
The Masters Collection

Ontdek hoe mondiale bedrijven de iconische beelden van Getty Images gebruiken 
om de communicatie over hun merk op een hoger niveau te brengen.

Case Studies



Tidewater Inc. 
Bedrijfsprofiel: Ondersteunende services voor de offshore energiesector

Ontwerp: jaarverslag van 2010

Vrijgegeven beeld: Muhammad Ali

Werkwijze: Tidewater wilde een beeld licentiëren van het gevecht tussen 
Muhammad Ali en George Foreman in 1974 en benaderde Getty Images 
over het gebruik van dit beeld voor hun jaarverslag van 2010.   
Onze afdeling Rechten en clearances verwerkte de aanvraag en 
vroeg om Muhammad Ali, George Foreman en de scheidsrechter om 
clearance.  Muhammad Ali ging akkoord, maar Foreman weigerde.   
Om Tidewater te helpen, kwamen we met een alternatief op de proppen: 
een foto van alleen Ali die tijdens een gevecht was genomen.  We wisten 
bovendien een scherpe prijs voor Tidewater af te spreken, waardoor het 
resultaat zeer geslaagd was en het jaarverslag van Tidewater van het 
perfecte beeld werd voorzien.

Muhammad Ali on the attack with a left-right combination to send George Foreman to the canvas on this way to 
regaining the World Heavyweight title, Kinshasa, Zaire, October 29, 1974. 80751317, Rolls Press/Popperfoto/Getty Images



Multi Corporation
Bedrijfsprofiel: commerciële ontwikkelaar van winkelruimte in 
stadscentra in Europa, met aanvullende activiteiten op het gebied van 
de ontwikkeling van vastgoed, investeringen, asset management en 
vastgoedbeheer

Ontwerp: gedrukte advertenties (vierde kwartaal 2010)

Vrijgegeven beeld(en): Laurel & Hardy, Louis Armstrong

Werkwijze: de doelstelling van Multi was om een unieke en 
eigenzinnige manier van communiceren over vastgoed te ontwikkelen 
middels een reclamecampagne met bekende gezichten.   
Onze afdeling Rechten en clearances licentieerde het beeld van 
Laurel & Hardy na met hun erfgenamen te hebben onderhandeld en 
leverde een Image Guarantee voor de foto van Louis Armstrong.   
De beelden werden uitsluitend in Nederland gedurende één maand in 
een aantal vakbladen gebruikt.

Stan Laurel (1890 - 1965) and Oliver Hardy (1892 - 1957) in a publicity still for ‘The Finishing Touch’ directed by Leo McCarey and Clyde Bruckman, 1928. 
3171738, John Kobal Foundation/Getty Images   |  Posed studio portrait of Louis Armstrong, trumpet, 1950. 85350176, Gilles Petard/Redferns/Getty Images



BA61093, Hulton Archive

Tenuta Il Palagio 
Winery:
Bedrijfsprofiel: een door Trudie Styler en 
Sting opgerichte Italiaanse wijnmakerij in een 
zestiende-eeuwse Toscaanse villa waar twee 
soorten klassieke wijn worden geproduceerd.

Ontwerp: labels voor wijnflessen

Vrijgegeven beeld(en): acrobaat, Karl Carsony

Werkwijze: deze klant wilde een archiefbeeld 
zonder release gebruiken voor een nieuwe 
wijnlabel. Het beeld, waarop een op een 
wijnfles balancerende acrobaat te zien is, was 
uitermate geschikt voor de Tenuta Il Palagio 
Winery. Daarom deed onze afdeling Rechten 
en clearances onderzoek om voor clearances 
voor het beeld te kunnen zorgen. De afdeling 
kwam er achter dat de afgebeelde acrobaat 
Karl Carsony heet en dat deze tegenwoordig 
een tachtiger is. Carsony vond het een 
geweldig idee dat zijn beeld voor een wijnfles 
zou worden gebruikt, en de deal was snel 
gesloten. De wijn is nu online en in selecte 
winkels overal ter wereld verkrijgbaar.



Neem voor meer informatie over hoe 
u de iconische beelden uit de collectie 
van Getty Images in uw werk kunt 
gebruiken contact op met:

rightsandclearance@gettyimages.com
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