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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Creatieve ontwikkeling:
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M briefing & debriefing:
    F briefing betreft de instructie waarin de opdracht-
        gever het communicatiebureau informeert over
        het product, het merk, de markt, de organisatie,
        de doelgroep, de reclamedoelstellingen, de
        propositie, richtlijnen voor o.a. teksten, vorm-
        geving, media, budget en tijdplanning. 
    F briefing is feitelijk een continuproces en heeft de
        volgende functies:
        G informatieve functie 
        G inspiratieve functie
        G controlefunctie. 
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M briefing & debriefing:
    F debriefing betreft een document van het
        communicatiebureau, aan de hand van de
        briefing, met de keuzen die nodig worden geacht
        om een goede communicatie te ontwikkelen.

o.a. Johma, Nike,
Coca-Cola, Intel

o.a. VW, Nuon,
Heineken, KLM

o.a. McDonald’s, AH, Unox,
Staatsloterij, Vodafone 

o.a. Venco,
Kruidvat, Chio

o.a. Jumbo,
Cup-a-Soup,
AllSecur,
Kruidvat,
Chio
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M briefing / achtergrond:
    F achtergrondinformatie die in de briefing aan de
        orde komt, o.a.:
        G korte historie van het merk, positionering,
            identiteit, betekenis voor de consument
        G beschrijving van het product of de dienst
        G omvang en ontwikkeling van de markt
        G belangrijkste distributiekanalen en activiteiten
            daarin
        G belangrijkste concurrenten, hun MA, hun
            communicatie en media-inzet, hun
            positionering, hun sterke en zwakke punten.
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M briefing / communicatiedoelstellingen:
    F rol van de marketingcommunicatie in het totale
        marketing- en communicatieproces, waarbij
        aandacht voor o.a.:
        G gewenste vergroting van merkbekendheid
        G gewenste positionering van het merk
        G beoogd gevoel onder de doelgroep
        G gewenste actie van de doelgroep, zoals
            opsturen van een coupon, of het bezoeken van
            website en/of winkel.
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M briefing / beschrijving van de doelgroep:
    F om een goed beeld van de doelgroep te
        verkrijgen, waarbij aandacht voor o.a.:
        G tot welke doelgroep men zich moet richten
        G welke toon en stijl bij de doelgroep past
        G informatie over kennis en attitude t.o.v. het
            merk en omtrent het keuzeproces
        G criteria die voor de aankoop door de doelgroep
            worden gehanteerd.   
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M briefing / inzicht:
    F inzicht in de consument of de kopersgroep:
        welke waarheid straks door iedereen wordt
        herkend, en hen toch verrast en even relevant is
        voor het merk als voor de doelgroep.

    F Inzicht betekent ook: een duidelijk idee krijgen
        over wie de koper is en wie de consument.  Vaak
        zijn bv. de ouders de kopers voor producten die
        door hun kinderen worden geconsumeerd.
        En ook: wat maakt het merk verrassend?  Denk
        bv. aan allerlei ‘boys toys’ for men, waarbij het
        merk inspeelt op ‘diepgewortelde’ gevoelens e.d.
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M briefing / propositie:
    F betreft het antwoord op het gevormde inzicht: de 
        belofte die aan de doelgroep wordt overgebracht.
        Problemen hierbij zijn o.a.:
        G de propositie bestaat uit diverse argumenten,
            waardoor een echte keuze achterwege blijft
            (’ons product is uniek want.....’)
        G de propositie is te algemeen en daardoor niet
            onderscheidend (onze fiets rijdt zeer soepel’)
        G de propositie is geformuleerd vanuit wat de
            opdrachtgever belangrijk vindt i.p.v. vanuit de
            behoeften van de consument.
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M briefing / ondersteunend bewijs:
    F betreft een eigenschap van het merk waarmee
        de propositie kan worden onderbouwd.

    F Vaak zal het hierbij gaan om fysieke eigen-
        schappen die aan de hand van onderzoeks-
        resultaten of ervaringscijfers worden ‘bewezen’
        (informationele positionering).       
        De propositie kan ook gekoppeld worden aan
        waarden (transformationele positionering). 

    F Belangrijk is hierbij niet teveel eigenschappen 
        op te noemen.
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M briefing / respons:
    F wat moet de communicatie bij de doelgroep
        teweeg brengen? Wat moeten de consumenten
        weten of doen na confrontatie met de
        communicatie-uiting? 

    F Hierbij kan bv. toegewerkt worden naar een
        campagne met conversatiewaarde.  Wat zou de
        ene doelgroeppersoon in grote lijnen moeten /
        kunnen doorvertellen aan een ander, bv. via
        Twitter?
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M briefing / randvoorwaarden:
    F het gaat hierbij vooral om richtlijnen m.b.t. de
        creatieve vrijheid, bv. voor teksten, vormgeving
        en uitvoering.  Deze richtlijnen hangen sterk
        samen met de merkidentiteit en/of huisstijl, en
        kunnen o.a. betrekking hebben op:
        G typografie (lettertype en uitvoering daarvan)
        G logo (hoe groot, hoe prominent?)
        G consistentie (aansluitend op de geïntegreerde
            communicatie van de opdrachtgever)
        G fotomodel (hiermee doorwerken, of niet?)
        G adaptatie (in elk land hetzelfde behalve tekst?).



tijd

briefing / debriefing

big idea

interne review

ontw. creatieve uitingen

interne review

definitief campagne ontwerp

productie van campage

aanlevering producties

media-campage

aanpassingen campage
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M briefing / voorkeur voor marketingcommunicatie-
    instrumenten en media:
    F wanneer voor een bepaald instrument of
        mediumtype wordt gekozen, dient bij het
        bedenken van het concept rekening te worden
        gehouden met de specifieke kenmerken daarvan. 

    F Ook zal in acht genomen moeten worden welke
        instrumenten of mediumtypen niet ingeschakeld
        kunnen worden, bv. vanwege budget, of de
        timing (wanneer deze zijn in te schakelen).
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M briefing / budget:
    F duidelijk is dat niet alle ideeën budgettair
        haalbaar zullen zijn.

    F Binnen het beschikbare budget zal ook een
        splitsing moeten worden gemaakt tussen
        productiekosten en mediakosten. 
        Hoge productiekosten resulteren in lager
        mediabudget, en andersom.
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M briefing / tijdsplanning:
    F betreft planning inzake data zoals de eerste
        plaatsingsdatum (en aanleverdatum), datum van
        evenement of beurs, uitzend- of verspreidings-
        datum, enz.
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M big idea, centrale gedachte, de rode draad:
    F zo’n big idea heeft de volgende eigenschappen:
        G gebaseerd op (consumenten- / kopers-)inzicht
            in de doelgroep
        G simpel
        G raakt emotionele snaar
        G impact: breekt door clutter heen
        G inspirerend: iedereen wil hiermee aan de slag
        G lenig: flexibel genoeg om met allerlei middelen
            en merkactiviteiten uit te werken
        G gericht op lange termijn (3-5 jaar)
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M big idea, centrale gedachte, de rode draad:
    F wordt nogal eens verward met:
        G brand idea: de big idea op langere termijn
        G campaign idea (campagne-idee): de compacte
            vertaling van een big idea, veelal in samen-
            hang met kleinere subcampagnes
        G advertising idea (reclame-idee): een
            beschrijving van de uiteindelijke, concrete
            uitvoering (executie).

    F de big idea moet door de diverse disciplines
        worden bekeken en beoordeeld, maar mag niet
        tot één groot compromis leiden.
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M doorvertaling van big idea naar communicatie-
    uitingen:
    F betreft de ontwikkeling van uitingen (bv. een tv-
        commercial), point-of-sales materialen, of bv. 
        van een social mediacampagne.

    F 3 manieren om de propositie vanuit de big idea
        over te brengen aan de doelgroep:
        G zeggen: de propositie vertellen
        G doen: het merk doet iets waaruit de propositie
            blijkt
        G geven: de doelgroep iets geven waaruit de
            propositie blijkt.  
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M doorvertaling van big idea naar communicatie-
    uitingen: zeggen:
    F zeggen is de klassieke vorm van reclame maken,
        waarbij het merk de zender is van de
        communicatieboodschap. De doelgroep hoeft
        hierbij weinig te doen, behalve zich laten onder-
        breken tijdens het bekijken van een tv-program-
        ma of website (interruptieve communicatie).

    F Nog altijd effectief en de meest gebruikte vorm
        van reclame. 
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M doorvertaling van big idea naar communicatie-
    uitingen: zeggen:
    F door de jaren heen is veel onderzoek gedaan 
        naar allerlei uitingsvormen en de daarbij
        gehanteerde uitvoeringselementen.

    F Uitvoeringselementen zijn o.a.: 
        G vormgeving en opmaak
        G typografie en kleur
        G taal en stijl
        G muziek
        G humor en erotiek
        G angst.
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M doorvertaling van big idea naar communicatie-
    uitingen: zeggen:
    F uitvoeringselementen hebben 3 belangrijke
        functies in de marketingcommunicatie:
        G aandacht trekken: de uiting trachten te laten
            opvallen           
        G acceptatie: de uiting door de doelgroep
            trachten te laten accepteren en appreciëren
        G overdragen van informatie en gevoelens.



uitvoerings-
elementen:

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

 vormgeving en opmaak

 typografie en kleur

 taal en stijl
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functies:

prof. F. van Raaij
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M doorvertaling van big idea naar communicatie-
    uitingen: zeggen:
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M doorvertaling van big idea naar communicatie-
    uitingen: zeggen / vormgeving en opmaak:
    F vormgeving kan bv. een bepaalde illustratiestijl 
        of een bepaalde vorm van fotografie betreffen.
        Ook kan het gaan over de manier waarop een
        uiting is opgebouwd (bv. waar de tekst in de
        advertentie staat).

    F De pay-off (bv. Miele, er is geen betere) vormt
        ook onderdeel hiervan, en kan na lang gebruik
        een communicatiekenmerk worden.
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M doorvertaling van big idea naar communicatie-
    uitingen: zeggen / typografie en kleur:
    F lettertypen, letterruimte en kleur zijn belangrijke
        uitvoeringselementen, en kunnen bijdragen aan
        de aandacht en waardering voor de advertentie. 

    F Kleuren kunnen ieder een eigen psychologisch
        effect op mensen hebben.
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M doorvertaling van big idea naar communicatie-
    uitingen: zeggen / taal en stijl:
    F een tekst moet duidelijk en logisch worden op-
        gebouwd; termen die worden gebruikt, moeten
        de doelgroep geloofwaardig in de oren klinken.

    F Herhaling van reclameboodschappen kan zeer
        effectief zijn; dit geldt ook voor het herhalen van
        essentiële punten binnen één communicatie-
        uiting.

    F En: hoe concreter en meer afnemersgericht, hoe
        beter (uw korting, uw voordeel, enz.). 
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M doorvertaling van big idea naar communicatie-
    uitingen: zeggen / muziek:
    F redenen om muziek in commercials te gebruiken:
        G vergroting bekendheid/herkenbaarheid merk
        G weinig slijtage aan campagne; muziek verveelt
            niet snel
        G vult ‘lege plekken’ in een commercial op
        G zorgt voor gunstige houding t.o.v. het merk
        G zorgt voor onderscheidende merkpersoonlijk-
            heid; brengt gewenste sfeer over
        G kan overdaad aan tv-advertenties doorbreken
        G Pavlov-effect: tunetje maakt dat je denkt aan...
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M doorvertaling van big idea naar communicatie-
    uitingen: zeggen / beeld en tekst:
    F beelden worden meestal beter onthouden dan
        woorden; teksten worden veel beter onthouden 
        in gezamenlijkheid met toepasselijke beelden.

    F Bij lage betrokkenheid zijn beelden in het
        algemeen effectiever dan teksten, terwijl bij 
        hoge betrokkenheid teksten juist effectiever
        kunnen zijn.

>>  



28

MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M doorvertaling van big idea naar communicatie-
    uitingen: zeggen / beeld en tekst:
    F demonstraties vormen een combinatie van beeld
        en (gesproken) tekst, en kunnen commercials
        een sterke overtuigingskracht geven.

    F Vaak wordt gebruik gemaakt van ‘leegten’ 
        (’witte plekken’) in commercials.  De dan
        incomplete boodschap -vaak op basis van 
        humor- laat ruimte over om erover na te denken.
        De consument moet de boodschap dan zelf
        kunnen invullen en afmaken.  (Zeigarnik-effect)

>>
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M doorvertaling van big idea naar communicatie-
    uitingen: zeggen / beeld en tekst:
    F bij het Zeigarnik-effect speelt "onvolledigheid"
        een belangrijke rol. Wanneer dingen onvolledig
        blijven, voelen we ons ongemakkelijk en wordt
        onze aandacht daarop gevestigd totdat we een
        oplossing hebben gevonden.

    F Marketers (en anderen) maken veelvuldig
        gebruik van dit effect, bijv. door middel van:
        G informatie op te delen in diverse afleveringen;
        G het toepassen van cliffhangers;
        G het werken met teasers; enz.
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M doorvertaling van big idea naar communicatie-
    uitingen: zeggen / getuigenissen (testimonials):
    F hierbij vertellen tevreden gebruikers over hun
        ervaringen met het product.  Deze getuigenissen
        zijn het meest effectief wanneer de gebruiker de
        voordelen opsomt, zonder te weten dat hij
        gefilmd wordt.
        En ook: hoe amateuristischer het verhaal, des te
        geloofwaardiger het overkomt.
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M doorvertaling van big idea naar communicatie-
    uitingen: zeggen / drama:
    F betreft een reclame in de vorm van een kort
        toneelstukje.  Vaak in de vorm van een dialoog
        tussen enkele personen waarbij er één een
        probleem heeft waarvoor de ander de oplossing
        heeft.  Al met al een happy end, waaruit de kijker
        zijn of haar eigen conclusie kan trekken.
        Voorbeeld:
        G reclames waarin iemand een lichamelijke
            klacht heeft en waarna een vriend(in) of
            gezinslid de oplossing heeft (een pil, zalf, enz).
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M doorvertaling van big idea naar communicatie-
    uitingen: zeggen / lesje:
    F deze reclamevorm is deels informationeel
        (gericht op uitleg, voorlichting) en deels trans-
        formationeel (gericht op het uitvoeren van een
        handeling, veranderen van gedrag). 
        Belangrijk is hierbij dat de evt. persoon in de
        reclame betrouwbaar en overtuigend is en de
        boodschap helder beargumenteerd wordt. 
        Voorbeeld:
        G reclames van tandpastamerken met daarin
            deskundigen die vertellen waarom zo’n merk
            door tandartsen wordt geadviseerd.
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M doorvertaling van big idea naar communicatie-
    uitingen: zeggen / angst:
    F angst kan in de marketingcommunicatie effectief
        worden ingezet om aandacht te trekken, een
        bepaalde stemming op te roepen, en ook om
        informatie over te brengen. 

    F Angst kan ook gebruikt worden om mensen aan
        te zetten hun gedrag te veranderen. 
        Het moet hierbij dan niet gaan om mensen bang
        te maken, maar om ongewenste gedrags-
        consequenties te ontlopen.  Denk bv. aan SIRE,
        Postbus 51 spotjes en andere overheidsuitingen.
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M doorvertaling van big idea naar communicatie-
    uitingen: zeggen / humor en erotiek:
    F effectiviteit van humor in reclame:
        consumenten worden vaak door hun emoties
        geleid.  Het klinkt dan ook logisch dat in een
        kwart van alle reclame de advertentie appeal
        ‘humor’ is ingezet.  Echter, in hoeverre merk-
        koppeling ontstaat bij herhaald zien van een
        humoristische commercial is maar de vraag. 
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M doorvertaling van big idea naar communicatie-
    uitingen: zeggen / humor en erotiek:
    F erotiek in reclame betreft meestal het laten zien
        van naakte huid of het hebben van een
        seksuele uitstraling. En vaak heeft het betrekking
        op seksuele suggestie of gaat het om het geven 
        van romantische inhoud aan een communicatie-
        uiting: Omega:

Daniel Craig / 007
Quantum of solace
(EON Production)

Dior:
Charlize Theron

(Dior)
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M doorvertaling van big idea naar communicatie-
    uitingen: zeggen / humor en erotiek:
    F in algemeen geldt dat inzet van sexappeal de
        attentiewaarde van de reclame-uitingen en de
        reclameherinnering doet toenemen. 
 
    F Productgerelateerdheid speelt hierbij wel een
        belangrijke rol; sexappeal moet dan wel
        functioneel passen bij het product, en niet alleen
        als een soort garnering van de boodschap.
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M doorvertaling van big idea naar communicatie-
    uitingen: zeggen / presentator:
    F reclames op basis van ’presentator’, zoals 
        Martine Bijl voor Hak (opgevolgd door Herman
        den Blijker), kunnen effectief en geloofwaardig
        wanneer de presentator zowel bij het merk als 
        bij de doelgroep past.

    F Echter, wanneer een bekende presentator teveel
        aandacht naar zichzelf toe trekt, kan dat de
        aandacht voor het geadverteerde product
        afleiden.
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M doorvertaling van big idea naar communicatie-
    uitingen: zeggen / reclamekenmerk:
    F vaak worden reclamekenmerken speciaal
        ontwikkeld voor reclamecampagnes.  Dergelijke
        reclamekenmerken, zoals een animatie of een
        stripfiguur, gaan dan bij het merk horen, en
        worden onvervreemdbare merktekens.

Minion(EON
(Universal

 Studios)

Michelin
mannetje

(Michelin)
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M doorvertaling van big idea naar communicatie-
    uitingen: doen:
    F soms ervaart de doelgroep de propositie als te
        mooi om waar te zijn, of is de doelgroep ronduit
        sceptisch geworden door alle marketingpraatjes. 
        In zulke gevallen helpt ‘zeggen’ niet meer en kan
        men kiezen voor ‘doen’: het merk actief
        waarmaken.  Dit kan bereikt worden door:
        G eigen activiteiten te vertonen, bv. via Youtube
            waarbij wordt getoond wat het merk voor de
            gemeenschap doet
        G merkactiviteiten (de propositie laten ervaren),
            zoals bv. ‘De Vrienden van Amstel-concerten’.
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M doorvertaling van big idea naar communicatie-
    uitingen: geven:
    F ‘geven’ gaat verder dan ‘doen’.  De toegevoegde
        waarde (de benefit van de propositie) wordt
        omgezet in iets concreets.  Dit kan iets fysieks
        zijn, maar zal vaker iets ontastbaars zijn, zoals
        een aanvullende dienst.  Het gaat hier uitdrukke-
        lijk niet om weggevers zoals bij sales promotions
        maar giften die symbool staan voor de
        toegevoegde waarde.
        Vrbld.: een verzekeraar die klanten e.a. gratis 
        een EHBO-app beschikbaar stelt. 
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M doorvertaling van big idea naar communicatie-
    uitingen: creatieve uitingen:
    F nadat gekozen is voor één van de tactieken
        (zeggen, doen of geven) worden creatieve
        uitingen ontwikkeld, zoals advertenties, radio- 
        of tv-commercials, banners, social media-
        campagnes, apps, enz.

    F Alhoewel de tactiek ‘zeggen’ door sommigen als
        wat ouderwets wordt beschouwd, is de inzet
        hiervan  -met het oog op het bereiken van massa-
        zeker niet achterhaald of op z’n retour.   
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M creativiteit:
    F ontwikkelings- en productiekosten kunnen
        aanzienlijk zijn.  De creativiteit van de marketing-
        communicatie is vaak de belangrijkste factor 
        voor het slagen van een campagne.  De kunst is
        om op creatieve wijze een onderscheid te kunnen
        maken waardoor een hoge mate van herinnering
        wordt bereikt.  Belangrijke aspecten hierbij zijn:
        G de creatieve persoon
        G het creatieve proces
        G het creatieve klimaat
        G het creatieve resultaat.



probleem-
herkenning

voorbereiding

! waarneming van de situatie,
    de marketing- en communicatie-
    probleemstelling

! voorbereiding en informatie-
    verzameling: onderzoeken, 
    experimenteren, nadenken

! periode waarin men het probleem 
    laat rusten. Niet bewust, maar wel 
    onbewust mee bezig, tot de doorbraak
    de illuminatie ->

! het moment van inzicht, het ‘eureka’-
    moment: de geboorte van het creatieve
    idee

! uitwerking en toetsing van de
    realiteitswaarde van het idee en de
    praktische toepassing als marketing-
    communicatieconcept.
    Ook de communicatie  -het verkopen 
    van het idee-  aan opdrachtgever e.a.
    behoort hierbij

incubatie

illuminatie

uitwerking

het creatieve

proces

(in grote

lijnen)
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M creativiteit: 
    F de creatieve persoon:
        mensen kunnen heel creatief zijn op allerlei
        terreinen.  Kenmerkend voor creatieven is dat zij
        meestal niet tevreden zijn met oplossingen die
        door de meerderheid worden gezien als vanzelf-
        sprekend of noodzakelijk; ze zoeken naar out-of-
        the-box oplossingen. 

    F In communicatieadviesbureaus werken
        creatieven vanuit diverse disciplines met elkaar
        samen, vaak in een duo copy & art, maar tegen-
        woordig ook met allerlei digital specialisten.
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M creativiteit: 
    F het creatieve klimaat:
        onder welke omstandigheden komt creativiteit
        tot bloei?  Vaak blijkt dit een omgeving te zijn
        waar men wordt aangemoedigd om fouten te
        omarmen, en waar  -ondanks de bekende
        deadlines-  men elkaar niet voortdurend op de
        vingers kijkt.  Dit geldt dan met name vaak voor
        de opdrachtgever.
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M creativiteit: 
    F het creatieve resultaat:
        een creatief resultaat dient zowel origineel als
        bruikbaar te zijn, en wordt vooral op deze 2
        factoren getoetst. 

        Pre-tests met de doelgroep geven meestal wel
        goede indicaties betreffende de bruikbaarheid. 

        Experts  -collega’s uit de reclamewereld-  kunnen
        op basis van hun kennis en ervaring aangeven in
        hoeverre de resultaten origineel zijn.
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M presentatie aan opdrachtgever: 
    F in deze fase moet het grote idee en de door-
        vertalingen zodanig worden vormgegeven dat 
        het aan de opdrachtgever kan worden
        gepresenteerd.
        Dit zal veelal gebeuren aan de hand van schetsen
        en voorlopig beeldmateriaal. 
        Bij radiocommercials zal dit een script betreffen;
        bij tv- en bioscoopcommercials zal dit een script
        of een storyboard zijn. 
        De storyboard kan ook op video worden getoond
        (moving storyboard). 
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M presentatie aan opdrachtgever: 
    F enkele punten van aandacht bij de beoordeling:
        G briefing: voorstel dient in overeenstemming te
            zijn met de briefing, vooral qua marketing-
            communicatie m.b.t. de propositie
        G doelgroep: het concept dient wel gericht te zijn
            op de doelgroep, rekening houdend met de
            ‘taal’ die door de doelgroep wordt gesproken
        G doelstelling: dient te passen in de communi-
            catiedoelstelling, en deze kunnen realiseren
        G eenvoud: de boodschap dient helder en een-
            voudig te zijn, duidelijk herkenbare afzender;

>>  



concept

visualisatie typografie

uitvoering:
productie,
executie

dtp (desktop
publishing)

goedkeuring
opdrachtgever

toezending
aan media

uitvoering van

een advertentie
(in grote lijnen)
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M presentatie aan opdrachtgever: 
    F verdere punten van aandacht bij de beoordeling:
        G impact: opvallend en clutter-doorsnijdend
        G emotie: de communicatie moet een emotionele
            snaar raken
        G branding: de voorstellen moeten passen
            binnen de sfeer en de stijl van het merk; te
            snelle verandering van stijl kan een groot 
            risico vormen
        G budget: de voorstellen moeten financieel
            haalbaar zijn.
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M bijsturing: 
    F waar vroeger pas kon worden bijgestuurd ruim
        na het ‘in de lucht gaan’ van de reclame-
        campagne, zijn nu, door de diverse digitale
        mogelijkheden, van meet af aan bijsturings-
        momenten mogelijk.
  
    F Door middel van digitale media kan men
        onmiddelijk inzicht verkrijgen in wat wel en wat
        niet goed gaat.  Zo kan vrijwel meteen
        bijgestuurd worden, bv. door wisseling van
        digitaal advertentiemedium.
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling
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Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M uitvoering van een advertentie: 
    F onderdelen:
        G kopregel (heading): deze brengt, evt. samen
            met een illustratie, het contact met de
            doelgroep tot stand;
        G visualisatie (artwork): deze bepaalt in grote
            mate de sfeer van de advertentie, en kan ook
            feitelijke informatie overbrengen.  Tekst en
            beeld dienen elkaar aan te vullen;
        G tekst (bodycopy): hier wordt de boodschap
            verder ingevuld en uitgebreid;

>>

53

MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Creatieve ontwikkeling:
fasen in de creatieve ontwikkeling

M uitvoering van een advertentie: 
    F onderdelen (vervolg):
        G afbeelding van het product (packshot): ter
            herkenning van het product, bv. in de winkel;
        G sluitzin (pay-off): het slogan, een soort
            samenvatting van de reclameboodschap;
        G beeldmerk (logo): ter identificatie van de
            herkenbare afzender; dit geldt ook voor het
            kleurgebruik en de typografie.


