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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiestrategie:
relevantie

M relevantie: van prototype tot merkbelofte:
    F consumenten vormen in hun hoofd categorieën
        van producten en merken.  Een prototype  
        -trek in koffie? dan zeg je ....-   is hierbij het
        ultieme voorbeeld van een categorie. 

        Maar òf en hoe consumenten dergelijke
        categorisaties maken?  Wordt alcoholvrij bier
        als bier of als verfrissende dorstlesser
        beschouwd?  Behoren cream crackers tot de
        broodwaren of tot de zoutjes & snacks?

>>

3

MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiestrategie:
relevantie

M relevantie: van prototype tot merkbelofte:
    F hoe producten en merken door de consument
        worden gecategoriseerd is van belang voor de
        marketingcommunicatiestrategie.

        Wanneer duidelijk is welke plek een merk in
        een categorie heeft, zal moeten worden
        nagedacht over de uniciteit van het merk
        binnen die categorie.

>>



INFORMATIONELE
POSITIONERING

TWEEZIJDIGE
POSITIONERING

UITVOERINGS-
POSITIONERING

TRANSFORMATIONELE
POSITIONERING

warm, snel, compleet,
goede ingrediënten,

goed betaalbaar

beter en smakelijker
dan concurrent als het om hamburgers gaat:

the place to be,
I’m lovin’it

het burgerrestaurant
voor de genieter

stevige trek oplossen,
tevreden gevoel

eerlijkheid, gemak
ontspanning, gevoel

van vrijheid

EIGENSCHAPPEN

GEVOLGEN
(BENEFITS)

WAARDEN

GEEN FASEN,  UIT
RECLAMECAMPAGNE
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Marketingcommunicatiestrategie:
relevantie

M relevantie: van prototype tot merkbelofte:
    F het merk zal een toegevoegde waarde moeten
        bieden die aansluit bij een echte en relevante
        behoefte, en die vertaald zal moeten worden in
        een merkbelofte.

        Deze merkbelofte zal vervolgens in de
        communicatie moeten worden onderbouwd
        aan de hand van ondersteunend bewijs. 
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Marketingcommunicatiestrategie:
ondersteuning van de merkbelofte

M 4 mogelijkheden om de belofte te ondersteunen:
    F uitgaande van de voordelen (benefits) van het
        productgebruik ontstaan 4 merkpositionerings-
        mogelijkheden:
        G informationele positionering: 
                     eigenschappen -> gevolgen
        G transformationele positionering:
                     gevolgen -> waarden
        G tweezijdige positionering:
            eigenschappen <- gevolgen -> waarden
        G uitvoeringspositionering:
                     gevolgen -> communicatiekenmerk
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Marketingcommunicatiestrategie:
ondersteuning van de merkbelofte

M 4 mogelijkheden om de belofte te ondersteunen:
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiestrategie:
ondersteuning van de merkbelofte

M externe / interne concurrentie en reputatie:
    F bij positionering van merken spelen de factoren
        externe & interne concurrentie en reputatie een
        belangrijke rol.
        5 relaties tussen deze factoren:
        1/externe concurrentie, waarbij het gaat om
            de positionering t.o.v. externe concurrenten.
            Vaak betreft het hier informationele
            positionering (prijs- of kwaliteitsvergelijking),
            maar ook kan hier transformationele
            positionering plaats vinden (bv. appellerend
            aan geluk of zekerheid); >>   
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Marketingcommunicatiestrategie:
ondersteuning van de merkbelofte

M externe / interne concurrentie en reputatie:
    F relaties tussen deze factoren (vervolg):
        2/wegdrukken: de eigen positionering wordt
            weggedrukt door bv. een zeer exclusieve
            positionering van een externe concurrent.
            De eigen positie is uiteraard mede
            afhankelijk van de posities die concurrenten
            op de markt innemen! 

>>  
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Marketingcommunicatiestrategie:
ondersteuning van de merkbelofte

M externe / interne concurrentie en reputatie:
    F relaties tussen deze factoren (vervolg):
        3/kannibalisme, betreft de interne concurrentie
            tussen merken van één bedrijf, waarbij
            onderlinge marktaandelen kunnen worden
            gekannibaliseerd.  Bv. bij Unilever, die
            verschillende merken margarine voerde* (bv.
            Becel, Blue Band, Bona, Zeeuws Meisje). Het
            vereist verschillende positioneringen, hetgeen
            per saldo te duur kan uitpakken.
    * inmiddels is deze margarinetak verkocht aan
         investeringsmaatschappij KKR, VS 2017-2018.

>>  
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Marketingcommunicatiestrategie:
ondersteuning van de merkbelofte

M externe / interne concurrentie en reputatie:
    F relaties tussen deze factoren (vervolg):
        4/inertie, betreft het vertraagde effect van een
            goede of slechte reputatie of van een
            vroegere positionering.  Dit kan voor het ene
            bedrijf gunstig zijn, maar voor een ander
            bedrijf weer niet.  Denk hierbij bv. aan
            smartphonemerk Nokia.  Dit bedrijf heeft in
            het verleden de innovatie-reputatie zien
            verdwijnen, en is nu langzaamaan bezig met
            een come-back.

>>  
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Marketingcommunicatiestrategie:
ondersteuning van de merkbelofte

M externe / interne concurrentie en reputatie:
    F relaties tussen deze factoren (vervolg):
        5/overdracht: het effect dat een gunstige
            beoordeling van het ene product heeft op een
            ander product onder dezelfde merknaam. 
            Paraplumerken kunnen voor dit soort effecten
            zorgen.  Goede ervaringen met Siemens
            keukenapparatuur kunnen zo worden
            overgedragen op Siemens computer-
            apparatuur en andere Siemens-producten.
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Marketingcommunicatiestrategie:
dominantie

M fysieke dominantie:
    F betreft de mate waarin men ‘tegen het merk
        aanloopt’: het merk ligt als het ware voor het
        grijpen. 
        Om dominantie te bereiken kan een concur-
        rerend merk trachten meer zichtbaar te worden
        door effectieve marketingcommunicatie te
        bedrijven.
        Ook kan dit bereikt worden door nieuwe of
        extra distributiepunten of -kanalen te kiezen. 
        Of door binnen bestaande kanalen meer
        communicatie-uitingen te plaatsen.
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Marketingcommunicatiestrategie:
dominantie

M mentale dominantie:
    F betreft de mate waarin het merk TOMA bereikt.
        Dit kan worden bereikt door consistent gebruik
        te maken van ‘onvervreemdbare’ merktekens. 
        Het onvervreemdbare hangt samen met de
        uniciteit (behorend bij het merk, niet bij de
        concurrent) en de beroemdheid van het merk
        (iedereen kent het merk). Het merkteken vormt
        op deze wijze een ‘anker’.

onmisbare merken
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Marketingcommunicatiestrategie:
het belang van een goede strategie

M strategische aspecten:
    F wanneer de doelgroep en de doelstellingen zijn
        bepaald, moet worden beslist met welke
        strategie deze doelstellingen bereikt moeten
        worden. 
        Bij de keuze van deze strategie gaat het om de
        beslissing welke boodschap moet worden
        gecommuniceerd.  In de doelstelling staat het
        beoogde effect van de boodschap centraal:
        verandering van merkbekendheid, merkkennis,
        merkattitude, voorkeur, koopintentie, gedrag,
        etc.
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Marketingcommunicatiestrategie:
het belang van een goede strategie

M strategische aspecten:
    F succesvolle communicatiecampagnes hebben
        altijd als kenmerk dat ze qua boodschap
        consistent en onderscheidend zijn.  Denk hierbij
        aan merken als Blue Band, Miele, VW, e.d.
        Tegelijkertijd moet rekening worden gehouden
        met het feit dat consumenten meestal weinig
        moeite doen om uit te zoeken wat het merk voor
        hen zou kunnen betekenen. 
        Veel producten zijn ‘me-too’ producten, zonder
        unieke voordelen, met mogelijk ook een ‘me-
        too’ campagne en ‘me-too’ positionering.
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Marketing
communicatie
strategieën/
activiteiten

o.a.:

!

!

!

!

Nieuw / extra
   voordeel 
   benadrukken

Psychosociale
   betekenis
   toevoegen

Sturen op
   saillantie

Gewoonte-
   gedrag
   creëren

!

!

!

Duidelijk maken
   dat het merk/
   product er is

Duidelijk maken
   wat het merk/
   product is,
   welk voordeel

Ervoor zorgen
   dat het merk
   wordt verkocht

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Penetratie
   verhogen

Merkessentie
   weer relevant
   maken

Nieuw merk-
   eigenschap
   toevoegen

Betere prijs/
   prestatie
   benadrukken

Benadrukking
   prestatie t.o.v.
   concurrentie

Versterken
   psychosociale
   betekenis

Routinegedrag
   verdedigen

Sturen op
   saillantie

Tevredenheid
   bevestigen

!

!

!

!

Ingrijpende
   product-
   aanpassing
   communiceren

Nieuwe 
   toepassingen
   benadrukken

Gebruiks-
   frequentie
   opvoeren

Nieuwe doel-
   groepen
   aantrekken

16

MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiestrategie:
PLC & marketingcommunicatiestrategieën
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Marketingcommunicatiestrategie:
PLC & marketingcommunicatiestrategieën

M communicatiestrategie voor merk / product in de
     introductiefase:
    F hiertoe dient het bedrijf in elk geval 3 zaken te
        ondernemen:
        1/duidelijk maken dat het merk / product er is;
            dit wordt bereikt met opvallende
            communicatie;

>>
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Marketingcommunicatiestrategie:
PLC & marketingcommunicatiestrategieën

M communicatiestrategie voor merk / product in de
     introductiefase:
    F 3 zaken die in dit verband moeten worden
        ondernomen, vervolg:
        2/duidelijk maken wat het is, welk voordeel het
            biedt; hiertoe moet een verband gelegd
            worden tussen productbehoefte en merknaam,
            maar ook tussen functionele behoefte en
            merknaam (samenstelling, werking, uiterlijk, kosten,

              gebruik), en tussen emotionele behoefte en
            merknaam (gevoelens, eindwaarden);
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Marketingcommunicatiestrategie:
PLC & marketingcommunicatiestrategieën

M communicatiestrategie voor merk / product in de
     introductiefase:
    F 3 zaken die in dit verband moeten worden
        ondernomen, vervolg:
        3/ervoor zorgen dat het gekocht wordt; hiertoe
            zullen veelal promoties worden georganiseerd,
            zoals introductiekortingen, premiums, cash-
            refunds, e.d. 
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiestrategie:
PLC & marketingcommunicatiestrategieën

M communicatiestrategie voor merk / product in de
     groeifase:
    F de marketingcommunicatie zal zich hier moeten
        richten op het verdedigen van de eigen positie
        t.o.v. die van aanvallende concurrenten. 
        Deze verdediging zal vooral op relevantie (kennis
        omtrent benefits) en dominantie (impact van
        communicatie) gericht moeten zijn.
        Tevens zal het merk moeten worden aangestuurd
        op aankoopgedrag (m.n. gewoontegedrag).
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Marketingcommunicatiestrategie:
PLC & marketingcommunicatiestrategieën

M communicatiestrategie voor merk / product in de
     groeifase:
    F 4 strategieën die in deze fase geschikt zijn:
        1/nieuw of extra voordeel benadrukken.
            Informationele positionering heeft hier weinig
            zin; hier zal aandacht moeten uitgaan naar
            functionele claims die niet door anderen
            worden opgeëist. 
            De marketingcommunicatie zal hier product-
            voordelen moeten benadrukken die specifiek
            zijn voor het merk.  Denk hierbij bv. aan
            mobiele telefoons: beter, meer accupower, e.d.
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Marketingcommunicatiestrategie:
PLC & marketingcommunicatiestrategieën

M communicatiestrategie voor merk / product in de
     groeifase:
    F 4 strategieën die hier geschikt zijn, vervolg:
        2/toevoegen van psychosociale betekenis.
            Het gaat hierbij dan wél om merken die op
            basis van functionele voordelen op de markt
            zijn gebracht, zoals bij de introductie van
            flatscreen-tv’s (aanvankelijk veel technische
            vergelijking t.o.v. beeldbuis (CRT) tv’s). 
            Van informationele positionering ging men
            later over tot transformationele positionering
            (gericht op lifestyle, moderniteit, genieten).
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Marketingcommunicatiestrategie:
PLC & marketingcommunicatiestrategieën

M communicatiestrategie voor merk / product in de
     groeifase:
    F 4 strategieën die hier geschikt zijn, vervolg:
        3/sturen op saillantie (opvallendheid); voor low-
            involvement producten, zoals veel super-
            marktproducten, is het creëren van spontane
            merkbekendheid belangrijk.  Consumenten
            denken bij deze aankopen nauwelijks na. 
            Het is dan van belang om (zeer) frequent (bv.
            met koopintervallen overeenkomen) opval-
            lend en met gebruikmaking van onvervreemd-
            bare merktekens communicatie te bedrijven.
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Marketingcommunicatiestrategie:
PLC & marketingcommunicatiestrategieën

M communicatiestrategie voor merk / product in de
     groeifase:
    F 4 strategieën die hier geschikt zijn, vervolg:
        4/gewoontegedrag creëren: in de groeifase
            wordt het merk nog niet gewoontegetrouw
            gekocht.
            Dit kan o.a. bereikt worden door opvallende
            communicatie op de winkelvloer of te
            verkopen via andere distributiekanalen (bv. via
            een webshop). Ook kunnen pop-up stores hier-
            toe worden ingezet, dit alles om consumenten
            te stimuleren steeds het merk te kopen.
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Marketingcommunicatiestrategie:
PLC & marketingcommunicatiestrategieën

M communicatiestrategie voor merk / product in de
     volwassenheidsfase:
    F in deze fase zijn merken al enige tijd op de markt
        en hebben een eigen plek veroverd in het
        routinegedrag van de doelgroep.  
        Soms betreft het hier de marktleider, en vaker
        zal dat niet het geval zijn.  Waar nog geen markt-
        leiderschap is bereikt geldt: aanval is de beste
        verdediging.  
        Afwachten kan leiden tot het ingehaald worden
        door nieuwe producten of zelfs het afhaken van
        de doelgroep.
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Marketingcommunicatiestrategie:
PLC & marketingcommunicatiestrategieën

M communicatiestrategie voor merk / product in de
     volwassenheidsfase:
    F 9 strategieën die in deze fase geschikt zijn:
        1/[relevantie] de penetratie verhogen: hoewel
            het makkelijker is om aandacht te richten op
            de bestaande trouwe gebruikers, is het lastig
            om deze groep méér te laten kopen. 
            Verdere groei zal eerder ontstaan door
            penetratie onder lichte gebruikers. Dit kan
            bereikt worden door uit te vinden welke
            behoeften bij deze groep leven en aansluiting
            zoeken vanuit de merkbelofte.
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Marketingcommunicatiestrategie:
PLC & marketingcommunicatiestrategieën

M communicatiestrategie voor merk / product in de
     volwassenheidsfase:
    F 9 strategieën die hier geschikt zijn (vervolg):
        2/[relevantie] merkessentie opnieuw relevant
            maken: na verloop van tijd kunnen de
            behoeften van de doelgroep wat veranderen
            (bv. qua duurzaamheid of gemak).  Het is dan
            zaak om vanuit de huidige merkessentie (de
            kernbelofte van het merk) een nieuwe belofte
            te formuleren.  Het merk zal nog steeds
            herkend worden, maar de merkessentie wordt
            opnieuw relevant gemaakt.  Vrbld: Old Spice.
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Marketingcommunicatiestrategie:
PLC & marketingcommunicatiestrategieën

M communicatiestrategie voor merk / product in de
     volwassenheidsfase:
    F 9 strategieën die hier geschikt zijn (vervolg):
        3/[relevantie] nieuwe eigenschap aan het merk
            toevoegen: voor (sommige) merken die langer
            op de markt zijn, is het lastig om nieuwe
            afnemers aan te trekken.  Marketingcommuni-
            catie alléén is hier onvoldoende. Consumenten
            worden pas weer betrokken bij nieuws, bv.
            een prijsverlaging, een promotie, of:  een
            relevante productvernieuwing, hetgeen her-
            overweging vaak de moeite waard maakt.  
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Marketingcommunicatiestrategie:
PLC & marketingcommunicatiestrategieën

M communicatiestrategie voor merk / product in de
     volwassenheidsfase:
    F 9 strategieën die hier geschikt zijn (vervolg):
        4/[relevantie] dezelfde prestatie voor een lagere
            prijs: in situaties waarin nauwelijks product-
            verschillen bestaan, kan men ervoor kiezen om
            een lagere prijs te benadrukken.  
            Deze strategie werkt niet altijd: concurrenten
            kunnen hierop reageren, waardoor zomaar
            prijsoorlogen kunnen ontstaan, zoals binnen
            de supermarktbranche.  Feitelijk alleen
            interessant voor bv. me-too merken. 
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Marketingcommunicatiestrategie:
PLC & marketingcommunicatiestrategieën

M communicatiestrategie voor merk / product in de
     volwassenheidsfase:
    F 9 strategieën die hier geschikt zijn (vervolg):
        5/[relevantie] betere prestatie dan concurrentie
            benadrukken: in situaties waarin nauwelijks
            productverschillen lijken te zijn, of niet door
            consumenten worden opgemerkt, kan men
            ervoor kiezen een bepaalde producteigenschap
            te benadrukken.
            Vrbld: wastabletten met powerball  van
            Unilever (Omo) t.o.v. die van Procter & Gamble
            (Dash).  
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Marketingcommunicatiestrategie:
PLC & marketingcommunicatiestrategieën

M communicatiestrategie voor merk / product in de
     volwassenheidsfase:
    F 9 strategieën die hier geschikt zijn (vervolg):
        5/[relevantie] betere prestatie dan concurrentie
            benadrukken (vervolg):
            deze strategie lijkt veel op vergelijkende
            reclame, wat lang niet altijd geloofwaardig is.
            Vergelijkende reclame kan effectief zijn bij:
            G kleine of nieuwe merken
            G duidelijk geloofwaardige verschillen
            G objectief waarneembare prijsverschillen
            G relativerende vergelijkingen met humor.
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Marketingcommunicatiestrategie:
PLC & marketingcommunicatiestrategieën

M communicatiestrategie voor merk / product in de
     volwassenheidsfase:
    F 9 strategieën die hier geschikt zijn (vervolg):
        6/[dominantie] versterken van psychosociale
            betekenis: daar waar het niet makkelijk lukt
            om duidelijke verschillen in functioneel opzicht
            te benadrukken, zoals bij koffie, bier en
            sigaretten, kan men overgaan tot het
            versterken van de psychosociale betekenis.
            Er ontstaat zo een transformationele
            positionering: bv. ‘DE koffie, de gezellig
            lekkere koffie die bij mij past.’
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Marketingcommunicatiestrategie:
PLC & marketingcommunicatiestrategieën

M communicatiestrategie voor merk / product in de
     volwassenheidsfase:
    F 9 strategieën die hier geschikt zijn (vervolg):
        7/[dominantie] sturen op saillantie: ook in deze
            PLC-fase is het van belang om de fysieke en
            mentale aanwezigheid te vergroten, m.n. bij
            low-involvement producten. 
            Het is dan zaak om het merk steeds weer op
            verrassende wijze onder de aandacht te
            brengen.  Door de merkbekendheid (incl.
            bekende voordelen, e.d.) kan nu ook meer 
            impactvolle communicatie worden bedreven.
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Marketingcommunicatiestrategie:
PLC & marketingcommunicatiestrategieën

M communicatiestrategie voor merk / product in de
     volwassenheidsfase:
    F 9 strategieën die hier geschikt zijn (vervolg):
        8/[dominantie] routinegedrag verdedigen: bij
            veel merken in deze fase is een aankoop-
            routine bij consumenten ontstaan. Om dit vast
            te houden, en ervoor te zorgen dat men niet
            om het merk heen kan, kan deze routine vaak
            verbeterd worden door het aankopen nog
            meer te vergemakkelijken.  Bv. door nieuwe,
            opvallende verpakkingen uit te brengen, of
            door nieuwe aankoopkanalen te creëren.

38

MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiestrategie:
PLC & marketingcommunicatiestrategieën

M communicatiestrategie voor merk / product in de
     volwassenheidsfase:
    F 9 strategieën die hier geschikt zijn (vervolg):
        9/[binding] bevestigen van tevredenheid:
            marketingcommunicatie is vaak gericht op
            kopers van concurrerende merken (offensieve
            functie), maar deze kan ook op de eigen
            klanten worden gericht (defensieve functie).
            Hierbij gaat het vooral om het behouden van
            klanten, en meer nog, -door tevredenheid en
            positieve ervaringen te benadrukken- op het
            aanzetten tot meer aankopen bij light users.
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Marketingcommunicatiestrategie:
PLC & marketingcommunicatiestrategieën

M communicatiestrategie voor merk / product in de
     eindfase:
    F hier kan men proberen het merk verder uit te
        melken of vast te houden voor een gering aantal
        vaste afnemers. Vaak zal geprobeerd worden de
        levenscyclus van het merk te verlengen, door:
        G het product nieuw leven in te blazen (product-
            ontwikkeling, zoals bij Klene Drop)
        G nieuwe gebruiksmomenten te suggereren
            (penetratie) of nieuwe doelgroepen te vinden
            (marktontwikkeling)
        G herpositionering van het merk (zoals bij Klene)
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Marketingcommunicatiestrategie:
PLC & marketingcommunicatiestrategieën

M communicatiestrategie voor merk / product in de
     eindfase:
    F 4 strategieën die in deze fase geschikt zijn:
        1/ingrijpende productaanpassing communiceren:
            wanneer het product zodanig wordt aangepast
            dat de consument het product of merk vrijwel
            als geheel nieuw ervaart (= productontwik-
            keling), kan dit vaak tot grote problemen
            leiden.  De consument zal  -vooral bij FMCG’s-
            geneigd zijn af te haken, vooral wanneer hier
            een duidelijke prijsstijging speelt.
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Marketingcommunicatiestrategie:
PLC & marketingcommunicatiestrategieën

M communicatiestrategie voor merk / product in de
     eindfase:
    F 4 strategieën die in deze fase geschikt zijn:
        2/nieuwe toepassingsmogelijkheden onder de
            aandacht brengen: een product als kaas wordt
            al lang niet meer alleen op brood gegeten.
            Collectieve reclames van het Nederlands
            Zuivelbureau hebben er mede voor gezorgd
            dat meer toepassingen bekend werden en
            inmiddels gewoon zijn geworden.
            Dit geldt net zo voor andere producten zoals
            havermout, chocoladepasta en -hagel, enz.



‘Wheel’ by Miniot,

Schagen
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Marketingcommunicatiestrategie:
PLC & marketingcommunicatiestrategieën

M communicatiestrategie voor merk / product in de
     eindfase:
    F 4 strategieën die in deze fase geschikt zijn:
        3/gebruiksfrequentie opvoeren: het gaat hier om
            een vorm van marktpenetratie (marktver-
            dieping).  Waar voorheen producten wekelijks
            of slechts zo nu en dan werden geconsumeerd
            (denk bv. aan kip, avocado, rijst- en pasta-
            gerechten, sojaproducten, enz.), zijn deze
            patronen vaak door omvangrijke marketing-
            communicatiecampagnes doorbroken, en
            staan ze nu veel vaker op het menu.
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Marketingcommunicatiestrategie:
PLC & marketingcommunicatiestrategieën

M communicatiestrategie voor merk / product in de
     eindfase:
    F 4 strategieën die in deze fase geschikt zijn:
        4/nieuwe doelgroepen aantrekken: feitelijk een
            vorm van marktontwikkeling zoals te zien is
            geweest bij het vinden van nieuwe doel-
            groepen voor een product als cider (voorheen
            vooral bestemd voor oudere, vaak vrouwelijke
            consumenten), of voor elektrische fietsen
            (voorheen vooral afgenomen door senioren),
            of zelfs een dienst zoals fitness (eerder m.n.
            voor de  ‘Schwarzeneggers’ van deze wereld!).
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Marketingcommunicatiestrategie:
communicatiestrategieën voor merken die apart durven zijn

M ‘different’ zijn, niet streven naar eenvormigheid:
    F onder druk van concurrentie imiteren en
        verbeteren bedrijven producten van hun
        concurrenten, die op hun beurt precies hetzelfde
        doen.  
        Onderzoeken laten telkens zien: hoe drukker
        bedrijven bezig zijn met concurrentiestrijd, 
        hoe minder ze zich van
        elkaar onderscheiden,
        en hoe meer ze op elkaar
        gaan lijken.
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Marketingcommunicatiestrategie:
communicatiestrategieën voor merken die apart durven zijn

M ‘different’ zijn, niet streven naar eenvormigheid:
    F 7 fasen naar de beduchte eenvormigheid:
        G een bedrijf voegt een nieuwe eigenschap toe
            aan het product (of de dienst)
            Vrbld: de toevoeging van de camerafunctie
            aan de mobiele telefoon
        G de doelgroep is hier blij mee en koopt het
        G concurrenten merken dit en voegen een
            vergelijkbare eigenschap toe aan hun product
            (imiteren bv. met camera met meer pixels)
        G de nieuwe eigenschap wordt de standaard in
            de categorie >>
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Marketingcommunicatiestrategie:
communicatiestrategieën voor merken die apart durven zijn

M ‘different’ zijn, niet streven naar eenvormigheid:
    F 7 fasen naar de beduchte eenvormigheid (vervolg):
        G consumenten ervaren de eigenschap als een
            ‘hygiënefactor’: alle producten in de categorie
            moeten hieraan voldoen
        G het aantal eigenschappen waaraan een
            product moet voldoen om te kunnen
            concurreren, is hiermee dus gestegen
        G opnieuw, de eerste fase: een bedrijf voegt een
            nieuwe eigenschap toe aan het product (of de
            dienst), enz., bv. camerafunctie vóór én achter
            voor selfies of i.d.
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Marketingcommunicatiestrategie:
communicatiestrategieën voor merken die apart durven zijn

M ‘different’ zijn, niet streven naar eenvormigheid:
    F 3 strategieën om echt anders te zijn:
        1/omkering: betreft het bestuderen wat andere
            merken in de categorie doen, en vervolgens
            precies het tegenovergestelde doen. 
            Deze strategie wordt o.a. gebruikt door IT
            bedrijven die diensten, die door hun concur-
            renten aan consumenten worden door-
            berekend, zélf gratis of freemium aanbieden.
            Of zoals bij een bank als Knab die online
            bankdiensten geheel anders inricht dan
            traditionele banken.  
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Marketingcommunicatiestrategie:
communicatiestrategieën voor merken die apart durven zijn

M ‘different’ zijn, niet streven naar eenvormigheid:
    F 3 strategieën om echt anders te zijn:
        2/afsplitsing: deze strategie speelt in op het
            categoriseergedrag van consumenten: ‘als een
            fles op een bierfles lijkt, dan moet het wel bier
            zijn!’  Dus: doorbreek dit prototype verband! 
            Vrbld: de Zwitserse Swatch-horloges zijn
            gemaakt als horloges, maar worden
            gepositioneerd als kleine kunst/verzamel-
            objecten.  Op deze wijze heeft Swatch zijn
            eigen relevante, nieuwe categorie gecreëerd,
            en tevens een first-mover advantage.
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Marketingcommunicatiestrategie:
communicatiestrategieën voor merken die apart durven zijn

M ‘different’ zijn, niet streven naar eenvormigheid:
    F 3 strategieën om echt anders te zijn:
        3/vijandigheid: betreft een strategie waarbij op
            assertieve of brutale manier wordt ingespeeld
            op een nadeel of bijzonderheid van het merk. 
            Avis’ ‘we’re #2, so we try harder’ speelt
            hierop in.  
            Ook Red Bull maakt hier gebruik van door een
            uitdagende manier van marketingcommuni-
            catie (waaronder het organiseren van
            extreme evenementen) die geheel anders is
            dan wat in die branche gebruikelijk is.


