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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Criteria voor de mediakeuze:
belangrijke keuzecriteria

M 10 belangrijke keuzecriteria:
    F doelgroep
    F bereik
    F contactfrequentie
    F timing
    F marktgebied
    F snelheid
    F budget
    F communicatievermogen
    F creatief concept
    F activiteiten van de concurrentie
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Criteria voor de mediakeuze:
belangrijke keuzecriteria

M doelgroep:
    zoals al eerder is aangeduid, hoeft de marketing-
    communicatie- of mediadoelgroep niet altijd samen
    te vallen met de marketingdoelgroep.   
    Niet alleen potentiële kopers behoren tot deze
    groep; ook personen die op directe of indirecte
    wijze invloed op de aankoop kunnen hebben,
    kunnen tot de marketingcommunicatiedoelgroep
    behoren.
    Het is van belang de mediadoelgroep te definiëren
    aan de hand van kenmerken die corresponderen
    met uitkomsten uit mediaonderzoeken.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Criteria voor de mediakeuze:
belangrijke keuzecriteria

M doelgroep:
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Criteria voor de mediakeuze:
belangrijke keuzecriteria

M bereik:
    betreft het aantal personen (of % van het totale
    aantal dat bereikt had kunnen worden) dat is ge-
    confronteerd met het medium of de reclame-
    boodschap.
    Het bereik kan worden onderverdeeld in:
    F mediumbereik (confrontatie met het medium)
    F reclamebereik (confrontatie met communicatie-
        uiting)
    F verdere variaties waarop bereik wordt gemeten, 
        zoals: gemiddeld bereik, actueel bereik, bruto /
        netto bereik, dekking, cumulatief bereik, totaal
        bereik, gewogen bereik, GRP’s.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Criteria voor de mediakeuze:
belangrijke keuzecriteria

M bereik:
    F mediumbereik (. dekking):
        het aantal personen dat is geconfronteerd met
        het medium (veelal % van het totale aantal dat
        had kunnen worden bereikt); dit begrip komt
        overeen met het begrip dekking (in %);

    F reclamebereik:
        het aantal personen (veelal % van het totale
        aantal dat bereikt had kunnen worden) dat is
        geconfronteerd met de communicatie-uiting in
        het medium;
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Criteria voor de mediakeuze:
belangrijke keuzecriteria

M bereik:
    F gemiddeld bereik:
        het gemiddelde aantal personen dat op
        verschillende momenten van uitzending en/of
        plaatsing wordt geconfronteerd met de
        communicatie-uiting; dit aantal kan in de loop
        der tijd worden opgebouwd. 

        Bewaarbladen zoals VT Wonen bouwen over
        langere periodes hun bereik op, terwijl dag-
        bladen dit bereik vrijwel geheel al binnen een
        dag opbouwen.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Criteria voor de mediakeuze:
belangrijke keuzecriteria

M bereik:
    F actueel bereik:
        het aantal personen dat binnen een
        verschijningsinterval van een medium (bv. deze
        week bij een weektijdschrift) is geconfronteerd
        met het medium (’heeft u de Panorama van deze
        week gelezen?’).
        Dit is vooral van belang bij tijdgebonden
        reclame-uitingen; een advertentie voor de Kerst
        is bv. niet relevant wanneer deze pas ná de Kerst
        wordt gezien.
        Actueel bereik is altijd # gemiddeld bereik.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Criteria voor de mediakeuze:
belangrijke keuzecriteria

M bereik:
    F cumulatief bereik:
        het aantal personen (veelal % van het totale
        aantal dat bereikt had kunnen worden) dat na
        enige verschijningen of uitzendingen tenminste
        eenmaal is geconfronteerd met die verschijning
        of uitzending.



10

MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Criteria voor de mediakeuze:
belangrijke keuzecriteria

M bereik:
    F totaal bereik:
        het aantal personen (veelal % van het totale
        aantal dat bereikt had kunnen worden) dat 
        -binnen een jaar-  wel eens met het medium (of
        mediumtitel) is geconfronteerd.

        Wanneer bv. 5 miljoen mensen in een jaar wel
        eens de Panorama hebben gelezen, dan vormt
        dat aantal het totale bereik in dat jaar.  
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Criteria voor de mediakeuze:
belangrijke keuzecriteria

M bereik:
    F gewogen bereik:
        het aantal personen dat met het medium wordt
        geconfronteerd, gewogen op basis van een
        bepaald criterium, bv. leeftijd of regio.

        Zo kan ‘Veronica’ een wegingsfactor 1 toekennen
        aan personen tot 35 jaar, en een wegingsfactor
        0,5 aan ouderen (deze groep is voor Veronica
        minder belangrijk dan de jongere groep).
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Criteria voor de mediakeuze:
belangrijke keuzecriteria

M bereik:
    F bruto bereik:
        de som van de bereikcijfers van verschillende
        media.  Hierbij kan dubbeltelling ontstaan, door-
        dat er personen zijn die geconfronteerd zijn met
        meer dan één uitzending of verschijning van een
        medium of met meerdere media.

    F netto bereik:
        de som van de bereikcijfers van verschillende
        media, gecorrigeerd voor de hiervóór genoemde
        dubbeltellingen.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Criteria voor de mediakeuze:
belangrijke keuzecriteria

M bereik:
    F gross rating point (GRP):
        één GRP staat voor 1% kijkdichtheid
        (dan wel luisterdichtheid) onder de Nederlandse
        bevolking van 13 jaar en ouder (totaal 2017: ca. 
        14,5 miljoen; één GRP komt dus overeen met
        145.000 contacten).
        GRP = frequentie x % (netto) bereik
        Vrbld: een tv-reclame die 5 x wordt uitgezonden
        en netto 15% van de doelgroep bereikt, levert 75
        GRP’s (waarmee dus 10.875.000 personen >13
        jaar zijn bereikt).
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Criteria voor de mediakeuze:
belangrijke keuzecriteria

M contactfrequentie:
    F soms kan één contact met de doelgroep genoeg
        zijn om de communicatieboodschap duidelijk
        over te brengen, maar meestal zullen meerdere
        contacten nodig zijn.

    F Contactfrequentie betreft
        het aantal keer dat de
        doelgroep in een bepaalde 
        periode wordt geconfron-
        teerd met het medium of 
        de boodschap.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Criteria voor de mediakeuze:
belangrijke keuzecriteria

M contactfrequentie:
    F frequentie, bereik en formaat of lengte zijn
        onderling afhankelijk van elkaar:
        G wanneer weinig media worden ingeschakeld,
            maar wel met veel plaatsingen per medium, 
            zal de contactfrequentie hoog zijn;
        G wanneer meer media worden ingeschakeld,
            maar met weinig plaatsingen per medium, zal
            de contactfrequentie laag zijn;

>>
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Criteria voor de mediakeuze:
belangrijke keuzecriteria

M contactfrequentie:
    F frequentie, bereik en formaat of lengte (vervolg):
        G grote advertenties, lange commercials en
            uitgebreide mailings leiden tot lagere
            frequenties, en omgekeerd. 

        Er zal dus binnen het budget goed moeten
        worden afgewogen welk bereik, welke frequentie
        en welk formaat voor de communicatie nodig is.  
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Criteria voor de mediakeuze:
belangrijke keuzecriteria

M contactfrequentie:
    F wanneer hoge contactfrequenties nodig zijn:
        G bij het opbouwen van merkbekendheid
        G bij het koppelen van behoefte aan merknaam
        G bij de introductie van een nieuw merk
        G bij merken met geringe consumentenloyaliteit
        G bij productcategorieën waarin de consument
            weinig geïnteresseerd is
        G bij merken gevoelig voor impulsaankopen
        G bij merken die op de plaats van verkoop veel
            last hebben van concurrerende merken
        G bij merken met complexe reclame-
            boodschappen.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Criteria voor de mediakeuze:
belangrijke keuzecriteria

M budget
*) 

:
    F bij mediakosten spelen met name 2 soorten
        kosten een belangrijke rol:
        G absolute kosten, de kosten die aan de media
            betaald worden.  Veelal zijn hier vele tonnen
            mee gemoeid, waarbij tv-reclame vaak wat
            goedkoper uitvalt dan bv. dagbladreclame;
        G relatieve kosten, de kosten per 1000 bereikte
            doelgroeppersonen (kosten per duizend; cost
            per mille: CPM), of de kosten per GRP, de
            kosten om 1% kijkdichtheid te bereiken.

      *) budgetteringsmethoden worden in H12 behandeld
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Criteria voor de mediakeuze:
belangrijke keuzecriteria

M snelheid:
    F betreft de snelheid waarmee een medium kan
        worden ingeschakeld.
        Soms zal hier een flinke wacht- en/of verwer-
        kingstijd mee gemoeid zijn, zoals voor special
        displays, abri’s e.d. Of zijn er simpelweg te
        weinig media beschikbaar, zoals bij media voor
        evenementen (stadionsborden, billboards e.d.).
        Dagbladen zijn hier in het voordeel, meestal
        binnen 1 of een paar dagen. Tijdschriften hebben
        veelal een inlevertermijn van enkele weken; tv is
        op redelijk korte termijn in te schakelen. 
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Criteria voor de mediakeuze:
belangrijke keuzecriteria

M marktgebied:
    F centrale vraag hierbij: in welke marktgebieden
        kunnen de communicatiebestedingen voor het
        merk de hoogste rendementen opleveren?

        Hierbij moet rekening worden gehouden met:
        G de distributie van het merk; communicatie is
            tamelijk zinloos in gebieden waar het merk
            nauwelijks verkrijgbaar is;
        G inschakelbaarheid van media: sommige media
            zijn alleen nationaal in te zetten, waar andere
            media juist regionaal of zelfs lokaal zijn in te
            schakelen.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Criteria voor de mediakeuze:
belangrijke keuzecriteria

M timing:
    F betreft de tijdstippen waarop de boodschap moet
        -of het beste kan- worden gecommuniceerd.
        Hierbij zal zeker rekening moeten worden
        gehouden met de integratie van andere
        marketingcommunicatie-instrumenten (denk bv.
        aan het samenlopen van promo’s in de winkel,
        reclames op tv en radio en de ondersteunende
        advertenties in h-a-h bladen).

        En: op welk tijdstip van de dag?  Een McDonald’s
        BigMac tv-reclame heeft niet zo veel zin wanneer
        deze om 07:30 wordt uitgezonden....     
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Criteria voor de mediakeuze:
belangrijke keuzecriteria

M creatief concept:
    F van grote invloed op de mediamix en de
        mediastrategie.
        Afhankelijk van o.a. het type product en de
        complexiteit daarvan, zal bv. gekozen moeten 
        worden voor visuele media, zoals televisie of
        demonstratie in de winkel.  Of zal gekozen
        worden voor printmedia wanneer e.e.a.
        aandachtig gelezen dient te worden.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Criteria voor de mediakeuze:
belangrijke keuzecriteria

M communicatievermogen:
    F niet alle mediatypen zijn even geschikt om een
        bepaalde boodschap op een doelgroep over te
        brengen.  Dit communicatievermogen is vooral
        afhankelijk van de volgende factoren:
        G de technische eigenschappen van het medium
        G de context van het medium
        G de confrontatiesituatie
        G de binding van het medium. 
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Criteria voor de mediakeuze:
belangrijke keuzecriteria

M communicatievermogen:
    F factoren:
        G de technische eigenschappen van het medium:
            formaat, kleurgebruik, aantal redactionele
            pagina’s vs. advertentiepagina’s, reproductie-
            kwaliteit, en ook: interne pacing (bv. krant) en
            externe pacing (bv. radio / tv);

>>



25

MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Criteria voor de mediakeuze:
belangrijke keuzecriteria

M communicatievermogen:
    F factoren:
        G de context van het medium: 
            de omgeving of het umfeld van een medium of
            advertentie bestaat uit de redactionele inhoud,
            de vormgeving en andere communicatie-
            uitingen binnen het medium.  
            Voor maximaal effect moet dit umfeld                
            uiteraard wel in overeenstemming zijn met de
            advertentie of boodschap.  
            Redactionele inhoud kan in dit opzicht achter-
            grondinformatie verschaffen die kan afstralen
            op de advertentie, bv. qua nieuwswaarde.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Criteria voor de mediakeuze:
belangrijke keuzecriteria

M communicatievermogen:
    F factoren:
        G de confrontatiesituatie: 
            op welk moment en in welke situatie een
            uiting bij de doelgroep terechtkomt.
            Consumenten verwerken gedurende de dag en
            gedurende hun dagelijkse activiteiten
            informatie niet altijd op een zelfde manier. 
        G binding:
            sommige media kunnen een grotere binding
            hebben dan andere, en worden dan ook
            aandachtiger bekeken, denk bv. aan betaalde
            tijdschriften.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Criteria voor de mediakeuze:
belangrijke keuzecriteria

M activiteiten van de concurrentie:
    F naast de absolute kosten dient ook rekening te
        worden gehouden met de verhouding van het
        eigen budget t.o.v. dat van de concurrentie.

        Zo heeft het bv. weinig zin om kleinschalig te
        adverteren in het medium waar de concurrent
        juist groots uitpakt. 
        En: om conurrenten frontaal aan te vallen, zal
        men minstens hetzelfde bereik en hetzelfde
        aantal contacten bij de doelgroep moeten
        realiseren.



28

MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Criteria voor de mediakeuze:
belangrijke keuzecriteria

M keuze voor een medium:
    F aan de hand van de 4 basisstrategieën voor de
        mediakeuze  [gericht op dominantie, relevantie,
         binding, gedrag, zie handout 10A, slide 26]  kan worden
        bepaald waarop geconcentreerd dient te worden:
        betaalde, eigen en/of verdiende media.

        Op basis van de voorgaande 10 criteria kan de
        invulling van de mediamix nu vrij nauwkeurig
        plaats vinden.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediaonderzoek:
soorten mediumonderzoek

M belangrijke soorten mediumonderzoek:
    F om voldoende inzicht te verkrijgen in de
        eigenschappen, het bereik, het gebruik van
        media, en ook specifieke programma’s e.d.
        binnen een medium, wordt vooral gebruik
        gemaakt van:
        G mediumbereiksonderzoek
        G reclamebereiksonderzoek
        G bereiksonderzoek per programma, titel, site
        G onderzoek naar de plaats in het medium
        G intermediavergelijking.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediaonderzoek:
soorten mediumonderzoek

M belangrijke soorten mediumonderzoek:
    F mediumbereiksonderzoek
        d.m.v. dit soort onderzoek wordt vastgesteld
        hoeveel mensen met bepaalde media worden
        bereikt. Ook wordt hierbij nagegaan wat de
        kenmerken en het koopgedrag bij de medium-
        gebruikers zijn.

>>
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediaonderzoek:
soorten mediumonderzoek

M belangrijke soorten mediumonderzoek:
    F mediumbereiksonderzoek
        Voorbeelden van mediumbereiksonderzoeken:
        G NOM / Nationaal Onderzoek Multimedia,
            betreffende gedrukte media.  
            Betreft een gezamenlijk onderzoek van de
            Nederlandse Uitgeversbond, BVA (Bond van
            Adverteerders) en PMA (Platform Media
            Adviesbureaus).
            Onderzoek vindt plaats aan de hand van een
            panel van 24.000 personen (> 13 jaar), en
            levert gemiddeld, actueel en totaal bereik;

>>  
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediaonderzoek:
soorten mediumonderzoek

M belangrijke soorten mediumonderzoek:
    F mediumbereiksonderzoek
        Voorbeelden van mediumbereiksonderzoeken:
        G SKO / Stichting KijkOnderzoek betreffende
            televisie.  Deelnemende partijen zijn: SPOT
            (Stichting ter Promotie en Optimalisatie van
            TV-reclame, heet tegenwoordig Screenforce),
            de NOS, BVA en PMA.  Meting vindt plaats door
            GfK, op elektronische wijze, onder ca. 1.250
            huishoudens .
        G internet / websites / site-analytics; ook hier
            worden door allerlei partijen onderzoeken
            verricht, o.a. op basis van website-bezoeken.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediaonderzoek:
soorten mediumonderzoek

M belangrijke soorten mediumonderzoek:
    F reclamebereiksonderzoek
        Een vastgesteld mediumbereik is natuurlijk nog
        geen garantie dat een communicatieboodschap
        via dat medium het bereik behaalt.  Mensen
        kunnen op het moment van vertoning iets 
        anders doen, wegzappen, enz.
        Het vaststellen van het reclamebereik is dan ook
        bijzonder lastig.  Om hier grip op te krijgen, kun-
        nen 2 onderzoeksmethoden worden ingezet:
        G simultane (’live’) methoden
        G retrospectieve (’achteraf’) methoden;

>>
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediaonderzoek:
soorten mediumonderzoek

M belangrijke soorten mediumonderzoek:
    F reclamebereiksonderzoek:
        G simultane (’live’) methoden:
            hierbij wordt het echte mediagedrag ‘live’ door
            onderzoekers geobserveerd, bv. op bezoek bij
            mensen thuis of in een laboratoriumsituatie. 
            En ook: onderzoek naar reclamebereik van
            digitale media (onderzoekers kunnen direct
            bezoeken, clicks op banners e.d. monitoren).    
            Deze methode wordt ook toegepast voor het
            medium tv, waarbij toestellen die zijn
            afgestemd op een bepaalde reclame, kunnen
            worden geteld. >>
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Mediaonderzoek:
soorten mediumonderzoek

M belangrijke soorten mediumonderzoek:
    F reclamebereiksonderzoek:
        G retrospectieve (’achteraf’) methoden:
            hierbij worden na het mediagebruik vragen
            aan respondenten gesteld.
            Deze methode wordt o.a. ingezet voor het
            medium tv, waarbij panels van consumenten
            na hun mediagebruik online aangeven wat zij
            hebben bekeken. 
            Probleem hierbij is wel dat de respondenten
            bewust worden van hun mediagebruik,
            waardoor zij mogelijk bewuster zullen 
            omgaan met hun mediagebruik. 

36

MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediaonderzoek:
soorten mediumonderzoek

M belangrijke soorten mediumonderzoek:
    F bereiksonderzoek per programma, titel, site:
        hierbij worden o.a. gegevens verzameld omtrent:
        G de omvang en samenstelling van het bereik,
            bv. hoeveel mensen maken hier gebruik van? 
        G de binding van de consumenten met de zender,
            het programma, de titel, enz., bv. hoe lang
            lezen ze het blad al?; zijn het vaste bezoekers?
        G de wijze waarop de consumenten omgaan met
            de zender, het programma, enz., bv. wanneer
            kijken de consumenten? met hoeveel
            aandacht? hoe lang?

>>
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediaonderzoek:
soorten mediumonderzoek

M belangrijke soorten mediumonderzoek:
    F bereiksonderzoek per programma, titel, site:
        verder worden gegevens verzameld omtrent:
        G de waardering van consumenten voor
            programma’s of redactionele inhoud, bv.
            welke onderdelen van het programma of de
            website worden het meest gewaardeerd?   
        G de onderwerpen waarin de consumenten zijn
            geïnteresseerd, bv. hobbies, bestedingen, enz.

38

MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediaonderzoek:
soorten mediumonderzoek

M belangrijke soorten mediumonderzoek:
    F onderzoek naar de plaats in het medium:
        hoe groot is de kans dat een advertentie in bv.
        een krant wordt opgemerkt?  Vragen die hierbij
        aan de orde komen, zijn o.a.:
        G worden advertentiepagina’s in een krant even
            goed bekeken als redactionele pagina’s?
        G worden grote advertenties beter bekeken dan
            kleinere advertenties?
        G is de positie op de pagina van invloed op de
            reclamecontactkans?

>> 
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Mediaonderzoek:
soorten mediumonderzoek

M belangrijke soorten mediumonderzoek:
    F onderzoek naar de plaats in het medium:
        uit onderzoek blijkt dat -in dit geval van kranten-
        advertenties die als ingezonden mededeling op
        een redactiepagina worden geplaatst, aanzienlijk
        minder goed worden opgemerkt dan gewone
        advertenties.
        Ook het formaat van de advertentie heeft hier
        positief effect, en dat geldt ook voor het gebruik
        van illustraties.

>>  
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Mediaonderzoek:
soorten mediumonderzoek

M belangrijke soorten mediumonderzoek:
    F onderzoek naar de plaats in het medium:
        ook bij het medium tv kan de plaats in het
        medium en de plaats in het reclameblok zelf,
        worden onderzocht.  Hier blijkt dat naarmate het
        aantal commercials in een blok toeneemt, des te
        meer spontane herinnering terugloopt.  
        De eerste 3 commercials   -en ook de laatste
        spots-   behalen in dit opzicht aanzienlijk betere
        rersultaten dan wat middenin het blok wordt
        getoond [primacy- en recency effect].
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Mediaonderzoek:
soorten mediumonderzoek

M belangrijke soorten mediumonderzoek:
    F onderzoek naar de plaats in het medium:
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Geïntegreerde communicatie en storytelling
intermediavergelijking: geïntegreerde media-inzet

M geïntegreerde communicatie:
    F voor de meeste ondernemingen geldt niet óf zij
        tijd en geld moeten besteden aan communicatie,
        maar vooral hoeveel tijd en geld zij dienen te
        besteden en op welke manieren dit dient te
        gebeuren.

        Feitelijk zouden alle communicatie-inspanningen
        van een onderneming gebundeld moeten worden
        in een samenhangend en gecoördineerd
        communicatie programma.  
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Geïntegreerde communicatie en storytelling
intermediavergelijking: geïntegreerde media-inzet

M geïntegreerde communicatie:
    F de situatie waarbij er sprake is van synergie *)

        tussen verschillende communicatiemiddelen.
        Alle marketinginstumenten uit de communicatie-
        mix moeten op elkaar worden afgestemd:
        reclame, verpakking, direct marketing, weblogs,
        sales promotion, sponsoring, experience
        marketing, PR en websites etc, zowel nieuwe als
        ‘traditionele’ media.

    *) synergie: het gezamenlijk meer bereiken dan het totaal van
          alle onderdelen apart: 1 + 1 = 3 effect.  
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Geïntegreerde communicatie en storytelling
intermediavergelijking: geïntegreerde media-inzet

M onderzoek naar geïntegreerde media-inzet:
    F duidelijk is dat ook naar het effect van deze
        integratie van communicatiemiddelen onderzoek
        verricht dient te worden.  
        Dit blijkt niet makkelijk te zijn, en wordt in
        zekere mate ondervangen door de beantwoor-
        ding van enkele kernvragen, en ook door middel
        van storytelling.
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Geïntegreerde communicatie en storytelling
intermediavergelijking: geïntegreerde media-inzet

M onderzoek naar geïntegreerde media-inzet:
    F 5 kernvragen:
        G welke mediumtypen in te schakelen, gelet op
            doelgroep en campagnedoelstelling?
        G welke combi’s van mediumtypen zijn het meest
            effectief, en hoe daartoe te budgetteren?
        G in welke omstandigheden moeten contacten
            worden bereikt voor grootste effect?
        G hoe vaak moeten consumenten geconfronteerd
            worden met de boodschap (per mediumtype)?
        G op welke wijze moet de media-inzet worden
            verdeeld over de tijd?
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Geïntegreerde communicatie en storytelling
intermediavergelijking: geïntegreerde media-inzet

M onderzoek naar geïntegreerde media-inzet:
    F 3 mediumdimensies bij intermediavergelijking:
        G diepgang: laat het medium verdieping van de
            boodschap of van de merkperceptie toe, en in
            welke mate?  Is het mogelijk de boodschap
            goed uit te leggen en de merkpersoonlijkheid
            duidelijk uit te werken?

        G kracht: hoeveel personen van de doelgroep
            worden met het medium bereikt?  Hoe 
            krachtig is het medium?  Media waarbij
            meerdere zintuigen worden ingeschakeld,
            zoals tv, zijn in het algemeen krachtig.
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Geïntegreerde communicatie en storytelling
intermediavergelijking: geïntegreerde media-inzet

M onderzoek naar geïntegreerde media-inzet:
    F 3 mediumdimensies bij intermediavergelijking:
        G actualiteit: is het medium voldoende snel en
            gericht op actualiteit om een zekere dynamiek
            aan het merk te geven?  Kan met het medium
            voldoende op nieuwsgebeurtenissen worden
            ingehaakt?
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Geïntegreerde communicatie en storytelling
intermediavergelijking: geïntegreerde media-inzet

M storytelling:
    F veelal wordt een geïntegreerde communicatie tot
        stand gebracht d.m.v. storytelling. 

        Hiertoe wordt eerst bedacht welk ‘creatief
        concept’ aan de doelgroep zal worden
        overgebracht: een verhaal dat in verschillende
        media wordt uiteengezet, en dat krachtig en
        interessant genoeg is om door te geven aan de
        doelgroep.  Kortom, de brandstory.
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Geïntegreerde communicatie en storytelling
intermediavergelijking: geïntegreerde media-inzet

M storytelling :
    F vervolgens wordt nagegaan uit welke
        componenten dit verhaal moet bestaan.  Wordt
        er bv. begonnen met een uitdagende preview
        (’teaser’)?  Welke voordelen moeten onder de
        aandacht worden gebracht?  Welke mogelijk-
        heden zijn er voor interactie en actieve bijdragen
        vanuit de doelgroep?  Dient er te worden verleid
        tot aankoop?  
        En: welke componenten moeten in welke media
        worden toegepast?
        Vrbld: Charity water :
        https://www.youtube.com/watch?v=rphhfy4qCfc


