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British Airways zet Britse humor centraal in nieuw
veiligheidsfilmpje

Vanaf juli* lanceert British Airways opnieuw een veiligheidsvideo met iconische, Britse
sterren in de hoofdrol. De video toont zeven beroemdheden die auditie doen met een
aantal humoristische sketches maar tegelijk ook de belangrijkste
veiligheidsboodschappen communiceren. Komiek Asim Chaudry probeert elke beweging
die ze maken te sturen. Dit keer zijn ondermeer Michael Caine (The Dark Knight), Olivia
Colman (Tyrannosaur) en Joanna Lumley (The Wolf of Wall Street) aan de beurt.
De nieuwe video gaat verder op het succes van de eerste editie, waarin onder andere Gordon
Ramsay, Rowan Atkinson en Gillian Anderson te zien waren en die maar liefst 25 miljoen keer
bekeken werd door de passagiers van British Airways. Met de video wordt Flying Start
gepromoot, de globale liefdadigheidssamenwerking tussen British Airways en Comic Relief, een
Britse charitatieve instelling die onder andere de bedenker is van Rode Neuzen Dag.
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=FQ9Xpzi4qkU&feature=youtu.be[/embed]
Carolina Martinoli, British Airways’ Director of Brand and Customer Experience, zei: “Het is
geweldig om opnieuw een veiligheidsvideo vol sterren te kunnen lanceren. De eerste video was
een groot succes. Hij maakte klanten van over de hele wereld aan het lachen en bracht hen
tegelijk de belangrijkste veiligheidsboodschappen bij. De eerste video werd bijna 25 miljoen
keer bekeken door klanten, het is dus een geweldige manier om Flying Start te promoten.
Dankzij onze genereuze klanten en collega’s hebben we de voorbije acht jaar al meer dan £19
miljoen ingezameld voor Comic Relief en we hopen dat deze video ons zal helpen om dat
bedrag nog te verhogen, zodat we goede doelen in Groot-Brittannië en de hele wereld kunnen
blijven steunen.”
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Flying Start zag een stijging van 20% in het aantal donaties voor Comic Relief na de lancering
van de eerste veiligheidsvideo.
Notes to editors:
De ‘director’s cut’ versie van de veiligheidsvideo is een aangepaste versie van de
echte British Airways veiligheidsvideo die aan boord wordt getoond.
* De video wordt in juli voor het eerst uitgerold op de short-haul vluchten en zal vanaf 1
augustus ook op de long-haul vluchten worden uitgerold

De beroemdheden in de video zijn:
Chabuddy G (Asim Chaudhry)
David Walliams
Joanna Lumley
Jourdan Dunn
Sir Michael Caine
Naomie Harris
Olivia Colman
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Over Flying Start
Dankzij Comic Relief kon Flying Start meer dan een half miljoen kinderen steunen in projecten
over de hele wereld, zoals: The Nelson Mandela Children’s Fund in Johannesburg, Magic Bus
in Delhi, Fight for Peace in Rio de Janiero, The Pendekezo Letu in Kenya, the Bolton Lads and
Girls club en D2 jeugdzones in Newcastle. Voor meer informatie over Flying start, of om te
doneren, bezoek: www.ba.com/flyingstart
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