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MARKETING EN COMMUNICATIE

Werking van marketingcommunicatie:
klassieke reclamewerkingsmodellen

M Klassieke  -hiërarchische-modellen:

DAGMAR:
defining advertising
goals for measured
advertising results
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Werking van marketingcommunicatie:
klassieke reclamewerkingsmodellen

M Klassieke  -hiërarchische-modellen:
    F Het AIDA-model was vooral ontwikkeld met
        het oog op high-involvement aankopen. 
        Consumenten zouden op deze manier het
        aankooprisico zoveel mogelijk beperken.

    F Aanvankelijk werd gedacht dat de
        verschillende fasen van AIDA (en later ook
        DAGMAR) volgtijdelijk worden doorgelopen. 
        Inmiddels is duidelijk dat dit niet zo is; na de
        aandachtsfase kan het ook zo zijn dat direct
        tot begeerte of tot actie wordt overgegaan.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Werking van marketingcommunicatie:
klassieke reclamewerkingsmodellen

M Klassieke  -hiërarchische-modellen:
    F In de praktijk worden AIDA en vergelijkbare
        modellen nog steeds gebruikt, zowel voor
        high-involvement aankopen als voor low-
        involvement aankopen. 

    F DAGMAR is ontstaan vanuit de reclamesector
        waar de wens bestond om doelstellingen en
        daaruit volgende acties te kunnen verbinden
        aan communicatiefasen gedurende
        reclamecampagnes.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Werking van marketingcommunicatie:
klassieke reclamewerkingsmodellen

M Klassieke  -hiërarchische-modellen:
    F Werking DAGMAR:
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Werking van marketingcommunicatie:
klassieke reclamewerkingsmodellen

M Moderne communicatiemodellen:
    F Anders dan bij de vorige modellen is gebleken
        dat mensen vaak pas na aankoop de eigen-
        schappen van hun aankoop bestuderen.
        Dit wordt dissonantie-attributie-hiërarchie
        genoemd.  

    F Tijdens de kennis/attitude-fase treedt vaak
        een vermindering van cognitieve dissonantie
        op: de consument probeert voor zichzelf en
        t.o.v. anderen te rechtvaardigen waarom
        hij/zij het product heeft aangekocht.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Werking van marketingcommunicatie:
klassieke reclamewerkingsmodellen

M Moderne communicatiemodellen:

Dissonantie-attributie-hiërarchie,

ook wel:

ATR-model, 
awareness-trial-repeat
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Werking van marketingcommunicatie:
dual processing

M Moderne communicatiemodellen:
    F dual processing theorieën: in de psychologie
        wordt ervan uitgegaan dat mensen informatie
        verwerken op grofweg 2 manieren:
        G òf met veel aandacht 
        G òf juist heel onbewust, afhankelijk van de
            persoon en de omstandigheden.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Werking van marketingcommunicatie:
dual processing

M Moderne communicatiemodellen:
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Werking van marketingcommunicatie:
dual processing

M Moderne communicatiemodellen:
    F ELM: 
        G attitudes die worden gevormd langs de
            centrale route, worden meestal voor lange
            tijd vastgelegd; de consument heeft de
            informatie goed -bewust- opgenomen;
        G attitudes via de perifere route zijn zonder
            bewust nadenken ontstaan, vaak gevormd
            aan de hand van simpele beslisregels, bijv.
            omdat een expert ons iets vertelt.  Dit soort
            simpele, intuïtieve beslisregels (oplossings-
            strategieën) worden heuristieken genoemd.  
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Werking van marketingcommunicatie:
dual processing

M Moderne communicatiemodellen:
    F ELM: 
        G volgens dit model heeft centrale verwerking
            van informatie belangrijke voordelen:
            M consistentie: meningvorming is meer
                vastberaden;
            M persistentie: meningvorming is stabieler;
            M resistentie: meningvorming is meer
                bestand tegen overtuiging van anderen.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Werking van marketingcommunicatie:
dual processing

M Moderne communicatiemodellen:
    F HSM: 
        G Heuristic Systematic Model, vergelijkbaar
            met het ELM. Ook hierbij worden 2 manieren
            van informatieverwerking verondersteld: 
            via heuristieken, of juist heel systematisch. 
        G Verder onderzoek met dit model toonde
            verder aan dat mensen, als het even kan,
            kiezen voor de route met heuristieken, en
            dat zij hun meningen niet steeds willen
            herzien, waardoor vaak voor een status-quo
            wordt gekozen.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Werking van marketingcommunicatie:
dual processing

M Moderne communicatiemodellen:
    F Al met al kan voorlopig geconcludeerd worden
        dat mensen lang niet altijd systematisch te
        werk gaan bij het verwerken van marketing-
        communicatieboodschappen. 
        Dit geldt zowel voor low-involvement
        producten als high-involvement producten.

    F Mensen besteden dus niet zoveel aandacht aan
        communicatieboodschappen.  Zij verwerken
        deze oppervlakkig, vaak onbewust, waarbij
        heuristieken domineren.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Werking van marketingcommunicatie:
prototypen en first mover advantage

M Prototypetheorie:
    mensen hebben van alles een prototype in het
    hoofd, een ideaalbeeld van een concept van
    allerlei dingen: mensen, dieren, producten,
    diensten. 
    F Voorbeelden:
        G prototype van margarine: BlueBand
        G prototype van smartphone: Apple i-phone
        G prototype van pindakaas: .........?
        G prototype van scooters: .........?
        G prototype van sportschoenen: .........?
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Werking van marketingcommunicatie:
prototypen en first mover advantage

M Prototypetheorie:
    Het is dus niet zo verwonderlijk dat wanneer een
    merk de rol van prototype verovert, het een
    enorme voorsprong heeft en zal houden op alle
    concurrenten: een first mover advantage.
    
    Maggi, het prototype van soeparomaten, heeft zo
    een positie die voor concurrenten zeer lastig is te
    doorbreken.
    Waarom? Omdat mensen vasthouden aan de
    status-quo in hun brein.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Werking van marketingcommunicatie:
tweerichtingsverkeer

M De meesturende consument:
    Bij de voorgaande modellen werd er steeds van 
    uitgegaan dat het merk de zender is van de
    communicatieboodschap.
    Inmiddels zijn consumenten naast ontvangers
    ook makers en zenders van een boodschap, bijv.
    via social media.
    Marketeers kunnen in grote lijnen op 2 manieren
    hierop inspelen:
    F door te faciliteren, en/of
    F door inhoudelijke aansturing van conversaties.
 >>
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Werking van marketingcommunicatie:
tweerichtingsverkeer

M De meesturende consument:
    F faciliteren:
        hierbij wordt een (virtuele) plek gecreëerd
        waarop consumenten hun meningen of
        gedachten over een merk kunnen plaatsen
        (bijv. via een FaceBook-pagina, een Twitter-
        hashtag of een website blog. 

        Om interactie te bevorderen moet dan wel een
        web moderator worden ingezet, iemand die de
        berichten van consumenten leest en daarop
        reageert.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Werking van marketingcommunicatie:
tweerichtingsverkeer

M De meesturende consument:
    F inhoudelijke aansturing van conversaties:
        ook wel: creatie van conversatiewaarde.
        Bij deze strategie wordt door de marketing-
        manager (van bijv. het communicatiebureau,
        de producent of retailchain) ‘iets’
        georganiseerd (een activiteit), of wordt een
        boodschap verteld die ervoor zorgt dat mensen
        er met elkaar over praten.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Werking van marketingcommunicatie:
vaste patronen en gewoontegedrag

M hersenwerking, globale uitleg:
    F onze hersenen bestaan uit een enorm aantal
        hersen-(of zenuw-)cellen (neuronen) waarvan
        elk in verbinding staat met een groot aantal
        andere zenuwcellen, soms vele duizenden.

        Naast deze onderlnge verbindingen hebben
        zenuwcellen lange uitlopers die via het
        ruggenmerg naar de rest van het lichaam
        lopen.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Werking van marketingcommunicatie:
vaste patronen en gewoontegedrag

M hersenwerking, globale uitleg:
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Werking van marketingcommunicatie:
vaste patronen en gewoontegedrag

M hersenwerking, globale uitleg:
    F De hersenen ontvangen via de zenuwen
        prikkels van de zintuigen (zien, horen, ruiken,
        voelen, proeven, evenwicht, beweging- en
        houdingszin). Deze prikkels worden waar-
        genomen door neuronen, die bijv. licht of
        smaak omzetten in een elektrisch signaal.  

        Zo’n elektrisch signaal wordt via het neuron óf
        direct naar de hersenen gestuurd óf eerst via
        het ruggenmerg naar de hersenen gestuurd,
        waar het contact maakt met andere neuronen.   
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Werking van marketingcommunicatie:
vaste patronen en gewoontegedrag

M hersenwerking, globale uitleg:
    F De meeste elektrische signalen gaan in de
        hersenen eerst naar de thalamus, een centraal
        gelegen structuur in de hersenen die kan
        worden beschouwd als het regelcentrum van de
        hersenen. 

        Hier worden de signalen verder doorgestuurd
        naar het betreffende gebied in de hersenen
        (rechter- of linker hersenhelft) waar ze
        geïnterpreteerd en verwerkt worden. 

23

MARKETING EN COMMUNICATIE

Werking van marketingcommunicatie:
vaste patronen en gewoontegedrag

M hersenwerking, globale uitleg:
    F Wanneer een zeker elektrische signaal (bijv.
        door het zien van de kleur blauw) bij herhaling
        wordt doorgestuurd naar een neuron, en van
        daaruit via synapsen naar weer andere
        neuronen (die bijv. te maken hebben met taal),
        ontstaat een steeds meer herkenbare
        verbinding tussen die neuronen. 
        Na verloop van tijd ontstaat zo een herkenbaar
        patroon:               ->  b-l-a-u-w
        Op deze wijze zou ook de verbinding naar de
        letters K-L-M kunnen worden bestendigd. 
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Werking van marketingcommunicatie:
vaste patronen en gewoontegedrag

M hersenwerking, globale uitleg:
    F Door middel van (marketing)communicatie
        kunnen nog meer verbindingen worden
        bestendigd, bijv. betreffende ‘veilig’, ‘kwaliteit’
        of ‘betrouwbaar’.
        De associatie die aldus kan ontstaan zou
        kunnen zijn:               ->  KLM-blauw  ->  veilig.

        Deze associatie wordt sterker naar mate meer
        verbindingen ontstaan tussen synapsen die zich
        in gebieden in zowel de rechter- als de linker
        hersenhelft bevinden. 
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Werking van marketingcommunicatie:
vaste patronen en gewoontegedrag

M hersenwerking, globale uitleg:
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Werking van marketingcommunicatie:
vaste patronen en gewoontegedrag

M hersenwerking, globale uitleg:
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Werking van marketingcommunicatie:
vaste patronen en gewoontegedrag

M hersenwerking, globale uitleg:
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Werking van marketingcommunicatie:
vaste patronen en gewoontegedrag

M hersenwerking, globale uitleg:
    F Al met al zijn onze hersenen ingesteld op het
        herkennen van patronen en het in stand houden
        daarvan.  Dit zorgt voor een zeker mate van rust
        in het brein.  
        Wanneer we bijv. een vliegreis willen boeken en
        moeten kiezen tussen KLM en verschillende
        minder bekende aanbieders, zullen we in veel
        gevallen -misschien altjd- voor de KLM kiezen. 
        De versterkte synaptische verbindingen tussen
        de diverse neuronen zorgt zo voor vaste
        patronen en voor gewoontegedrag.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Werking van marketingcommunicatie:
vaste patronen en gewoontegedrag

M slaapwinkelen:
    F het gewoontegedrag zien we dagelijks in allerlei
        winkels, met name in supermarkten.  Heel veel
        aankopen vinden plaats zonder na te denken.
        De synaptische verbindingen die dit
        automatisch winkelgedrag veroorzaken, zijn
        heel krachtig. 
        Wanneer de winkelier meer omzet wil bereiken,
        zou hij het beste kunnen proberen mensen uit
        hun vaste patronen los te maken.
        Dit wordt het beste bereikt door opvallende
        communicatie en het werken met heuristieken.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Werking van marketingcommunicatie:
vaste patronen en gewoontegedrag

M heuristieken nader bekeken:
    F heuristieken zijn handig, maar zorgen soms ook
        voor het nemen van verkeerde beslissingen. 
        In algemeen kunnen heuristieken verdeeld
        worden in 2 categorieën:
        G representativiteitsheuristieken, waarbij
            beslissingen worden genomen op basis van
            prototypen: bier = bier = bier, toch?
        G beschikbaarheidsheuristieken, waarbij de
            beslissing afhangt van bij het individu
            beschikbare informatie, bv. het veel gehoord
            hebben omtrent een merk.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Werking van marketingcommunicatie:
de strijd tegen onverschilligheid

M heuristieken en gewoonte maken onverschillig:
    F doordat consumenten zo veel beslissen aan de
        hand van heuristieken en gewoontegedrag,
        ontwikkelen ze weinig kennis over merken
        (vooral waar het low-involvement aankopen
        betreft).
        Uit onderzoeken is gebleken dat 80% van de
        gebruikers van een merk nagenoeg niets
        omtrent dat merk weten. Ze blijven kopen
        omdat ze dat altijd kopen. 
        Zo ontstaat enige onverschilligheid ten aanzien
        van merken.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Werking van marketingcommunicatie:
de strijd tegen onverschilligheid

M gevolgen van onverschilligheid voor merktrouw:
    F verder is uit onderzoek gebleken dat trouwe
        gebruikers van een merk vaak vooral trouw zijn
        uit gewoonte, niet zozeer uit overtuiging. 

        Gevolg: door deze vorm van onverschilligheid
        maken deze trouwe klanten ook gebruik van 
        concurrerende merken, wellicht als vorm van
        afwisseling. 
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Werking van marketingcommunicatie:
de strijd tegen onverschilligheid

M double jeopardy theorie:
    F ook is uit onderzoek komen vast te staan dat
        merken met grote marktaandelen deze positie
        vooral hebben te danken aan hun grotere
        afnemersgroepen. 
        Merken met kleinere marktaandelen lopen qua
        aankoopfrequentie echter nauwelijks achter
        t.o.v. de merken met grotere marktaandeel. 
        
   F om als merk te groeien dient aldus niet de
       aankoopfrequentie te worden verhoogd, maar
       juist de grootte van de klantengroep.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Werking van marketingcommunicatie:
saillantie (opvallendheid, markant zijn)

M fysieke en mentale aanwezigheid:
    F merken met grote marktaandelen doen het qua
        fysieke en mentale aanwezigheid aanzienlijk
        beter dan merken met kleinere marktaandelen.

        De hogere fysieke aanwezigheid heeft vooral te
        maken met grotere distributiespreiding,
        makkelijkere verkrijgbaarheid, betere schap-
        posities en vaak meer opvallende verpakkingen.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Werking van marketingcommunicatie:
saillantie (opvallendheid, markant zijn)

M fysieke en mentale aanwezigheid:
    F mentale aanwezigheid is wanneer de
        consument snel aan een merk denkt wanneer
        hij/zij behoefte heeft aan een bepaald product
        of een bepaald gevoel;

    F mentale aanwezigheid gaat verder dan TOMA. 
        De mentale aanwezigheid wordt bepaald door
        de kracht van de verzameling kwalitatieve en
        kwantitatieve associaties rond een merk, in
        het brein van de consument;

>>

36

MARKETING EN COMMUNICATIE

Werking van marketingcommunicatie:
saillantie (opvallendheid, markant zijn)

M fysieke en mentale aanwezigheid:
    F Belangrijke onderdelen van deze verzameling
        van associaties zijn de koppelingen tussen:
        G relevante behoeften naar de merknaam
            (productbehoeften -ik heb zin in een
            hamburger- ; fysieke behoeften -ik heb trek- ;
            en emotionele behoeften -ik heb dit wel  
            verdiend-)   en 
        G de onvervreemdbare fysieke eigenschappen
            van het merk (bijv. de gouden M van
            McDonald’s). 
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Werking van marketingcommunicatie:
saillantie (opvallendheid, markant zijn)

M fysieke en mentale aanwezigheid:
    F de fysieke en mentale aanwezigheid vormen
        samen de merksaillantie: de relatieve
        opvallendheid van een merk in de omgeving
        daarvan.

    F Merksaillantie wordt onderscheiden in:
        G interne saillantie: de sterke aanwezigheid van
            een merk in het geheugen;
        G externe saillantie: de pregnante
            (nadrukkelijke) aanwezigheid van een merk
            in de fysieke en sociale omgeving. 
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Werking van marketingcommunicatie:
saillantie (opvallendheid, markant zijn)

M een merk saillant maken:
    F met marketingcommunicatie zou de
        onverschilligheid van (potentiële) kopers
        kunnen worden doorbroken, en wel door:
        G de verzameling van associaties rond het merk
            te vergroten, m.n. de koppeling tussen
            productbehoefte -ik heb zin in een
            hamburger-en het merk -McDonald’s;
        G het merk herkenbaar te maken door het
            onvervreemdbare eigenschappen te geven 
            -de M van McDonald’s;

>>  
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Werking van marketingcommunicatie:
saillantie (opvallendheid, markant zijn)

M een merk saillant maken:
    F en verder door:
        G de verkrijgbaarheid van het merk uit te
            bouwen: distributie, schappositie, online
            bestelling en bezorging, enz.;
        G impact rondom het merk te creëren:
            eenvoudige informatie die door de
            heuristieken en vaste patronen heen breekt,
            en door herhaling daarvan;
        G ervoor te zorgen dat mensen het leuk vinden
            om over het merk geïnformeerd te worden,
            dit door likeable, positieve informatie.


