product
centraal staat, maar het gevoel is het belangrijkste.
De slaapkamer speelt een centrale rol, dat is de plek
waar je elkaar altijd weer terug vindt.
Het moet ‘echt zijn’ en toegankelijk. Dus met echte
mensen in echte huizen. Dat is ook waar Auping zich
mee onderscheid van de concurrent.

De Essential

De lancering van het bed de Essential. ¬Hier is gekozen
voor een gedurfde kleur van het bed. De knalgele
Essential is onderscheidend ten opzichte van de markt.
Auping heeft een met zorg geselecteerde, uitgebreid
kleurenpallet. Dit zien we terug in de advertenties in de
jaren 10 van de 21ste eeuw. Hier staat Auping ook om
bekend.

