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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
enige geschiedenis van de reclame

M van Romeinen tot REM-eiland en de TROS:
    F reclame bestaat al zolang mensen elkaar
        proberen iets te verkopen (ergens van
        overtuigen).
        De Oude Grieken en Romeinen prijsden hun
        waren schreeuwend aan (’reclamare ’: Latijns
        voor ‘iemand de oren doof schreeuwen’).
        In de middeleeuwen ontstond een 
        variant hiervan: de dorpsomroepers, 
        die met toestemming van de lokale
        overheid hun berichten mochten
        omroepen.
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
enige geschiedenis van de reclame

M van Romeinen tot REM-eiland en de TROS:
    F met de opkomst van de boekdrukkunst in Europa,
        vanaf rond 1440 (nb. gebaseerd op Chinese
        druktechnieken rond 750!), ontstonden meer
        mogelijkheden om reclame te maken.
  
        Gedrukte kranten verschenen vanaf rond 1650,
        maar waren te duur voor massaverspreiding. Pas
        vanaf rond 1900 konden kranten als dagelijkse
        gebruiksartikelen worden beschouwd.
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
enige geschiedenis van de reclame

Amsterdamsche Courant, 1890

Het Volk, 1900
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
enige geschiedenis van de reclame

M van Romeinen tot REM-eiland en de TROS:
    F aanvankelijk, in Nederland, bemiddelden post-
        kantoren en boekhandelaren bij het aannemen
        en administreren van krantenadvertenties. 
        Vanaf 1890 mochten postkantoren dit niet meer
        doen, en werden boekhandelaren en andere
        advertentietussenpersonen gaandeweg meer
        advertentieadviesbureau’s, die in een later
        stadium als reclamebureau’s zouden worden
        aangemerkt.
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
enige geschiedenis van de reclame

M van Romeinen tot REM-eiland en de TROS:
    F de wildgroei aan bureau’s en onoverzichtelijke
        advertentietariefsafspraken met dagbladen,
        leidde in 1915 tot de eerste Regelen voor het
        Advertentiewezen.  Vanaf dat moment konden
        dagbladen alleen advertentiekortingen met
        erkende bureaus afspreken.  De Regelen zorgden
        voor uniforme mediatarieven waar geen bureau
        van mocht afwijken.
        Hierdoor konden bureau’s elkaar niet langer via
        tarieven beconcurreren, en moesten zij zich
        richten op het verlenen van meer service.
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
enige geschiedenis van de reclame

M van Romeinen tot REM-eiland en de TROS:
    F de naoorlogse herstelperioden rond 1920 en
        1950 waren gunstig voor reclamemakers. 
        Massaproductie en massaconsumptie leidden tot
        massacommunicatie. En gaandeweg ontstonden
        nieuwe media: eerst radio, gevolgd door tv. 
        In de jaren ‘60 ontstonden allerlei zendpiraten
        (zoals Radio Veronica en Radio Caroline) die
        vanaf schepen en het REM-eiland (Reclame Exploi-

          tatie Mij.) reclameboodschappen uitzonden.  De
        overheid stond dit niet toe, waardoor deze
        zenders verdwenen.  De activiteiten van de REM
        werden later voortgezet door de TROS.
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
enige geschiedenis van de reclame

M van Romeinen tot REM-eiland en de TROS:

Piratenzender Radio Veronica
1960 - 1974

REM-eiland (r/tv)
1964 -1964

9

MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
van massa naar individu

M van massamarketing naar mass-customization:
    inmiddels is de geïndustrialiseerde wereld gewend
    aan massaproductie en massacommunicatie via
    uiteenlopende media. 
    De technologische en digitale mogelijkheden zijn
    intussen zo sterk ontwikkeld, en er zijn zoveel data
    beschikbaar, dat bedrijven in staat zijn prospects
    en klanten individueel te volgen, te benaderen en 
    in te spelen op individuele behoeften en wensen. 
    Soms zelfs zonder dat het individu dat in de gaten
    heeft:  foxnews: retailer Target knew teen was pregnant before
     her dad:  https://www.youtube.com/watch?v=CxjZ7Ikjaqc
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
beleveniscommunicatie

M het creëren van merkervaringen:
    er wordt zoveel marketingcommunicatie bedreven
    dat het steeds lastiger wordt om de doelgroepen te
    bereiken met traditionele reclametechnieken.
    Merken zoeken daarom naar alternatieven, waar-
    van beleveniscommunicatie er één is. 

    Hierbij moet dan gedacht worden aan bv.:
    G evenementen, zoals door RedBull georganiseerd
    G venues (plekken), zoals Holland Heineken House
    G tv-programma’s, zoals Voetbal Inside
    G drukwerk (eigen media), zoals bij supermarkten.
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
beleveniscommunicatie

M het creëren van merkervaringen:
    bij al deze vormen van beleveniscommunicatie 
    gaat het om het creëren van merkervaringen, waar-
    bij de consument de merkbelofte zelf kan ervaren.
    Doelen van beleveniscommunicatie zijn o.a.:
    G dynamiseren van het merk: versterken van het
        merk, meer inhoud, meer gevoel meegeven;
    G (re)vitaliseren van het merk: het zoeken naar
        nieuwe imago-impulsen en het merk (nieuw)
        leven inblazen;
    G virale marketingcommunicatie, voor zover men 
        in staat is dit te kunnen genereren. 
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
beleveniscommunicatie

M het creëren van merkervaringen:

Red Bull:
organisator van
diverse events
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
soorten reclame

M reclame en een nadere onderverdeling:
    reclame betreft, zoals inmiddels duidelijk is, het
    beïnvloeden van een doelgroep (consumenten,
    handel, beïnvloeders) met een commercieel doel via
    betaalde media door een herkenbare afzender.
    Afhankelijk van de afzender en de doelgroep, kan
    reclame worden onderverdeeld in (bv.):
    G consumentenreclame
    G retailreclame
    G zakelijke (b-to-b) reclame
    G personeelsreclame
    G collectieve reclame.
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
soorten reclame

M reclame en een nadere onderverdeling:
    F consumentenreclame:
        in algemeen, alle reclame die door en namens
        fabrikantenmerken en dienstverleners (banken,
        verzekeraars, uitzendbureau’s, enz.) wordt
        gemaakt, gericht op consumenten.

    F retailreclame:
        in feite een vorm van consumentenreclame, 
        zoals door winkelbedrijven (AH, Kruidvat, Hema,
        enz.) wordt bedreven. Niet te verwarren met
        handelsreclame : reclame gericht op de handel! 
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
soorten reclame

M reclame en een nadere onderverdeling:
    F zakelijke (b-to-b) reclame:
        reclame gericht op de zakelijke markt, waarbij 
        de nadruk vaak ligt op technische en functionele
        producteigenschappen, hoewel ook psycho-
        sociale waarden van het merk voorop kunnen
        staan. Handelsreclame is hier dus onderdeel van.

    F personeelsreclame:
        gericht op de werving van nieuwe medewerkers,
        waarbij tevens wordt ingezet op het uitdragen
        van de merkbelofte en op imagoversterking.
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
soorten reclame

M reclame en een nadere onderverdeling:
    F collectieve reclame:
        reclame gericht op een totale productcategorie;
        alle aanbieders in een branche werken hier
        samen aan.  Bekende pay-offs: ‘bloemen houden
        van mensen’, ‘een ei hoort erbij’ e.d. 
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
soorten reclame

M reclame en een nadere onderverdeling:
    F collectieve reclame:
        succesvol collectieve reclame hangt m.n. af van:
        G de markt: duidelijk aantal m.o.m. gelijke
            aanbieders qua grootte, waarbij belofte
            aansluit op een consumentenbehoefte;
        G de organisatie ervan: strak geregeld qua tijd
            en financiën, niet louter op basis van vrijwillige
            bijdragen;
        G het product: kwaliteitsverschillen tussen de
            producten van de afzonderlijke aanbieders
            mogen niet te groot zijn.
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
soorten reclame

M reclame en een nadere onderverdeling:
    F collectieve reclame:
        doelstellingen kunnen o.a. zijn:
        G het creëren van een alternatief voor
            merkreclame, omdat ‘merk’ niet van toepas-
            sing is (bloemen, brood, vleesproducten, enz.);
        G het neerzetten van een kwaliteitsnorm: de
            groenteman of de bakker t.o.v. supermarkten; 
        G besparing op kosten: samen reclame maken
            leidt tot flinke individuele kostenbesparingen;
        G bron van inspiratie, zowel voor de consument
            als voor de individuele aanbieders;

>>  
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
soorten reclame

M reclame en een nadere onderverdeling:
    F collectieve reclame:
        doelstellingen kunnen o.a. zijn (vervolg):
        G het bevorderen van prijsdiscipline binnen de
            branche, bv. met het oog op dumping van
            goederen door individuele aanbieders;
        G het technisch vergroten van de mogelijkheden
            van de reclamevoering en het verhogen van
            het niveau daarvan: duurdere media, meer
            creatieve uitwerkingen;
        G goedkopere lancering van nieuwe producten
            (scharreleieren, scharrelvarkensvlees, enz.);

>>  
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
soorten reclame

M reclame en een nadere onderverdeling:
    F collectieve reclame:
        doelstellingen kunnen o.a. zijn (vervolg):
        G het betreden van buitenlandse markten,
            hetgeen forse investeringen vergt die 
            per individuele aanbieder relatief laag
            uitpakken, denk bv. aan Frau Antje 
            campagne in Duitsland;
        G het beïnvloeden van het productimago:
            door collectief te opereren, wordt het totale
            reclamebeeld van de productcategorie
            standvastiger;

>>  
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
soorten reclame

M reclame en een nadere onderverdeling:
    F collectieve reclame:
        doelstellingen kunnen o.a. zijn (vervolg):
        G het communiceren van een generieke bood-
            schap van informatieve aard, die niet aan-
            trekkelijk is om door een afzonderlijke
            aanbieder te worden uitgedragen. Denk bv.
            aan de campagne ‘klein bedrag? pinnen mag!’
            vanuit de bankensector (st.  Bevorderen efficiënt

               betalen);
>>  



Strategie ->

postionering

propositie

concept

uitvoering

GLOBAAL

overal identiek

overal identiek

overal identiek

overal identiek

ADAPTATIE

overal identiek

overal identiek

overal identiek

overal 

verschillend

DIFFEREN-

  TIATIE

overal identiek

overal identiek

overal

verschillend

overal

verschillend

LOKAAL

overal identiek

of verschillend

overal

verschillend

overal

verschillend

overal

verschillend

Reclamestrategieën voor internationale merken
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
soorten reclame

M reclame en een nadere onderverdeling:
    F collectieve reclame:
        doelstellingen kunnen o.a. zijn (vervolg):
        G de aandacht vestigen op diverse gebruiks-
            mogelijkheden van het product, denk bv. aan
            de collectieve reclames rondom kipproducten;
        G het benadrukken van een specifiek kenmerk
            van een product, denk bv. aan campagnes
            rondom het  FSC-keurmerk voor hout;

>>  
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
soorten reclame

M reclame en een nadere onderverdeling:
    F collectieve reclame:
        doelstellingen kunnen o.a. zijn (vervolg):
        G het uitbuiten van zwakke punten van
            (indirecte) concurrentie, bv. duurzaam FSC-
            keurmerkhout of bio-producten (t.o.v. minder
            duurzame of milieuvriendelijke producten);
        G het beïnvloeden van de meningsvorming t.o.v.
            een product: de collectieve inzet vanuit de
            branche maakt de reclame omtrent het 
            product geloofwaardiger.
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
reclamestrategie voor een internationaal merk

M 4 reclamestrategieën:
    F reclamestrategieën die voor internationale
        merken worden ingezet, zijn in algemeen:
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
reclamestrategie voor een internationaal merk

M 4 reclamestrategieën:
    F globaal (gestandaardiseerd), kenmerken:
        G in elk land dezelfde merk- en reclamestrategie,
            hetzelfde creatieve concept, dezelfde
            uitvoering
        G culturele verschillen spelen hier geen rol
        G hoog gewaardeerde merken in meeste landen
        G motief: overwegend kostenbesparing (alles
            hoeft maar één keer)
        G past bij steeds internationaler wordende
            consument
        G vrbldn: Coca-Cola, Chanel, Diesel, Rolex.
 >>  
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
reclamestrategie voor een internationaal merk

M 4 reclamestrategieën:
    F globaal (gestandaardiseerd), voorwaarden:
        G sterke positionering in elk land 
        G overal gelijksoortige doelgroepen (bv. qua
            levensstijl en interesses)
        G centralisatie van communicatieplannen
        G sterke controle op lokale afwijkingen van
            centrale lijn.

27

MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
reclamestrategie voor een internationaal merk

M 4 reclamestrategieën:
    F adaptatie, kenmerken:
        G in elk land dezelfde merk- en reclamestrategie,
            hetzelfde creatief concept, maar andere
            uitvoering
        G meestal één communicatiebureau in thuisland
            (lead agency) met verdere lokale aanpassing
            (tekst e.d.) via bureau’s in andere landen
        G culturele verschillen spelen een beperkte rol
        G bekende, belangrijke merken in meeste landen
        G motief: overwegend kostenbesparing
        G vrbldn: Pepsi, Schwarzkopf, IKEA.
 >>  
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
reclamestrategie voor een internationaal merk

M 4 reclamestrategieën:
    F differentiatie, kenmerken:
        G in elk land dezelfde merk- en reclamestrategie,
            maar ander creatief concept en andere
            uitvoering
        G op basis van eenzelfde communicatiestrategie
            creëren bureau’s elders eigen concepten          
        G culturele verschillen van groot belang, alsook
            ander gebruik van het product per land
        G bekende, belangrijke merken in díe landen
        G motief: aansluiten bij lokale leef- /denkwereld 
        G vrbldn: McDonald’s, Volvo
 >>  
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
reclamestrategie voor een internationaal merk

M 4 reclamestrategieën:
    F lokaal, kenmerken:
        G in elk land andere merk- en reclamestrategie,
            ander creatief concept en andere uitvoering
        G kan centraal aangestuurd zijn met beperkte
            mogelijkheden voor buitenlandse vestigingen,
            óf juist sterk decentraal waarbij alle marketing
            beslissingen lokaal worden genomen          
        G culturele verschillen van groot belang
        G bekende, belangrijke merken in díe landen
        G motief: aansluiten bij lokale leef- /denkwereld 
        G vrbldn: Henkel, Unilever-levensmiddelen
 >>  
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
reclamestrategie voor een internationaal merk

M 4 reclamestrategieën:
    F lokaal, kenmerken:
        de meeste multinationals kennen tussenvormen
        qua mate van (de)centralisatie.  De communi-
        catieafdeling op het hoofdkantoor zal hierbij
        vooral oog hebben voor:
        G wat lokaal specifiek benadrukt moet worden
        G de effectiviteit en het succes van de diverse
            campagnes, en mogelijke adaptatie elders
        G wereldwijde planning en coördinatie van lokale
            communicatieplannen
        G evaluatie/gecoördineerde inkoop mediaruimte.
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
reclamestrategie voor een internationaal merk

M 4 reclamestrategieën:
    F factoren voor de mate van standaardisatie:
        belangrijke factoren zijn:
        G doelgroep
        G positionering
        G aard van het product
        G omgeving
        G organisatie.

>>  
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
reclamestrategie voor een internationaal merk

M 4 reclamestrategieën:
    F factoren voor de mate van standaardisatie:
        G doelgroep:
            in hoeverre koopkracht, opleidingsniveau,
            productbezit, koopgedrag en andere
            economische factoren in elk land ongeveer met
            elkaar overeenkomen.  
            Zo richten bedrijven zoals Levi Strauss en
            Wrangler Jeans zich in elk land op dezelfde
            jongerensegmenten.

>>  
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
reclamestrategie voor een internationaal merk

M 4 reclamestrategieën:
    F factoren voor de mate van standaardisatie:
        G positionering:
            merken die overal dezelfde positionering
            nastreven, zullen eerder voor standaardisatie
            kiezen. Dit geldt ook voor bedrijven die overal
            met dezelfde concurrenten te maken hebben. 
            Waar vooral met lokale concurrenten wordt
            geconcurrereerd, ligt standaardisatie minder
            voor de hand.

>>  
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
reclamestrategie voor een internationaal merk

M 4 reclamestrategieën:
    F factoren voor de mate van standaardisatie:
        G aard van het product:
            daar waar het product overal op dezelfde wijze
            en in gelijksoortige situaties wordt gebruikt,
            zal eerder standaardisatie worden toegepast. 
            Dit geldt ook voor b-to-b producten.
 

>>  
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
reclamestrategie voor een internationaal merk

M 4 reclamestrategieën:
    F factoren voor de mate van standaardisatie:
        G omgeving:
            ook omgevingsfactoren zoals wetgeving,
            belastingtarieven en fiscale regelgeving,
            productvoorschriften, de concurrentie, de
            distributiestructuur, transportfaciliteiten,
            media, kredietmogelijkheden, enz. spelen een
            grote rol bij de mogelijkheden van
            standaardisatie.

>>  
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
reclamestrategie voor een internationaal merk

M 4 reclamestrategieën:
    F factoren voor de mate van standaardisatie:
        G organisatie:
            in hoeverre de interne organisatie ingericht is
            op standaardisatie of juist op differentiatie. 
            Dit heeft bv. te maken met de houding van het
            management t.o.v. internationaal zakendoen.
            Vanzelfsprekend speelt het beschikbare
            budget hierin ook een grote rol. 



Reclameplan

reclamestrategie

definitief budget

voorlopig budget

reclamedoelstellingen

bepaling reclamedoelgroep

onderzoek (markt, merken)

uitvoering van campagne

reclame-evaluatieonderzoek

campagneontwikkeling mediakeuze
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
reclameplan

M Reclameplan, gebruikelijke stappen:
    F onderzoek:
        reclameplannen starten eerst met onderzoek
        naar de samenstelling van de markt, vergelijking
        met concurrenten, en naar het koopgedrag van
        consumenten.  
        Mate van merktrouw en merkwisseling?
        Positionering concurrerende merken?
        Communicatiebudgetten concurrentie?  enz.

>>  

38

MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
reclameplan

M Reclameplan, gebruikelijke stappen:
    F reclamedoelgroep:
        na onderzoek zal de reclamedoelgroep worden
        bepaald.  Van belang is om na te gaan welke
        waarden van het merk voor de doelgroep belang-
        rijk zijn.  Ook moet wordt nagegaan hoe de
        doelgroep informatie over het product tot zich
        neemt, en hoe de doelgroep met reclame
        omgaat.       

>>  
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
reclameplan

M Reclameplan, gebruikelijke stappen:
    F reclamedoelgroep:
        nogmaals: de reclamedoelgroep hoeft niet 
        samen te vallen met de marketing- of
        marketingcommunicatiedoelgroep.
        Zo kan bij een fietsenfabrikant:
        G de marketingdoelgroep bestaan uit alle
            mogelijke particuliere kopers van fietsen;
        G de marketingcommunicatiedoelgroep bestaan
            uit genoemde kopers, beïnvloeders (bv. 
            ouders, fietsersclubs) en de fietsenvakhandel;
        G de reclamedoelgroep bestaan uit ouders van
            schoolgaande kinderen.  >>  
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Reclame:
reclameplan

M Reclameplan, gebruikelijke stappen:
    F reclamedoelstellingen:
        welke boodschap omtrent het merk moet
        worden gecommuniceerd?  Deze boodschap
        betreft uiteraard de propositie (de merkbelofte)
        die gebaseerd dient te worden op consumenten-
        inzicht.  Hiermee kan worden bereikt dat de
        boodschap relevant is voor de doelgroep.
        Bovendien zal de propositie onderscheidend en
        geloofwaardig moeten zijn.  Vanzelfsprekend zal
        de propositie ook waargemaakt moeten worden.

>>  
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Reclame:
reclameplan

M Reclameplan, gebruikelijke stappen:
    F reclamedoelstellingen:
        tot deze doelstellingen behoren:
        G mediumdoelstellingen: bereik, contact-
            frequentie, binnen welke koopintervallen, enz.
        G reclameprocesdoelstellingen, inzake de directe
            reacties vanuit de doelgroep: mate van
            aandacht trekken, acceptatie & appreciatie
            (likeability), en in hoeverre de informatie
            verwerkt kan worden;
        G reclame-effectdoelstellingen, inzake het uit-
            eindelijke effect van de reclame >> 
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
reclameplan

M Reclameplan, gebruikelijke stappen:
    F reclamedoelstellingen:
        G reclame-effectdoelstellingen (vervolg):
            de effectdoelstellingen die hier kunnen
            worden onderscheiden, betreffen m.n.:
            O product- of categoriebehoefte: het ervoor
                zorgen dat er verbinding ontstaat tussen de
                relevante productbehoefte en het merk;
            O merkbekendheid: het vergroten van de
                passieve en actieve merkbekendheid;
            O merkkennis: het vergroten van de merk-
                kennis, en daarmee het verrijken van de
                betekenisstructuur rond het merk; >> 
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Reclame:
reclameplan

M Reclameplan, gebruikelijke stappen:
    F reclamedoelstellingen:
        G reclame-effectdoelstellingen (vervolg):
            O merkattitude: het versterken of veranderen
                van een houding t.o.v. het merk;
            O gedragsintentie: het d.m.v. actiereclame
                en/of thematische reclame consumenten
                aansporen om op korte resp. langere
                termijn het merk te gaan kopen;
            O gedragsfacilitatie: het ervoor zorgen dat de
                consument wordt geïnformeerd over hoe en
                waar het merk kan worden aangekocht;

>>
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M Reclameplan, gebruikelijke stappen:
    F reclamedoelstellingen:
        G reclame-effectdoelstellingen (vervolg):
            O gedrag: wat van de consument verwacht
                wordt: informatie aanvragen, winkel of
                website bezoeken, product kopen,
                herhalingsaankopen doen, enz.;
            O tevredenheid: de consument het gevoel
                geven dat hij een goede aankoop heeft
                gedaan, dit bv. aan de hand van positieve
                recensies en testimonials.
                Dit zorgt tevens voor een vermindering van
                cognitieve dissonantie en klachten. >> 
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reclameplan

M Reclameplan, gebruikelijke stappen:
    F reclamedoelstellingen / accountability:
        in de reclamesector gaat het om giga-bedragen.
        Wat het effect van al deze reclame-euro’s is, is
        lang niet altijd duidelijk. 
        Net als bij andere bedrijfsactiviteiten, ontstaat
        ook hier de drang om vast te stellen wat het
        effect van deze uitgaven is. Deze accountability
        is zéér lastig te concretiseren.
        Procesdoelstellingen zijn wél relatief makkelijk
        te meten; effectdoelstellingen niet.
        Beter is om na te gaan waarvan (van welke
        factoren) deze effectiviteit afhankelijk is. >> 

47

MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Reclame:
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M Reclameplan, gebruikelijke stappen:
    F campagneontwikkeling, mediakeuze:
        aan de hand van de gekozen reclamestrategie 
        -en rekening houdend met een voorlopig
        budget- gaan het reclameadviesbureau en het
        mediabureau (deze twee kunnen overigens één
        en dezelfde organisatie zijn) werken aan de
        campagneontwikkeling en de mediakeuze.  
        Dit gebeurt dan wel op basis van een duidelijke
        briefing met de opdrachtgever.  

>>  
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M Reclameplan, gebruikelijke stappen:
    F reclame-evaluatieonderzoek:
        tijdens en/of na afloop van de reclamecampagne
        zal onderzoek plaats vinden naar de (omzet-)
        effecten van de reclame.
        Langetermijneffecten zijn zeer lastig na te gaan,
        vanwaar meer aandacht uitgaat naar korte-
        termijneffecten die zich beter laten meten.  

>>  
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reclameplan

M Reclameplan, gebruikelijke stappen:
    F reclame-evaluatieonderzoek:
        uit onderzoek naar de effectiviteit van reclame-
        campagnes, o.m. van prof. Giep Franzen, komt
        naar voren dat:
        G campagnes zeer effectief kunnen zijn in het
            beïnvloeden van koopgedrag in de periode
            direct na confrontatie met een tv-commercial;
        G dit effect bij een deel van de campagnes
            binnen een jaar verloren gaat;

>> 
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M Reclameplan, gebruikelijke stappen:
    F reclame-evaluatieonderzoek:
        verdere constateringen uit onderzoek naar de
        effectiviteit van reclamecampagnes:
        G bij een flink deel van de campagnes géén
            sprake is van positieve invloed op het koop-
            gedrag in de periode direct na confrontatie
            met een tv-commercial;
        G positieve effect op de afzet in het 1e jaar ook
            in de volgende 2 jaren merkbaar kan zijn;
        G bij een flink deel van de campagnes waar wél
            een positief kortetermijneffect optreedt, dit
            effect binnen een jaar verloren gaat.
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M Reclameplan, gebruikelijke stappen:
    F reclame-evaluatieonderzoek:
        nader onderzoek naar het kortetermijneffect
        van tv-commercials voor FMCG’s laat o.a. zien:
        G dit effect hangt sterk af van het merk en
            omstandigheden waarin het merk zich
            bevindt; nieuws rondom het merk, innovaties,
            of juist het langere tijd afwezig geweest zijn,
            leiden tot de grootste effecten;

>> 
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M Reclameplan, gebruikelijke stappen:
    F reclame-evaluatieonderzoek:
        verdere punten uit onderzoek naar het korte-
        termijneffect van tv-commercials voor FMCG’s:   
        G bij gevestigde merken ontstaat na 4-5 
            reclamecontacten een verzadiging qua
            consumentenreactie; bij nieuwe of her-
            gepositioneerde merken treedt deze
            verzadiging pas later op;

>> 
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M Reclameplan, gebruikelijke stappen:
    F reclame-evaluatieonderzoek:
        verdere punten uit onderzoek naar het korte-
        termijneffect van tv-commercials voor FMCG’s:   
        G tv-reclame stimuleert vooral initiële of
            incidentele aankopen, maar nauwelijks
            herhalingsaankopen;
        G het reclame-effect is aanzienlijk groter
            wanneer de reclame samengaat met een
            promotie.


