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Introductie 

Voor u liggen de Samsung AddWash advertentierichtlijnen. Hierin vindt u uitleg, afbeeldingen, belangrijke 

specificaties van onze nieuwe producten. Deze zijn ontwikkeld om samen met u tot de beste online en 

offline, marketing, advertentie- en folderuitingen te komen. Met als doel: 

 
- Het verhogen van traffic in uw winkel/webshop  

- Stimuleren van de verkoop 

- Creëren van een consistente presentatie en duidelijke positionering van de AddWash wasmachines. Dit 

vergroot de herkenbaarheid en het effect van onze media campagne en maakt het verkoopgesprek in de 

winkel makkelijker. 

 

Voor vragen en opmerkingen over dit handboek, of content aanvragen, kunt u contact opnemen met uw 

Samsung contactpersoon.  
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• High res. afbeeldingen 

• Excel spec sheet 

• Product video Nederlands 

• Logo’s  
• AddWash  

• EcoBubble 

• Samsung 

• Welcome to the New Home_ 

• Campagnebeeld AddWash  

• Basis advertentie  

• Lifestyle images  

• Website building blocks 

• Energielabels  

• Iconen 

 

 

Materialen in communicatie pakket 
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Materialen: 

* Deze onderdelen volgen later 



Productafbeeldingen 
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WW8500K WW7500K WW6500K WW5500K 



Belangrijkste voordelen voor communicatiedoeleinden 

 

1. AddWash 

Eenvoudig kleding toevoegen tijdens het wassen 

 

 

2. EcoBubble 

Was koud, bespaar energie 

 

 

3. Digital Inverter Motor 

Stiller, duurzamer en energiezuiniger 

 

 

4. Bubble Soak 

Intensieve vlekverwijdering  

 

 

 

WW5500K Serie:   
WW70K5400WW, WW80K5400WW 

 



Belangrijkste voordelen voor communicatiedoeleinden 

WW6500K Serie:   

WW80K6404QW, WW80K6405SW, WW80K6604QW, 
WW80K6605SW, WW90K6604QW, WW90K6605SW 

 

1. AddWash 

Eenvoudig kleding toevoegen tijdens het wassen 

 

 

2. Smart Control 

Bedien je wasmachine waar en wanneer je wilt 

 

 

3. EcoBubble 

Was koud, bespaar energie 

 

 

4. Super Speed 

Een volledig wasprogramma in slechts 59 minuten 

 

 

5. Bubble Soak 

Intensieve vlekverwijdering 



Belangrijkste voordelen voor communicatiedoeleinden 

WW7500K Serie:   
WW80K7605OW, WW90K7605OW 

 

1. AddWash 

Eenvoudig kleding toevoegen tijdens het wassen 

 

 

2. Smart Control 

Bedien je wasmachine waar en wanneer je wilt 

 

 

3. EcoBubble 

Was koud, bespaar energie 

 

 

4. Super Speed 

Een volledig wasprogramma in slechts 59 minuten 

 

 

5. Bubble Soak 

Intensieve vlekverwijdering 



Belangrijkste voordelen voor communicatiedoeleinden 

WW8500K Serie:   
WW12K8402OW 

1. AddWash 

Eenvoudig kleding toevoegen tijdens het wassen 

 

 

2. Smart Control 

Bedien je wasmachine waar en wanneer je wilt 

 

 

3. EcoBubble 

Was koud, bespaar energie 

 

 

4. Super Speed 

Een volledig wasprogramma in slechts 59 minuten 

 

 

5. 12 kg capaciteit  

Grote was capaciteit 



WW5500K 

 

WW70K5400WW, WW80K5400WW 

 

1. AddWash 

2. EcoBubble 

3. Digital Inverter Motor 

4. Bubble Soak 

5. Crystal Gloss Design 

6. 7 of 8 kg en 1400 toeren 

 

WW5500K 

 

WW70K5400WW, WW80K5400WW 

 

• AddWash – Eenvoudig kleding toevoegen tijdens het wassen 

• EcoBubble – Was koud, bespaar energie 

• Digital Inverter Motor – Stiller, duurzamer en energiezuiniger 

• BubbleSoak - Voor intensieve vlekverwijdering 

• Crystal Gloss Design 

• 7 of 8 kg capaciteit en 1400 toeren 

Product specificaties WW5500K 
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Uitgebreid Kort 

 Alle specificaties staan op volgorde van relevantie. In folderuitingen met beperkte ruimte, 
kunnen de belangrijkste in ieder geval weergegeven worden zoals in deze sheets beschreven.  



WW6500K 

 

WW80K6404QW, WW80K6405SW, WW80K6604QW, 
WW80K6605SW, WW90K6604QW, WW90K6605SW 

 

1. AddWash 

2. Smart Control 

3. EcoBubble 

4. Super Speed 

5. Bubble Soak 

6. 8 of 9 kg en 1400/1600 toeren 

 

WW6500K 

 

WW80K6404QW, WW80K6405SW, WW80K6604QW, 
WW80K6605SW, WW90K6604QW, WW90K6605SW 

 

• AddWash – Eenvoudig kleding toevoegen tijdens het wassen 

• Smart Control – Bedien je wasmachine waar en wanneer je 
wilt met je smartphone 

• EcoBubble – Was koud, bespaar energie 

• Super Speed - Een volledig wasprogramma in 59 minuten 

• BubbleSoak - Voor intensieve vlekverwijdering 

• 8 of 9 kg capaciteit en 1400/1600 Toeren 

Product specificaties WW6500K 
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Uitgebreid Kort 

 Alle specificaties staan op volgorde van relevantie. In folderuitingen met beperkte ruimte, 
kunnen de belangrijkste in ieder geval weergegeven worden zoals in deze sheets beschreven.  



WW7500K 

 

WW80K7605OW, WW90K7605OW 

 

1. AddWash 

2. Smart Control 

3. EcoBubble 

4. Super Speed 

5. Bubble Soak 

6. Crystal Blue 

7. 8 of 9 kg en 1600 toeren 

 

WW7500K 

 

WW80K7605OW, WW90K7605OW 

 

• AddWash – Eenvoudig kleding toevoegen tijdens het wassen 

• Smart Control – Bedien je wasmachine waar en wanneer je 
wilt met je smartphone 

• EcoBubble – Was koud, bespaar energie 

• Super Speed - Een volledig wasprogramma in 59 minuten 

• BubbleSoak - Voor intensieve vlekverwijdering 

• Crystal Blue deur  

• 8 of 9 kg capaciteit en 1600 toeren 

Product specificaties WW7500K 

WELCOME TO THE NEW HOME_ 

Uitgebreid Kort 

 Alle specificaties staan op volgorde van relevantie. In folderuitingen met beperkte ruimte, 
kunnen de belangrijkste in ieder geval weergegeven worden zoals in deze sheets beschreven.  



WW8500K 

 

WW12K8402OW 

 

1. AddWash 

2. Smart Control 

3. EcoBubble 

4. Super Speed 

5. Bubble Soak 

6. 12 kg  

7. 1400 toeren 

 

WW8500K 

 

WW12K8402OW 

 

• AddWash – Eenvoudig kleding toevoegen tijdens het wassen 

• Smart Control – Bedien je wasmachine waar en wanneer je 
wilt met je smartphone 

• EcoBubble – Was koud, bespaar energie 

• Super Speed - Een volledig wasprogramma in 59 minuten 

• BubbleSoak - Voor intensieve vlekverwijdering 

• Crystal Blue deur 

• 12 kg – je kunt in één keer een enorme stapel was doen 

• 1400 toeren 

Product specificaties WW8500K 

WELCOME TO THE NEW HOME_ 

Uitgebreid Kort 

 Alle specificaties staan op volgorde van relevantie. In folderuitingen met beperkte ruimte, 
kunnen de belangrijkste in ieder geval weergegeven worden zoals in deze sheets beschreven.  



AddWash  

Inleidende tekst algemeen AddWash: 
 
Iets vergeten toe te voegen aan de was? Vanaf nu is dat geen probleem meer dankzij Samsungs AddWash! Je kunt snel en gemakkelijk iets 
toevoegen wanneer de was al draait, tijdens het gehele wasprogramma. Heb je een wasje met de hand gewassen, met de AddWash kun je 
deze eenvoudig alleen mee laten spoelen en centrifugeren.  
 
Met Smart Control  bedien je de wasmachine met je smartphone, waar en wanneer je wilt. Deze kan je ook een melding geven tijdens de 
cyclus, wanneer het een goed moment is om je was toe te voegen met AddWash. 
 
De was hoeft geen tijdrovende taak meer te zijn. Met de slimme wasmachines van Samsung wordt wassen makkelijker, efficiënter en 
energiezuiniger dan ooit. Met onze EcoBubble-technologie en Super Speed wordt de was zelfs met koud water in minder dan een uur 
schoon.  
 
Het huishouden wordt zo efficiënter en slimmer, dus houd je  meer tijd over voor andere, leuke activiteiten! 
 
 



Commerciële teksten 

Deze commerciële teksten kunnen ingezet worden om de voordelen van de nieuwe AddWash machines te beschrijven online, op 
Samsung AddWash pagina’s en productpagina’s. Van belang hierin is ook de schrijfwijze en volgorde van de specificaties. Niet alle 
genoemde specificaties zijn toepasbaar op de gehele AddWash line up.  
 

Belangrijkste USP’s: 
1. AddWash: Eenvoudig kleding toevoegen tijdens het wassen 
T-shirt vergeten? Met AddWash kan je snel en eenvoudig iets toevoegen wanneer de was al draait. Ook dat T-shirt dat je al met de hand 
gewassen hebt, voeg je eenvoudig toe om alleen mee te laten spoelen of centrifugeren. 
 
2. Smart Control: Bedien je wasmachine waar en wanneer je wilt 
Met Smart Control bedien je je wasmachine waar en wanneer je wilt met een app op je smartphone. Of je nu binnen of buiten bent, je kan 
de was op ieder moment starten of pauzeren, en gekozen programma's, resterende wastijd en eindmeldingen bijhouden.  
 
3. EcoBubble: Was koud, bespaar energie 
De EcoBubble motor mengt water en wasmiddel en blaast het wasmiddel als schuim de trommel in. Het schuim wordt tot wel 40 keer 
sneller opgenomen door het wasgoed waardoor het sneller werkzaam is en kleding beter schoon wordt. Hierdoor kun je ook op lagere 
temperaturen effectief schoon wassen. Goed voor je was en je portemonnee.  
 



Commerciële tekst  

4. Super Speed: Een volledig wasprogramma in slechts 59 minuten 
Even snel tussendoor een was draaien? Geen probleem. De nieuwe Samsung wasmachine werkt in slechts 59 minuten een compleet 
programma af. Met de Speed Spray functie wordt de was krachtig en snel gereinigd.  
 
Overige USP’s: 
 
5. Bubble Soak:  Intensieve vlekverwijdering 
Met een druk op de knop helpt het Bubble Soak programma lastige vlekken te verwijderen. Kleren worden grondig geweekt in bubbels, 
zodat vlekken loskomen en worden verdwijnen. 
 
6. Crystal Blue deur 
Dankzij de extra grote vulopening en een deur die 170 graden wij opent is was in-en uitladen extra makkelijk.  De doorschijnende, 
kristalblauwe kleur van de deur staat bijzonder goed in een moderne omgeving.  
 
7. Grote capaciteit: Minder tijd voor de was, meer tijd voor jezelf 
Dankzij de enorme capaciteit van maar liefst 12 kg kan je in één keer een enorme stapel was doen. 
 
 
 



Commerciële tekst  

8. Specialty Cycle: Iedere vlek wordt deskundig verwijderd  
De 6 Specialty Cycles van de wasmachine zijn speciale wasprogramma's om verschillende soorten moeilijk te verwijderen vuil en vlekken 
aan te pakken.   
 
9. Digital Inverter Technologie: Stiller, duurzamer en energiezuiniger 
Omdat een Digital Inverter Motor met magneten werkt gaat deze motor langer mee, is hij stiller en energiezuiniger. Bovendien krijg je bij 
Samsung 10 jaar garantie op deze Digital Inverter Motor. 

 
10. VRT plus: Lagere geluidsproductie en minder trillingen 
VRT Plus™ technologie vermindert geluid en trillingen tijdens het wassen. De 3D Vibration Sensor houdt de trommel volmaakt in balans, 
zelfs bij centrifugeren met een hoog toerental. 
 
11. Drum Light: Handige trommelverlichting 
De trommel is uitstekend verlicht zodat je precies kan zien wat erin zit en zeker weet dat er geen wasgoed achterblijft. De trommel en het 
wasgoed zijn helder verlicht zodat je de inhoud snel en veilig kan controleren. 



Product video 
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Logo’s 
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THANK YOU  


