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Contentmarketing, storytelling en engaging content

M Contentmarketing, wat het feitelijk is:
    F Content betreft de vorm of inhoud van een bood-
        schap, en hoeft niet alleen te bestaan uit tekst,
        maar kan ook bestaan uit afbeeldingen, apps,
        reviews, video’s, dialogen, enz. 

    F Bij contentmarketing gaat het erom precies te
        begrijpen naar welke informatie een doelgroep
        op zoek is.

>>
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Contentmarketing, storytelling en engaging content

M Contentmarketing, wat het feitelijk is:
    F Op deze behoefte wordt ingespeeld met content
        die én iets bruikbaars biedt én verband houdt met
        de aanschaf of het gebruik van de aangeboden
        producten of diensten.

       Deze content wordt vervolgens aangeboden via
       een doordachte mix van online (en ook offline)
       middelen en (sociale) media met als doel klanten
       aan te trekken en te binden.

     Voorbeeld: in een reclame wordt een algemeen voorkomende
         situatie, vraag of probleem behandeld, waarna de oplossing
         (het product) wordt voorgeschoteld.
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Contentmarketing, storytelling en engaging content

M Nut van contentmarketing in de online-mix:
    F gericht op boeien, binden, bereiken en beleven,
        evt. versterkt door storytelling;
    F content als onderdeel van usability voor het web
        en sociale mediamarketing, en als inzet bij online
        conversie;
    F doelmatig gebruik van content voor bereik te
        creëren en leads op te vangen;
    F content t.b.v. virale marketingcampagnes;
    F het maken van content voor toepassing in sociale
        medianetwerken en zoekmachines.
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Contentmarketing, storytelling en engaging content

M Contentmarketing, enkele bijzondere aspecten:
    F al met al: zonder goede content is nauwelijks
        juiste informatie-overdracht of juiste communi-
        catie met de gebruiker of bezoeker mogelijk.
        Hierdoor ontstaat nauwelijks interactie, en dus
        weinig conversie;

    F content wordt veelal ongestructureerd online
        aangeboden, maar kan ook gestructureerd zijn,
        zoals aan de hand van bijv. een huisstijlboek voor
        content of handleidingen voor webredactie;

>> 
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Contentmarketing, storytelling en engaging content

M Contentmarketing, enkele bijzondere aspecten:
    F contentstrategie betreft het plan waarmee wordt
        vastgesteld hoe een bepaalde content voor een
        zekere doelgroep de organisatie kan helpen haar
        doelen te bereiken;

    F contentdriven sites betreffen sites die met hun
        content (teksten, video’s, enz.) gericht zijn op
        één onderwerp (contentdichtheid);

>>
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Contentmarketing, storytelling en engaging content

M Contentmarketing, enkele bijzondere aspecten:
    F hoewel traditionele media en reclame terrein
        verliezen, vormt contentmarketing geen
        vervanging voor dure paid media, zoals digital
        advertising.  Contentmarketing is wel essentieel
        bij het inzetten van een social media mix;

    F contentmarketing wordt o.m. ingezet voor:
        G earned media bereik;
        G customer engagement en loyalty;
        G thought leadership (expert op bijv. industrieel,

               maatschappelijk of sociaal gebied);
        G lead generatie; >>
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Contentmarketing, storytelling en engaging content

M Contentmarketing, enkele bijzondere aspecten:
    F contentmarketing wordt door verschillende
        marketeers als enige vorm van marketing
        beschouwd (?);

    F intussen worden bij diverse bedrijven budgetten
        voor contentmarketing al jaarlijks vergroot;

    F duidelijk is dat contentmarketing voor de meeste
        bedrijven niet meer weg is te denken in de
        marketingmix.

>>
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Contentmarketing, storytelling en engaging content

M Contentmarketing, enkele bijzondere aspecten:
    F traditioneel adverteren vs. contentmarketing: 

G moderne en inter-
    actieve mediakanalen
G meting van engagement,
    conversaties e.d.
G merkbeleving door dia-
    loog, interactie
G TOMA door interactie
G vooral earned en
    owned media
G gericht op interactie,
    gezamenlijke beleving;
    sales op langere termijn

G veelal traditionele
    kanalen (print, tv e.d.)
G bereik is wat wordt
    gemeten
G merkbeleving wordt
    opgedrongen
G TOMA door veel zenden
G vooral paid en owned
    media
G kortetermijn gericht,
    vooral op aankopen
    gericht 
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Contentmarketing, storytelling en engaging content

M Soorten content:
    met goede content  -en een goede contentmix-
    wordt getracht antwoord te bieden aan: 
    O what you want to say (and tell your audience);
    O what your audience is interested in;
    O what your audience wants to hear.

    F Content kan ingedeeld worden in:
        G created content
        G branded content
        G curated content
        G user-generated content.

>>
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Contentmarketing, storytelling en engaging content

M Soorten content:
    F created content:
        betreft content die is geschreven of geproduceerd
        door de organisatie zelf, en die is terug te vinden
        op de eigen website, YouTube-kanaal, enz. 

        De organisatie is zelf eigenaar daarvan. Elk stukje
        content dat zo is gemaakt, vertegenwoordigt de
        unieke expertise, producten, diensten, inzichten
        en meningen van de organisatie.

>>
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Contentmarketing, storytelling en engaging content

M Soorten content:
    F branded content:
        betreft een vorm van content waarbij de merk-
        uiting is versmolten met de inhoud (tekst,
        video’s, graphics, podcasts, enz.), en waarde
        toevoegt in de vorm van informatie of entertain-
        ment. 

         Branded content, zoals blogposts, advertorials e.d., ligt
         dichtbij traditioneel adverteren, maar is geen vorm van
         reclame (zoals gebruikelijke reclames, banners, enz.).
         De regie ligt m.n. bij de verzender en producent van de
         content. 

>>
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Contentmarketing, storytelling en engaging content

M Soorten content:
    F curated content:
        content bestaande uit specifiek verzamelde,
        gefilterde en geslecteerde informatie waarvan de
        organisatie weet dat de gebruikers of volgers
        deze nuttig zullen vinden. (vb.: socialmediatoday.com)

         De informatie kan het eigen kennisgebied of de branche
         betreffen, en is bedoeld om toegevoegde waarde te
         bieden aan zowel de gebruikers als de organisatie zelf.
         Het cureren van content brengt steeds actualisatie met
         zich mee, waarbij nieuwe contentvormen kunnen ont-
         staan, maar waarbij de boodschap veelal gelijk blijft.

>>
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Contentmarketing, storytelling en engaging content

M Soorten content:
    F user-generated content:
        betreft content die is gemaakt door gebruikers,
        volgers en fans   -de belevers of belevingsgroep
        van het product, de boodschap of de organisatie.

        Voorbeelden van user-generated content zijn o.a.
        de vele YouTube-video’s die door het publiek
        worden aangeleverd over producten, hobbies,
        organisaties, enz.
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Contentmarketing, storytelling en engaging content

M Social brands, likeability en engaging content:
    F social brands, social business:
        een social brand lijkt veel op een marketingmerk
        dat waarden van de organisatie en een 
        marketingboodschap weerspiegelt, net als een
        conventionele merkboodschap.

        Het belangrijkste verschil is dat een social brand
        de toewijding van de organisatie aan maatschap-
        pelijke en ecologische betrokkenheid laat zien.

>>
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Contentmarketing, storytelling en engaging content

M Social brands, likeability en engaging content:
    F social brands, social business:
        gebruikers worden veelal hierbij nauw betrokken,
        waardoor een mix van eigen boodschappen en
        content ontstaat met die van klanten en
        gebruikers.

    F social brands zorgen voor:
        G een goed gevoel
        G inspiratie (Nike)
        G fun (Lego-video’s).

>>

Nike: https://youtu.be/X0JdbZEKz7k
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Contentmarketing, storytelling en engaging content

M Social brands, likeability en engaging content:
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Contentmarketing, storytelling en engaging content

M Doel en stappenplan van de contentstrategie:
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Contentmarketing, storytelling en engaging content

M Doel en stappenplan van de contentstrategie:
    F de (4) hoofddoelen van contentmarketing:
        G brand awareness, door buzz en viral effect,
            meer effect d.m.v. content en earned media
            (bv. foto’s via Instagram laten delen rondom
            een actie, zoals Ford, #fiestagram);

        G leadgeneratie: het opwekken van leads, zoals
            met social selling (bv. door het uitbrengen van
            whitepapers);

>>
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Contentmarketing, storytelling en engaging content

M Doel en stappenplan van de contentstrategie:
    F de (4) hoofddoelen van contentmarketing:
        G thought leadership: het erkend worden als
            expert in contentmarketing of in een bepaalde
            branche (bv. makers van allerlei video’s met
            tips over uiteenlopende onderwerpen);

        G klantretentie: het opwekken van reviews van
            tevreden klanten voor klantbehoud, bv.
            www.thefork.com .
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Contentmarketing, storytelling en engaging content

M Randvoorwaarden aan de content- en channelmix:
    F content creëren en online plaatsen lijkt simpel,
        maar is arbeidsintensief; aandachtspunten, o.a.:
        G brand awareness kan veelal worden bereikt
            worden via platforms als Twitter, Instagram,
            YouTube e.d.;
        G lead generatie d.m.v. whitepapers, vaak via
            Linkedin, e-mail, blogs e.d,;
        G thought leadership   -visie en kennis delen-
            gebeurt vaak via blogs en vlogs;
        G klantretentie wordt vaak d.m.v. review-sites
            bereikt, zoals Zoover, Independer, Kieskeurig,
            en ook via Google.
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Contentmarketing, storytelling en engaging content

M Beperkingen voor een succesvolle contentmix, o.a.:
    O geen contentbeleid, zomaar aan de slag gaan;
    O te omvangrijke content om essentie te doorzien;
    O wel engaging content, maar geen beheerder;
    O kanaalkeuze past niet bij doelgroep;
    O onjuiste contentvorm, bv. branded i.p.v. curated;
    O rommelige content die niet intern is getest;
    O content is in feite niets anders dan commercial;
    O te weinig geschikte contentonderdelen, zoals
        grafieken, tabellen, video’s, afbeeldingen.  
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Contentmarketing, storytelling en engaging content

M 6C-model ter uitwerking van strategie en mix:
    F bij content in de traditionele marketing wordt
        gedacht aan plaatsing van krantenartikelen,
        radioboodschappen, tv-uitzendingen e.d.

        Bij online marketing moet nagedacht worden
        over de geschiktheid van onderwerpen of topics
        voor verschillende kanalen.  Content en in te
        zetten channel(s) vormen zo een belangrijk duo.

        Het 6C-model helpt bij het samenstellen van een
        praktisch uitvoerbare mix. >>

27

ONLINE MARKETING / 08

Contentmarketing, storytelling en engaging content

M 6C-model ter uitwerking van strategie en mix:
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Contentmarketing, storytelling en engaging content

M Opdracht 8.1:
     vervolg opdracht Escape Game van het Rijksmuseum.
     https://www.rijksmuseum.nl/nl/
     rijksmuseum-escape-game
     In opdracht 7.2 is een virale campagne bedacht rondom
     de Escape Game van het Rijksmuseum.    
     Opdracht, in de eerdere groepen van 3 - 5 personen:

     O beschrijf aan de hand van de 8 onderdelen van content-
         marketing en het 6-C model een contentstrategie voor
         deze activiteit van het Rijksmuseum.
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Contentmarketing, storytelling en engaging content

M Boeien en binden met storytelling:
    F contentmarketing moet boeien en binden.
        Volgens de Amerikaanse marketingondernemer
        en auteur Seth Godin moet content iets zijn waar
        de crowd over praat of over in dialoog treedt,
        anders is het zinloos. 

         Door te boeien en te binden ontstaat beleving, die kan
         worden gezien als de top-of-mind merkbeleving bij
         brand awareness en klantretentie.  Of authoriteit
         uitstralen in het geval van thought leadership.
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Contentmarketing, storytelling en engaging content

M Boeien en binden met storytelling:
    F storytelling is een vorm van contentmarketing
        waarbij een persoonlijk verhaal centraal staat.
        Hiermee wordt getracht informatie te verschaffen
        over een product of dienst en daarmee
        consumenten aan zich te binden.
   
        Storytelling zorgt voor bewustzijn, betrokken-
        heid, binding, beleving en kan doorslaggevend
        zijn voor het gehele contentaanbod.
        Storytelling kan beschouwd worden als de
        mission statement van een contentstrategie.

>>
video: Charity: water https://youtu.be/rphhfy4qCfc
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Contentmarketing, storytelling en engaging content

M Boeien en binden met storytelling:
    F storytelling, belangrijke aandachtspunten: 
        G het te vertellen verhaal rondom de organisatie,
            unieke ervaringen, producten, personen, enz.  
        G de context waarin het verhaal wordt verteld;
        G de waarde van het verhaal voor anderen;
        G de duurzaamheid van het verhaal; 
        G verhaal vooral voor het publiek gemaakt, niet
            alleen over de eigen persoon of organisatie;
        G de emotionele binding met de belevingsgroep
            om engagement te creëren;
        G niet alleen crossmediaal toe te passen, maar
            ook transmediaal: mix van diverse kanalen.
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Contentmarketing, storytelling en engaging content

M Boeien en binden met storytelling:
    F tone-of-voice van de content:
        tone-of-voice bepaalt de lading van de
        contentvorm en/of format.  Enkele tips:
         G wees boeiend en verhalend; deel belevingen in de
             juiste context;
         G consistentie: niet eerst “je” en later “u”;
         G voice-of-customer in contentvorm door laten klinken;
         G eigen stijl en format onderscheidend van concurrent;
         G wees fris, innovatief, en gebruik visualisaties;
         G tekst dient wel of graphics en video’s aan te sluiten;
         G gebruik makkelijke taal passend bij de doelgroep;
         G vakjargon alleen gebruiken indien niet anders kan. 
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Contentmarketing, storytelling en engaging content

M Boeien en binden met storytelling:
    F veel gehanteerde contentformats, o.a.:
         G artikelen
         G blog posts
         G podcasts
         G infographics
         G images (afbeeldingen, graphics) 
         G webinars
         G slide presentations
         G e-books
         G whitepapers
         G case studies
         G persberichten (press releases)
         G checklists
         G quizzes, interactieve calculators, enz.
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Contentmarketing, storytelling en engaging content

M Boeien en binden met storytelling:
    F contentformats, contentmarketing matrix:
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Contentmarketing, storytelling en engaging content

M Boeien en binden met storytelling:
    F creatie van content engagement:
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Contentmarketing, storytelling en engaging content

M 5R model, gericht op contentstrategie:
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Contentmarketing, storytelling en engaging content

M 5R model van (online) succes:
    F toegespitst op contentstrategie:
        G relevantie: opsommingen, titels, enz. moeten
            relevante woorden bevatten voor keyworddicht-
            heid en betere indexering door zoekmachines;
        G retentie: herhaling van termen en hergebruik
            van teksten, titels, tekstblokken e.d. werkt goed
            voor webspiders;
        G rich(ness): compacte teksten met hoge informa-
            tiedichtheid, video’s, interactieve formulieren
            e.d. worden als rich content ervaren;
        G reactie & rendement: zorg voor doorlinks, deep-
            links, ‘to do’-links; wek dialogen & interactie op.


