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Vimeo-videorechten verkrijgen voor Translation LLC
Translation, een full-service geïntegreerd bureau dat innovatief werk produceert voor gerenommeerde 
merken, benaderde ons met een concept om een reclamespot te creëren voor één van hun 
belangrijkste klanten. Omdat Translation zowel Getty Images-videobeelden als niet-gelicentieerde 
Vimeo-content nodig had, werkte Licensing Services nauw met hen samen om de rechten en 
clearances te verkrijgen van het krachtige videomateriaal.

Volgens Debra Horvath, Director Business Management van Translation: "We wilden ons niet alleen 
beperken tot materiaal waarvoor een licentie verkrijgbaar was."

Bij het creëren van een aansprekende reclamespot voor hun klant waarin de diverse en actieve 
lifestyle van jonge mensen wereldwijd centraal stond, had Translation gekozen voor een aantal clips 
op Vimeo waarvan de makers en rechthebbenden onbekend waren. Omdat de clips op Vimeo door 
iedereen aangeleverd kunnen worden, biedt dit een reeks nieuwe obstakels op het gebied van 
licentieverlening en copyright. Zoals het opsporen van de rechthebbenden en vergt het talent om 
de video's vrijgegeven te krijgen voor commercieel gebruik. 

"In eerste instantie dachten we dat dit bijna onmogelijk zou zijn, omdat we alle releases moesten 
achterhalen en alle clearances moesten verkrijgen. We waren echt heel erg blij toen we ontdekte 
dat Getty Images een geweldige partner was die dit voor ons kon regelen", vertelt Debra ons.

Getty Images voerde snel diepgaand onderzoek uit om Vimeo-content te vinden en beoordelen die 
paste bij het oorspronkelijke creatieve concept van Translation, maar waarvoor ook clearances en 
licenties konden worden verkregen. Translation werd van elke stap op de hoogte gehouden. 
"Ze [Licensing Services] leggen het contact, zodat wij met de afzonderlijke fotografen kunnen werken.
Zo openen ze voor ons hele nieuwe werelden van bronmateriaal", aldus Debra. 

Uiteindelijk wist het team van Licensing Services de copyrighthouders op te sporen. Ze wisten 
clearances te bemachtigen voor zes Vimeo-clips en leverden 24 Getty Images-clips die Translation bij 
de creatie van de reclamespot kon gebruiken. Door nauw met Translation samen te werken binnen 
een strakke deadline, wist het team van Licensing Services het nodige onderzoek uit te voeren en 
clearances voor Vimeo-clips te bemachtigen binnen een tijdsbestek dat binnen het schema van 
Translation paste. Het resultaat was een aansprekende, creatieve reclamespot waarmee de klant 
"heel tevreden en aangenaam verrast" was. 
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/ De uitdaging
Vimeo heeft authentieke en aansprekende content. De clips kunnen echter door iedereen 
worden aangeleverd, hierdoor wordt het vaak lastig om de copyrighthouders te vinden 
en de rechten van de clips te verkrijgen. 

/ Het resultaat
Een krachtige reclamespot voor een klant van Translation waarin diverse 
videoclips te zien zijn van jonge, actieve mensen uit de hele wereld. 

/ De oplossing
 
Licensing Services wist de oorsprong van de Vimeo-clips snel te achterhalen, nam contact 
op met de copyrighthouders en werkte met hen samen om de rechten te verkrijgen. 
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"Getty Images biedt ons 
Image Guarantee™ 
wanneer we dat nodig 
hebben en dat is voor ons 
als reclamebureau een 
geruststelling."

"Frank the man" tot leven gebracht 
Het full-service bureau Arnold Worldwide werkte samen met Brown-Forman aan de productie van een lanceringscampagne voor de 
nieuwe Sinatra Select wiskey van het tijdloze Amerikaanse merk Jack Daniels. Hierbij werd de hulp van Getty Images ingeschakeld. 
Als jarenlange partner wist Arnold dat ze op Licensing Services konden rekenen om de juiste iconische beelden te vinden en de 
rechten hiervoor te verkrijgen.

Tijdens het creëren van de campagne werkten Arnold en 
Brown-Forman al rechtstreeks samen met de erven van Sinatra om 
de publicatierechten te bemachtigen voor een groot deel van de 
content die ze nodig hadden. De behoefte onstond naar hele 
specifieke content van Sinatra in zijn hoogtijdagen waar ook andere 
mensen op te zien waren, om lege stukken in de productie op te 
vullen. Arnold wendde zich toen tot Licensing Services voor hulp. 
Getty Images is de eerste waar we moeten zijn als we onmogelijke 
vragen hebben", aldus Maria Rougvie, VP, Senior Broadcast 
Business Affairs Manager bij Arnold Worldwide.

Met de behoefte aan beelden die voldeden aan criteria zoals Sinatra in een pak, glimlachend, zonder sigaret en natuurlijk met een 
glas Jack Daniel's in de hand, werkte Licensing Services nauw samen met Arnold's creatieve team om de juiste content te vinden. 
"Ik heb nooit meer dan een dag hoeven wachten als we iets voor elkaar moesten krijgen. We zijn bijna altijd in staat om de 
benodigde materialen op tijd te krijgen, ongeacht hoe lastig het is", vertelt Maria. Toen de perfecte beelden waren gevonden en 
bleek dat een aantal nog niet eerder was vrijgegeven, werd het oplossen van dat probleem de volgende uitdaging.

"Getty Images biedt ons Image Guarantee™ wanneer we 
dat nodig hebben en dat is voor ons als reclamebureau 
een hele geruststelling", zegt Maria. Dat was precies de 
oplossing die Licensing Services bood voor het 
veiligstellen en verkrijgen van de rechten voor gebruik van 
de content waarop het publiek te zien was tijdens één van 
Sinatra's optredens. 

Gedurende de hele productie van de reclamespot "Frank 
the Man" werkte Licensing Services nauw samen met 
Arnold Worldwide om ervoor te zorgen dat ze precies het 
materiaal vonden dat ze nodig hadden en dat dit 
vervolgens gebruikt kon worden onder volledige 
schadeloosstelling. Toen de commercial werd 
uitgezonden, is deze laaiend enthousiast ontvangen door 
de pers en fans van Jack Daniel's overal ter wereld.
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/ De uitdaging
Tijdens de creatie van de reclamespot "Frank the Man", voor Jack Daniel's Sinatra Select, 
had Arnold Worldwide een waterdichte oplossing nodig voor de licentieverlening van 
specifieke, niet eerder uitgebrachte historische content.

/ Het resultaat
Een aansprekende reclamespot die Frank Sinatra weer tot leven bracht in zijn
historische context en een golf aan positieve reacties opriep in de reclamewereld. 

/ De oplossing
 
Licensing Services werkte nauw samen met Arnold's creatieve team om te
onderzoeken en vast te stellen wat er nodig was om de reclamespot te voltooien met
een Image Guarantee™.
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