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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediakeuze:
mediaplan

M 6 stappenplan voor een effectief mediaplan:
    1/beschrijf de marketingcommunicatie-
        doelstellingen
    2/kies uit beschikbare marketingcommunicatie-
        instrumenten
    3/beschrijf de mediadoelgroep, waarbij gegevens
        over mediagedrag, aankoopgedrag en wijze
        van informatieverwerking worden gebruikt
    4/bepaal de basisstrategie m.b.t. betaalde, eigen
        en verdiende media
    5/vul het mediamodel concreet in
    6/beschrijf samenspel tussen media en middelen
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediakeuze:
media exposures

M media anno nu:
    F Vroeger werden consumenten met minder
        marketingcommunicatieboodschappen én
        media geconfronteerd dan tegenwoordig. 
        Door de enorme toename van deze
        boodschappen en de techniek die dit allemaal
        mogelijk maken, worden consumenten
        geconfronteerd met zo’n 400 reclame-uitingen
        per dag.  Telt men daarbij alle confrontaties
        met verpakkingen in supermarkten en andere
        winkels, dan stijgt dit aantal tot rond 1.600  
        confrontaties per dag!
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediakeuze:
media exposures

M media anno nu:
    F Het aantal confrontaties stijgt nog steeds. 
        Hoewel de verdergaande digitalisering van de
        media voor veel mogelijkheden zorgt om de
        doelgroepen effectiever en efficiënter te
        bereiken, zorgt dit ook voor een enorme
        hoeveelheid communicatieboodschappen
        rondom de consument: clutter.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediakeuze:
media exposures
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediakeuze:
media exposures

M media anno nu:
    F Naast deze clutter zijn nog meer ontwikke-
        lingen die het maken van een goed mediaplan
        in de weg staan:
        G de doelgroep krijgt steeds meer
            mogelijkheden om marketingcommunicatie
            te vermijden (Netflix, Spotify, en meer);
        G mediafragmentatie: mensen gebruiken
            steeds meer media en gebruiken deze
            minder intensief;
 >>



7

MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediakeuze:
media exposures

M media anno nu:
    F ontwikkelingen die het maken van een goed
        mediaplan in de weg staan (vervolg):
        G er zijn steeds meer mogelijkheden voor
            marketingcommunicatie, o.a. via traditionele
            media zoals tijdschriften, radio en tv. 
            Hierdoor ontstaan opties als advertorials,
            product placement, sponsoring van r/tv-
            programma’s, enz.;
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediakeuze:
media exposures

+500% meer Navy aviator
sollicitaties....

product 
placements

legally blond
apple
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediakeuze:
media exposures

M media anno nu:
    F ontwikkelingen die het maken van een goed
        mediaplan in de weg staan (vervolg):
        G naast het geconfronteerd worden met deze
            traditionele media, hebben consumenten via 
            mobieltjes, notebooks en pc’s, continu
            toegang tot internet: always-on toegang.
            Waar moet de marketeer zich op focussen?
        G consumenten hebben steeds meer mogelijk-
            heden om zélf te communiceren over
            merken, bv. via blogs, tweets, facebook, e.d.
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Marketingcommunicatiedoelstelling
(effectdoelstelling)

globale effecten marketingcommunicatie-instrumenten

prof. F. van Raaij
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediakeuze:
keuze van marketingcommunicatie-instrumenten

M welke instrumenten in te zetten?:
    F de keuze voor een marketingcommunicatie-
        instrument is afhankelijk van de marketing-
        communicatiedoelstellingen, de doelgroep en
        het budget.
        
    F Eerst zal een keuze gemaakt moeten worden
        aan de hand van de basisindeling in
        marketingcommunicatiedoelstellingen: de
        effectdoelstellingen dominantie, relevantie,
        binding en gedrag.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediakeuze:
keuze van marketingcommunicatie-instrumenten

M welke instrumenten in te zetten?:
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediakeuze:
keuze van marketingcommunicatie-instrumenten

M welke instrumenten in te zetten?:
    F reclame: in massamedia prima te gebruiken
        voor het beïnvloeden van bekendheid, kennis,
        attitude en tevredenheid van grote groepen
        consumenten.  Maar kan in algemeen niet
        verder gaan dan het vergroten van de
        koopintentie;

>>
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediakeuze:
keuze van marketingcommunicatie-instrumenten

M welke instrumenten in te zetten?:
    F marketing-pr: een effectief instrument
        wanneer een merk nieuwswaarde heeft, of om
        de introductie van een nieuw product te
        begeleiden.
        Wanneer een blogger of journalist over het
        merk schrijft, zal dit vrij geloofwaardig bij de
        doelgroep overkomen.  Nadeel hierbij is dat de
        producent weinig vat heeft op de inhoud van
        de boodschap.
        Marketing-pr gaat in het algemeen ook niet
        verder dan koopintentie. >>  
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediakeuze:
keuze van marketingcommunicatie-instrumenten

M welke instrumenten in te zetten?:
    F sponsoring, heeft als belangrijkste doel het
        vergroten van de merkbekendheid, en kan ook
        invloed hebben op de attitude t.o.v. het merk. 
        Sponsoring heeft vrijwel nooit rechtstreeks
        invloed op het koopgedrag van de consument;

>>
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediakeuze:
keuze van marketingcommunicatie-instrumenten

M welke instrumenten in te zetten?:
    F promoties, zijn bedoeld om de verkoop tijdelijk
        een extra stimulans te geven (extra omzet), en
        kunnen ook gericht zijn op het creëren van 
        meerwaarde van het merk.
        Klassieke promotie betreft prijspromoties in de
        vorm van tijdelijke prijskortingen, coupons &
        refunds, bonusverpakkingen, sampling en
        demonstraties, e.d. 
        Thematische promotie betreft waardepromoties
        d.m.v. weggevers, cadeaus met bijbetaling,
        spaaracties, prijsvragen, wedstrijden, e.d.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediakeuze:
keuze van marketingcommunicatie-instrumenten

M welke instrumenten in te zetten?:
    F direct marketing en dialoogmarketing, zijn
        bedoeld om het koopgedrag direct te
        beïnvloeden en een langdurige relatie met de
        doelgroep op te bouwen en te onderhouden. 
        Ook prima te gebruiken om de service van het
        merk te demonstreren bij een bredere
        doelgroep, bijv. t.b.v. klanten en ook niet-
        klanten.
        DM betrof eerder vooral eenrichtings-
        communicatie, maar is nu meer tweerichtings-
        verkeer geworden.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediakeuze:
keuze van marketingcommunicatie-instrumenten

M welke instrumenten in te zetten?:
    F winkelcommunicatie, veelal in de vorm van
        displays, productpresentaties en verpakkingen,
        is bedoeld om het koopgedrag rechtstreeks te
        beïnvloeden. Winkelcommunicatie speelt hierin
        een grote rol, juist omdat zoveel koopbeslis-
        singen in de winkel worden genomen, die zijn
        voorgenomen door de consument of die
        spontaan of impulsief ter plaatse worden
        gedaan.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediakeuze:
keuze van marketingcommunicatie-instrumenten

M welke instrumenten in te zetten?:
    F persoonlijke verkoop, geeft de mogelijkheid om
        in een rechtstreeks contact met de (potentiële)
        klant in te haken op zijn of haar wensen en
        vragen. 
        De wijze waarop het gesprek wordt gevoerd,
        heeft uiteraard invloed op de attitude en de
        kennis betreffende het merk.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediakeuze:
keuze van marketingcommunicatie-instrumenten

M welke instrumenten in te zetten?:
    F evenementen, zijn het meest multimediaal van
        alle communicatie-instrumenten. 
        Betrokken consumenten kunnen d.m.v. reclame,
        DM, e-mail en sociale media worden uitgenodigd
        en voorbereid. Tijdens en na het evenement
        kunnen folders, samplingacties, promoties,
        persoonlijke verkoop worden ingezet. 
        En alhoewel evenementen van korte duur zijn,
        kunnen daarna social media, virtuele
        evenementen e.d. worden benut om de relatie
        met de doelgroep voort te zetten.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediakeuze:
mediadoelgroep

M op welke groepen moet worden gericht?:
    F in het marketingcommunicatieplan wordt
        onderscheid gemaakt tussen:
        G de marketingdoelgroep: de mensen die nodig
            zijn om de commerciële doelstellingen te
            bereiken;
        G de communicatiedoelgroep: de mensen op wie
            de communicatieboodschap wordt gericht, en
        G de mediadoelgroep: de groep mensen waartoe
            media worden ingekocht, en die de media te
            horen of te zien krijgen waarin de boodschap
            wordt geplaatst of uitgezonden. 
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediakeuze:
betaalde, eigen en verdiende media

M media-indeling:
    F betaalde media (paid media): media waar een
        adverteerder voor moet betalen;
    F eigen media (owned media): media van de
        adverteerder zelf, zoals een winkel, folder,
        relatietijdschrift, website, enz.;
    F verdiende media (earned media): media-
        aandacht die de adverteerder krijgt wanneer
        mensen uit de doelgroep spontaan (en gratis)
        een boodschap betreffende zijn merk met
        anderen gaan delen. De mate waarin dit gebeurt
        wordt aangeduid als ‘conversatiewaarde’.   
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediakeuze:
betaalde, eigen en verdiende media

M betaalde media:
    F een adverteerder kiest voor betaalde media om
        een gegarandeerd bereik te behalen.  Zo kan er
        bv. specifiek op (sub)doelgroepen worden inge-
        kocht.
        Vrbld: een boodschap gericht op sportminnende
        mannen, waartoe een tv-reclamecampagne op
        RTL-7 wordt opgezet.
        Problemen hierbij kunnen zijn: het wegzappen
        door de consument, en het pushen van de
        boodschap hetgeen steeds meer consumenten
        tegenstaat.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediakeuze:
betaalde, eigen en verdiende media

M eigen media:
    F een voordeel hiervan is de kosten: het merk
        hoeft niet te betalen voor het gebruik van eigen
        media, wél voor de productiekosten ervan
        (ontwerp-en drukkosten, kosten van
        verspreiding, installeren, enz.).
        Verder kunnen eigen media voor extra omzet en
        meer binding zorgen bij bestaande klanten.
        Een nadeel hiervan is dat meestal alleen mensen
        worden bereikt die wat met het merk hebben;
        nieuwe gebruikers zijn hiermee lastig te
        bereiken. 
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediakeuze:
betaalde, eigen en verdiende media

M verdiende media:
    F voordelen hiervan zijn: boodschappen die via
        media bij de doelgroep terechtkomen zijn
        geloofwaardiger, en het bereik is niet beperkt
        tot een vaststaand aantal, zoals bij betaalde
        media. Het bereik wordt zo ‘versterkt’.
        Om echt ‘viral’ te gaan -zeer moeilijk-, dient de
        communicatie te voldoen aan een aantal criteria:
        G gezien worden
        G een sterke, positieve emotionele impact
        G persoonlijke triomf: iets knaps, bewonderens-
            waardigs.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediakeuze:
betaalde, eigen en verdiende media

M samenspel van betaalde, eigen en verdiende media:
    F mensen raken inmiddels meer gewend aan
        verdiende media.  Voor de adverteerder is het
        lastiger geworden om conversaties tussen
        mensen uit de doelgroepen op te zetten, dus
        worden deze media commerciëler en worden
        goede bloggers hiervoor betaald.
        Ook blijkt het nodig te zijn om verdiende media
        op gang te brengen d.m.v. betaalde media, dit
        met het oog op het gegarandeerde bereik.
        Betaalde media blijken ook nodig te zijn voor het
        effectief door laten verwijzen vanuit eigen media.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediakeuze:
betaalde, eigen en verdiende media

M koppeling van de strategie aan deze 3 media:
    F uitgaande van de 4 basisstrategieën voor de
        mediakeuze, kan de doelstelling van de
        marketingcommunicatie bestaan uit:
        G dominantie -> verhogen;
        G relevantie (functioneel dan wel emotioneel)
            -> verhogen;
        G binding (functioneel dan wel emotioneel)
            -> creëren;
        G gedrag -> verkoop realiseren.

    mediamodel (F. van Raaij) -> 
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediakeuze:
betaalde, eigen en verdiende media
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediatypen:
televisie

M televisie, nog lang niet dood:
    F alhoewel smartphones, I-pods e.d. als mini-tv’s
        kunnen worden beschouwd, is de rol van tv niet
        uitgespeeld.  Mensen kijken nog steeds naar de
        tv, bv. vanwege het aanbod aan programma’s of
        sport, of juist in gezelschap van vrienden en
        familie.
        TV is nog steeds een medium waarmee snel een
        groot publiek kan worden bereikt. 
        En internet gaat hand in hand samen met de tv,
        zowel qua digitaal zenderaanbod als qua
        interactiviteit.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediatypen:
televisie

M televisie, nog lang niet dood:
    F voordelen van tv:
        G groot communicatievermogen
        G gebruik van beeld én geluid
        G er kunnen verhalen worden verteld
    F nadelen van tv:
        G duur medium, zowel qua productiekosten van
            commercials als qua uitzendkosten
        G minder geschikt voor complexe boodschappen
        G consumenten zappen weg tijdens commercials
            (actieve reclamevermijding) of gaan dan iets
            anders doen (passieve reclamevermijding).
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediatypen:
televisie

M televisiesponsoring:
    F juist omdat reclameblokken minder bekeken
        blijken te worden, is een verschuiving naar
        televisiesponsoring (=non-spot advertising,
        branded content) merkbaar.  Mogelijkheden, o.a.:
        G billboarding: ‘...wordt gesponsord door...’
        G product placement: producten in bv. GTST
        G inscript sponsoring: bv. productuitleg in het
            ochtendprogramma Koffietijd
        G prijssponsoring: beschikbaarstellen van prijzen
        G programmaparticipatie (ook productiekosten):
            bv. Praxis in het programma Eigen Huis & Tuin.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediatypen:
radio

M radio, nog steeds relevant:
    F radio kent vergelijkbare veranderingen als die bij
        tv. Ook hier speelt internet (streaming) een
        belangrijke rol, waardoor steeds méér naar radio
        wordt geluisterd.

        Wél krijgen radiostations steeds meer concur-
        rentie van aanbieders zoals Spotify en Youtube,
        waardoor het lastiger wordt mensen met
        reclameboodschappen te bereiken.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediatypen:
radio

M radio, nog steeds relevant:
    F voordelen van radio:
        G commercials zijn relatief goedkoop te maken
        G commercials zijn snel inzetbaar, kunnen snel
            inhaken op de actualiteit
        G radio is selectief in te zetten: specifiek gericht
            op bepaalde doelgroepen
        G prima ter ondersteuning van andere media
    F nadelen van radio:
        G medium is weinig indringend, lage impact
        G geen beeld
        G minder geschikt voor complexe boodschappen.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediatypen:
dagbladen

M dagbladen, in het nauw:
    F door de continue stroom aan nieuws via internet,
        lopen aantallen abonnementen en losse verkoop
        sterk terug.  Het gevolg is dat de dagbladen
        digitale toepassingen hebben ontwikkeld
        waarmee de kranten online kunnen worden
        gelezen.

        Uiteraard heeft dit effect op de manier waarop
        advertenties worden bekeken, en ook op de
        inkomsten daarvan.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediatypen:
dagbladen

M dagbladen, in het nauw:
    F voordelen van dagbladen:
        G kan snel en op actualiteit worden ingeschakeld
        G mogelijkheid tot segmenteren van doelgroepen
        G complexere boodschappen mogelijk ( doordat de
              lezer zelf op eigen tempo leest [interne pacing], dit in
              tegenstelling tot andere media zoals radio en tv die 
              zelf het tempo regelen [externe pacing] )
    F nadelen van dagbladen:
        G relatief duur (in termen van kosten per mille)
        G steeds minder doelgroepen kunnen via dit
            medium worden bereikt.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediatypen:
tijdschriften

M tijdschriften, ook onder druk:
    F veel tijdschriften hebben het moeilijk, terwijl
        sommige het goed doen (ANWB Kampioen [± 3,4

          miljoen], Allerhande, Eigen Huis, Libelle, Veronica,
        Plus, Linda, Donald Duck, Margriet, Happinez [±

          130.000] ).

        Tijdschriften   -er zijn inmiddels zo’n 1.200
        publiekstijdschriften-   bieden een context die
        helemaal bij de lezer past.  De sfeer die door het
        blad wordt gecreëerd straalt af op advertenties.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediatypen:
tijdschriften

M tijdschriften, ook onder druk:

een greep uit de Sanoma verzameling
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediatypen:
tijdschriften

M tijdschriften, ook onder druk:
    F voordelen van tijdschriften:
        G sfeer helpt bij het aanspreken op emotionele
            behoeften en/of de merkessentie geloof-
            waardig over te brengen
        G worden vaak meerdere keren door meerdere
            mensen gelezen: gunstig voor het bereik
        G complexere boodschappen mogelijk
    F nadelen van tijdschriften:
        G lange productietijd: advertentie moet lang van
            tevoren worden aangeleverd 
        G het in algemeen teruglopend bereik
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Mediatypen:
digitale media: websites, e-mailings, social media e.d.

M digitale media, en daaruit volgende veranderingen  
    F digitale media hebben voor veel veranderingen
        gezorgd binnen de marketingcommunicatie,
        m.n. op het gebied van:
        G beheersbaarheid, hetgeen is afgenomen,
            vooral doordat consumenten en andere
            stakeholders hieraan kunnen bijdragen
        G relevantie, hetgeen is toegenomen, dit door de
            mogelijkheden om boodschappen beter te
            plaatsen
        G kosten, zijn in algemeen lager dan in de offline 
            wereld, maar bij groter bereik: niet altijd!
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediatypen:
digitale media: websites, e-mailings, social media e.d.

M digitale media, en daaruit volgende veranderingen  
    F verdere veranderingen binnen de marketing-
        communicatie ten gevolge van digitale media:
        G meetbaarheid, hetgeen is toegenomen.
            Aantallen clicks, zoekgedrag, bounce-rates,
            enz. kunnen zeer nauwkeurig worden bij-
            gehouden en geanalyseerd (->webanalytics).
        G continuïteit: door de voortdurende connectivi-
            teit, de meetbaarheid en de verwachtingen die
            consumenten en bedrijven via internet hebben,
            zijn/moeten handelingen, reacties, enz.
            vrijwel direct, soms 24/7, worden uitgevoerd.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediatypen:
digitale media: websites, e-mailings, social media e.d.

M digitale media, diverse verschijningsvormen:
    F website, meestal de basis van de aanwezigheid
        van een merk op internet.  Afhankelijk van wat
        met het merk wordt ondernomen, kan gekozen
        worden voor o.a.:
        G transactiesites, voor het aankopen van
            producten kopen, zoals bol.com
        G branding sites, om het merk op te bouwen
            (beleving, informatie, e.d.), bv.  Heineken
        G publicatie- of inhoudsites voor het bundelen en
            verschaffen van informatie, bv.  nu.nl 
        G connectiesites voor gebruikers onderling.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediatypen:
digitale media: websites, e-mailings, social media e.d.

M digitale media, diverse verschijningsvormen:
    F e-mailings, de digitale versie van direct mail.
        Inmiddels heeft wetgeving deze vorm van
        marketingcommunicatie zeer beperkt, vooral
        waar het spam betreft: het ongevraagd
        gebruikmaken van e-mailadressen.  
        Om dit te mogen ondernemen, moet een opt-in
        toestemming worden gegeven, en moet de
        ontvanger via een link deze toestemming kunnen
        intrekken.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediatypen:
digitale media: websites, e-mailings, social media e.d.

M digitale media, diverse verschijningsvormen:
    F banners en buttons, betreffen display
        advertenties op website-pagina’s;

    F zoekmachineadvertenties (search engine
        advertising, SEA) zoals wordt verricht bij het
        zoeken naar een bedrijf of merk via bv. Google.
        Om beter gevonden te kunnen worden binnen
        grote groepen van vergelijkbare bedrijven,
        merken of termen, wordt zoekmachine-
        optimalisatie toegepast (search engine
        optimalization, SEO);
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediatypen:
digitale media: websites, e-mailings, social media e.d.

M digitale media, diverse verschijningsvormen:
    F affiliate netwerk, betreft een intermediair die
        namens adverteerders advertenties verzorgt 
        via een netwerk van kleinere sites (affiliates),
        waar rechtstreeks adverteren voor de
        adverteerder niet interessant is;
 
    F social media; marketingcommunicatie speelt zich
        hier af op social media platforms.  Naast adver-
        teren heeft een merk hier ook de mogelijkheid te
        interacteren met de (sub)doelgroep.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediatypen:
digitale media: websites, e-mailings, social media e.d.

M digitale media, diverse verschijningsvormen:
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Mediatypen:
digitale media: websites, e-mailings, social media e.d.

M digitale media, diverse verschijningsvormen:
    F mobile advertising, de bekende communicatie
        met de doelgroep via de mobiele telefoon (en
        pods, pads, enz.). De mobiele communicatie
        geeft tevens de mogelijkheid van location based
        advertising (bv. commerciële boodschappen op
        het mobieltje tonen tijdens het bezoeken van 
        een winkelcentrum of een supermarkt);

    F gaming, waarbij product placement kan worden
        toegepast: het tonen van producten in de game.
        Kan ook deel uitmaken van virale campagnes.
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Mediatypen:
digitale media: websites, e-mailings, social media e.d.

M voordelen van marketingcommunicatie via digitale
    kanalen:
    F lagere kosten t.o.v. andere middelen
    F mogelijkheid om een concreet handelings-
        perspectief in te bouwen: kijken en klikken
    F digitale uitingen kunnen snel en tussentijds
        worden aangepast en geoptimaliseerd
    F specifieke doelgroepen kunnen worden benaderd
    F mogelijkheden voor interactie met de doelgroep
    F resultaten zeer goed en continu te meten
    F digitale communicatie kan het bereik van andere
        media vergroten.
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Mediatypen:
digitale media: websites, e-mailings, social media e.d.

M nadelen van marketingcommunicatie via digitale
    kanalen:
    F er ontstaat steeds meer clutter op internet, en
        daarmee reclame-irritatie en vermijdingsgedrag
    F digitale communicatie is zeer versnipperd: overal
        vindt wat communicatie plaats t.b.v. uiteen-
        lopende groepen (klanten? potentiële klanten? 
        geïnteresseerden? fans?)
    F o.a. door alle clutter e.d. wordt digitale
        communicatie steeds duurder
    F ondanks het kunnen meten van aantallen clicks
        e.d. kan ROI lastig worden bepaald.
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Mediatypen:
buitenmedia

M buitenmedia omvat een groot aantal uiteenlopende
     media, waaronder, maar niet uitsluitend:

F abri’s
F billboards
F stationsreclames
F luchtballonnen
F reclamezuilen
F vervoersreclame
F spectaculars (3D)
F triangles (lamellen)
F lichtreclame

F lichtkranten
F displays
F videoschermen 
F vrachtautoreclame
F taxireclame
F sandwich-mannen
F (voetbal)shirts
F kleding met logo’s
F mobiele billboards
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Mediatypen:
buitenmedia
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Mediatypen:
buitenmedia

M voordelen van buitenmedia:
    F bieden adverteerders maximaal bereik
    F hoge attentiewaarde, hoge contactfrequentie
    F relatief lage kosten 
    F geografisch selectief inzetbaar, zoals in de buurt
        van verkooppunten van het merk/product

M nadelen van buitenmedia:
    F gevoelig voor beschadigingen en vandalisme
    F vanwege korte confrontatie moet boodschap 
        kort en eenvoudig zijn. 
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Mediatypen:
bioscoop

M voordelen van bioscoop:
    F mogelijkheid voor commercials waarmee op
        indringende en emotionele wijze boodschappen
        kunnen worden overgebracht
    F selectief medium warmee vooral jong publiek
        kan worden bereikt
    F hoog communicatievermogen 

M nadelen van bioscoop:
    F niet mogelijk om brede doelgroep te bereiken
    F relatief duur.
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Mediatypen:
reclameartikelen zoals premiums e.d.

M reclameartikelen (specialty media), betreffen
    gebruiksvoorwerpen zoals agenda’s, aanstekers,
    pennensets, rekenmachines, sleutelhangers, petjes,
    t-shirts, enz. waarop reclameboodschappen zijn
    aangebracht.
    Dergelijke opdrukken betreffen veelal de merk-
    naam, het logo of een korte reclametekst.

    Reclameartikelen worden gratis weggegeven aan
    klanten en relaties.
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Mediatypen:
reclameartikelen zoals premiums e.d.

M voordelen van de inzet van reclameartikelen:
    F selectief in te zetten: alleen aan klanten, e.d.
    F flexibel inzetbaar door grote én kleine bedrijven
    F frequente confrontatie met boodschap of logo
        door regelmatig gebruik van gebruiksvoorwerp
    F kosten, in het algemeen relatief laag

M nadelen van de inzet van reclameartikelen:
    F imago-gevoeligheid: kwalitatief minder goede
        artikelen zorgen voor een bijpassend imago
    F verzadiging, wanneer meer bedrijven dezelfde of
        vergelijkbare reclameartikelen gaan inzetten.
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Mediatypen:
brievenbus- en mailboxreclame

M voordelen van brievenbus- en mailboxreclame:
    F selectief in te zetten: precies te bepalen wie de
        reclame dient te ontvangen
    F mogelijkheid om assortiment te tonen, bv. in de
        vorm van folders en (elektronische) catalogi
    F mogelijkheid om in te haken op actualiteit, bv.
        aanbiedingen, kortingen, e.d.

M nadelen van brievenbus- en mailboxreclame:
    F duur: vooral het drukwerk van (week)folders
    F bereik feitelijk beperkt tot bestaande klanten;
        potentiële klanten hebben nauwelijks interesse.


