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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Sponsoring:
sponsoring en ontwikkelingen

M essentie van sponsoring:
    F sponsoring betreft een communicatie-instrument
        dat zowel voor marketingcommunicatie als voor
        corporate communicatie wordt ingezet.

        Sponsoring is in feite een activiteit waarbij een
        sponsor materiële (meestal geldelijke) steun
        verleent aan een organisatie of individu, die een
        sportieve, artistieke of andere voor een bepaald
        publiek interessante prestatie verricht, in ruil
        voor vermelding van tenminste zijn (merk)naam.
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Sponsoring:
sponsoring en ontwikkelingen

M nieuwe ontwikkelingen binnen sponsoring:
    F sponsoring wordt vaker ingezet als bewijs van de
        propositie.
        Kijkend naar de 3 manieren om de propositie
        over te brengen (’zeggen’, ‘doen’, ‘geven’; zie

          handout 11), wordt sponsoring meer en meer
        ingezet ter invulling van de tactiek ‘doen’.

        Massamediale campagnes om de propositie te
        vertellen, worden al vaker vervangen door
        sponsorprojecten om de propositie te beleven.
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Sponsorproject:

doelstellingen bij sponsorstrategieën

prof. F. van Raaij
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Sponsoring:
doelstellingen van sponsoring

M de rol van sponsoring:
    F sponsoring betreft in algemeen een indirecte
        manier van communiceren.  Juist om deze reden
        dient sponsoring goed te worden afgestemd op
        andere marketingcommunicatie-instrumenten. 

        Zo is sponsoring wél geschikt om merkbekend-
        heid en merkimago te versterken, maar veel
        minder geschikt voor inhoudelijk communicatie
        omtrent het product. 

5

MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

6

MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Sponsoring:
doelstellingen van sponsoring
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Sponsoring:
doelstellingen van sponsoring

M doelstellingen:
    F merkbekendheid vergroten: denk hierbij bv. aan
        sportsponsoring; sportevenementen krijgen
        zowel nationaal als internationaal veel aandacht
        van de pers (wat staat er op de shirts van Ajax-
        spelers?);

    F merkimago versterken: middels sponsoring
        wordt het merk geassocieerd met positieve
        kenmerken van wat gesponsord wordt.  Denk bv.
        aan kunst- en cultuursponsoring door Triodos
        bank;

>>  
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Sponsoring:
doelstellingen van sponsoring

M doelstellingen:
    F tonen van goed burgerschap: via sponsoring (bv.
        door het beschikbaar stellen van faciliteiten)
        laten bedrijven zien dat zij hun maatschappelijke
        verantwoordelijkheid willen nemen; 

    F contacten met relaties: via sponsoring kan men
        op een ongedwongen manier bestaande en
        nieuwe relaties ontmoeten (en fêteren
        (=onthalen)), denk  hierbij bv. aan de skyboxes in
        stadions;

>>  
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Sponsoring:
doelstellingen van sponsoring

M doelstellingen:
    F meerwaarde geven aan product: door zich te
        associëren met wie of wat gesponsord wordt,
        kan een bedrijf meerwaarde aan zijn producten
        geven.  Vrbld: Michael Jordan en de sport-
        schoenen van Nike;

    F omzet verhogen: vaak vormt sponsoring de basis
        voor het ontwikkelen van nieuwe producten of
        productlijnen (zoals in het Nike voorbeeld),
        hetgeen indirect bijdraagt aan omzetverhoging;

>>  
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Sponsoring:
doelstellingen van sponsoring

M doelstellingen:
    F specifieke doelgroepen bereiken: door het
        sponsoren van bijzondere evenementen, zoals de
        Dam tot Dam loop of PinkPop, kunnen
        producenten duizenden mensen uit de betref-
        fende doelgroep bereiken en confronteren met
        hun producten;

    F eigen medewerkers motiveren: het sponsoren
        van evenementen zoals de Olympische Spelen
        zorgt ook vaak voor een zekere trots onder het
        personeel, en daarmee voor meer motivatie.
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Sponsoring:
doelstellingen van sponsoring

M prestaties van beide partijen:
    F bij sponsoring is vrijwel altijd sprake van een
        contract waarin beide partijen zich tot bepaalde
        prestaties verplichten.
        Verplichtingen van de sponsor kunnen o.a. zijn:
        G financiële steun (bv. vrij besteedbaar budget,
            betaling van directe kosten, garantie m.b.t.
            evt. exploitatietekort, enz.)
        G beschikbaar te stellen faciliteiten (bv.
            materialen, accommodatie, transport, enz.)
        G te verlenen diensten (bv. reclame en pr, advies,
            administratie, verzekeringen, enz.);

>>   
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Sponsoring:
doelstellingen van sponsoring

M prestaties van beide partijen:
    F Verplichtingen van de gesponsorde kunnen o.a.
        zijn:
        G het (uit)dragen van de merknaam van de
            sponsor (bv. in stadions, op kleding, reclame-
            borden, voertuigen, sportartikelen, enz.)
        G het beschikbaar stellen van materialen van de
            sponsor zoals drukwerk, catalogi, briefpapier
        G het beschikbaar stellen van faciliteiten zoals
            ontvangstruimten, accommodatie, enz.
        G het verlenen van exclusieve verkooprechten
            m.b.t. artikelen met het sponsorlogo
        G presentatie van de sponsor in massamedia.
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Sponsoring:
soorten sponsoring

M 5 soorten sponsoring:
    F sponsoring kan in grote lijnen worden
        onderscheiden in:
        G sportsponsoring, hetgeen goed is voor zo’n
            70% van alle sponsorbedragen
        G mediasponsoring / televisiesponsoring
        G sponsoring van maatschappelijke projecten
        G sponsoring van kunst, cultuur en
            entertainment
        G sponsoring van onderwijs en wetenschap.

>>  
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Sponsoring:
soorten sponsoring

M 5 soorten sponsoring:
    F sportsponsoring:
        hierbij worden individuele sportmensen, teams,
        clubs en/of sportevenementen gesponsord.  Voor
        bedrijven kan sportsponsoring heel aantrekkelijk
        zijn, daar sport in de media veel aandacht krijgt,
        en daarbij ook taalgrenzen overschrijdt.
        Nadelen van sportsponsoring: sportsponsoring
        wordt steeds duurder en het kan ongewenste
        associaties oproepen, bv. wanneer wie of wat
        gesponsord wordt slechte prestaties levert,
        slecht gedrag vertoont, of op andere wijze
        negatief in het nieuws komt. 
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Sponsoring:
soorten sponsoring

M 5 soorten sponsoring:
    F sportsponsoring:
        wat betreft sponsorbedragen, zijn sponsorende
        bedrijven veelal (veel) meer kwijt dan alleen de
        daadwerkelijke sponsoring zelf.  Aan exploitatie-
        kosten besteden grote bedrijven vaak minimaal
        dezelfde bedragen.  Hierbij moet dan gedacht
        worden aan contacten met de pers, meetings en
        ontvangsten, PR, r/tv-commercials, reclame-
        borden, enz.
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Sponsoring:
soorten sponsoring
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Sponsoring:
soorten sponsoring

M 5 soorten sponsoring:
    F mediasponsoring / televisiesponsoring (=non-
        spot advertising, branded content).
        Mogelijkheden, zoals in handout 10A werd
        aangeduid, zijn 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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Sponsoring:
soorten sponsoring

M 5 soorten sponsoring:
    F sponsoring van maatschappelijke projecten:
        betreft sponsoring m.b.t. gezondheid, natuur en
        milieu, verkeersveiligheid en welzijn. 
        Voorbeelden zijn o.a.: McDonald’s en Ronald
        McDonaldhuizen, KPN en afstandsonderwijs
        t.b.v. langdurig zieke kinderen, Durex en het Aids
        fonds, en veel lokale initiatieven.
        Bij dit soort sponsoring, vooral m.b.t. natuur en
        milieu, speelt uiteraard de geloofwaardigheid
        van de sponsor een belangrijke rol.
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Sponsoring:
soorten sponsoring

M 5 soorten sponsoring:
    F sponsoring van kunst, cultuur en entertainment:
        bij kunstsponsoring gaat het vrijwel altijd om het
        verbeteren van het corporate imago, waarbij
        geassocieerd wordt met zaken als creativiteit, en
        kwaliteit.  Vooral bedrijven in de financiële sector
        maken hier veelvuldig gebruik van, zoals ING,
        ABN-AMRO, Robeco e.d. 

        Voorbeeld: sponsoring Rijksmuseum door ING:
            https://www.youtube.com/watch?v=a6W2ZMpsxhg

>> 
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Sponsoring:
soorten sponsoring

M 5 soorten sponsoring:
    F sponsoring van kunst, cultuur en entertainment:
        wat kunstinstellingen sponsors o.a. kunnen
        bieden:
        G langlopende producties (voorstellingen)
        G spreiding van producties over het hele land
        G reclame t.b.v. deze producties
        G publiciteit in de pers m.b.t. deze producties
        G r/tv-uitzendingen omtrent deze producties
        G dragers zoals cd’s en dvd’s over deze
            producties.

>>  
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Sponsoring:
soorten sponsoring

M 5 soorten sponsoring:
    F sponsoring van kunst, cultuur en entertainment:
        wat sponsors, naast geld, o.a. kunnen bieden:
        G technische organisatie m.b.t. publicaties van
            catalogi, brochures, kunstboeken e.d.
        G aanschaf van beeldende kunst die na het
            evenement aan de instelling wordt gegeven
        G financiering en organisatie van awards,
            scholarships, enz.  t.b.v. getalenteerde
            studenten in de kunstsector
        G financiering en organisatie m.b.t. projecten
            van historische of innoverende aard.

>>  
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Sponsoring:
soorten sponsoring

M 5 soorten sponsoring:
    F sponsoring van kunst, cultuur en entertainment:
        voordelen zijn o.a.:
        G geen tegenvallende prestaties, zoals zich bij
            sportsponsoring kunnen voordoen
        G weinig kans op rellen en conflicten
        G specifieke doelgroepen kunnen beter benaderd
            worden dan bij sportsponsoring.
        
        Een mogelijk nadeel kan zijn dat de artistieke
        vrijheid van de gesponsorde wordt aangetast,
        waardoor deze als minder creatief of geloof-
        waardig wordt beschouwd. 

23

MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Sponsoring:
soorten sponsoring

M 5 soorten sponsoring:
    F sponsoring van onderwijs en wetenschap:
        sponsoring van onderwijs en wetenschap is meer
        gebruikelijk geworden, denk hierbij bv. aan
        leerstoelen, onderwijsprogramma’s,
        lespakketten, computers, enz. 
        Doelstellingen van bedrijfsleven zijn hierbij o.a.:
        G het streven naar imagoverbetering 
        G het in contact komen met toekomstige
            afgestudeerden
        G het promoten van producten of diensten onder
            scholieren, studenten en hun ouders.
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Sponsoring:
functies van sponsoring binnen marketingcommunicatie

M voorbeelden van oplossingen van verschillende
    marketingcommunicatie situaties:
    F sponsoring van evenementen i.v.m. de
        introductie van nieuwe producten of merken 
    F sponsoring ter verhoging van naamsbekendheid
    F ter verjonging, verlevendiging of actualiseren
        van wat langer bekende merken
    F ter onderhoud en verbetering van het merkimago
        (zoals banken doen d.m.v. kunstsponsoring)
    F voor versterking van de marktpositie in een
        bepaald marktsegment (Visa en Olympics)
    F voor verkoopbevordering, bv. congressponsoring
        door KLM (en daarmee reizen verkopen).
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Sponsoring:
meting van sponsoringeffecten

M effectmeting wordt steeds belangrijker, juist omdat
    sponsoringbudgetten toenemen.
    F effecten die veelal worden gemeten:
        G media-aandacht die het merk d.m.v.
            sponsoring heeft verkregen
        G stijging van merkbekendheid
        G versterking van merkimago
        G stijging van omzet.

>>   
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Sponsoring:
meting van sponsoringeffecten

M effectmeting 
    F media-aandacht:
        kan worden gemeten door de aandacht te
        vergelijken aan de hand van budgetten die
        anders nodig waren geweest om een vergelijk-
        bare exposure te bereiken bij het inzetten van
        andere instrumenten, zoals tv-commercials of
        advertenties.

>>  
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Sponsoring:
meting van sponsoringeffecten

M effectmeting 
    F stijging van merkbekendheid / versterking van
        merkimago:
        de gerealiseerde media-aandacht is belangrijk,
        maar zegt niets over het communicatie-effect. 
        De media-exposure is wél een belangrijke
        voorwaarde voor het verhogen van merkbekend-
        heid en het versterken van merkimago.  
        In hoeverre deze effecten bereikt worden, kan
        feitelijk alleen worden verkregen door uitgebreid
        consumentenonderzoek, waartoe meestal
        marktonderzoeksbureaus worden ingeschakeld.

>>  
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Sponsoring:
meting van sponsoringeffecten

M effectmeting 
    F stijging van omzet:
        dit kan op verschillende manieren gebeuren. 
        Wanneer bij sponsoring ook producten worden
        verkocht, dan vormt de omzet daarvan een goede
        indicator. 
        Ook kan omzet vergeleken worden met de omzet
        in gebieden of regio’s waar geen sponsorings-
        activiteiten plaats vinden. 
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Sponsoring:
uitvoeringsplan / checklist

M sponsoringproblemen in de praktijk: 
    F problemen bij sponsoring ontstaan vooral door:   
        G onduidelijke formulering van doelstellingen
        G niet-planmatige opstart van sponsorprojecten
        G onderschatting van extra nodige tijd en geld
        G te weinig afstemming met andere marketing-
            communicatie-activiteiten
        G onvoldoende exploitatie van de sponsoring
        G te ad-hoc inzet van sponsoring (i.p.v. op basis
            van een meerjarenplan).
    F Met het oog op dit soort problemen is het
        verstandig om met een checklist te werken.

>>  
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Sponsoring:
uitvoeringsplan / checklist

M checklist 
    F wanneer voor sponsoring gekozen wordt, is het
        raadzaam om een checklist samen te stellen.
        Zo’n checklist zal o.a. punten bevatten omtrent:
        G inschakeling van externe adviesbureaus
        G vergelijking van mogelijke sponsorobjecten
        G juridische voorwaarden voor sponsoring
        G sponsoringbudgetten
        G contacten en contactmomenten 
        G evt. calamiteiten, noodscenario’s
        G enz., enz.
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Sponsoring:
uitvoeringsplan / checklist

M selectiecriteria voor aangeboden sponsorprojecten :
    F selectiecriteria voor bedrijven  zijn o.a.:
        G imagotransfer : imago onderschrijvend?
        G samenstelling publiek : wie? intenties?
        G vermogen om actie te genereren , bv. promotie
        G aandacht in de media : aanwezigheid merk?
        G exclusiviteit : concurrentie kunnen uitsluiten
        G vertoning van merk , bv. op sportkleding
        G mogelijke verkoopbevordering  (promoties)
        G meetbaarheid qua effecten
        G continuïteit , langetermijn-mogelijkheden?
        G tastbare vertaling van de propositie ?


