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M In de marketing wordt er vaak gebruik gemaakt
    van special apppeals, zoals: 
    F humor
    F angst
    F seks
    F emoties rondom kinderen.

    In feite is een special appeal 
    een marketingtactiek waarmee 
    wordt ingespeeld op bepaalde emoties, zodat de
    consument het product koopt.  Ze worden ook
    ingezet om mensen tot gedragsverandering of
    gedragsbevestiging aan te zetten.
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M 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 merkkoppeling
    ontstaat bij herhaald zien van een humoristische
    commercial is maar de vraag.

Pedigree’s Dentastix
tegen ‘dog breath’

(Bureau TBWA) 



4

M Effectiviteit van humor in reclame:
    Universiteit Twente heeft onderzoek gedaan naar
    de effectiviteit van humor in commercials, hetgeen
    heeft geresulteerd in de volgende categorieën:
    F commercials met arme (niet erg grappige) humor
        waarbij de relatie met humor niet echt relevant
        is (= meestal niet echt effectief);
    F commercials met rijke (heel grappige) en
        ongerelateerde humor (= de meest ongunstige
        categorie);
    F commercials met rijke en duidelijk relevante
        humor (= de meest gunstige categorie, met
        beste kans op positieve merkassociaties).
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M Effectiviteit van humor in reclame:
McDonald’s: the real
milkshake
(DDB Helsinki) 

3M: scotch tape
(Serviceplan

München/Hamburg)
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M Effectiviteit van angst in reclame:
    F angst zorgt voor allerlei emotionele en
        lichamelijke reacties, zoals verhoogde hartslag,
        trillende handen, hoofdpijn, en meer.
        Angst maakt ook dat men zich alerter en
        weerbaarder gedraagt.

    F Angst heeft te maken met verwachte risico’s en
        bedreigingen die daarvan uitgaan, o.a.:
        G fysieke risico’s (lijf en leden)
        G sociale risico’s (acceptatie, status)
        G financiële risico’s (geld, vermogen)
        G functionele risico’s (werking, onderhoud)
        enz.
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M Effectiviteit van angst in reclame:
    F het angstappeal kan effectief worden ingezet 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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M Effectiviteit van angst in reclame:
    F het gebruikmaken van angstappeal is van alle
        tijden:
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M Effectiviteit van seks in reclame:
    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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M Effectiviteit van seks in reclame:
    F in algemeen geldt dat inzet van sexappeal de
        attentiewaarde van de reclame-uitingen en de
        reclameherinnering doet toenemen. 
        Tegelijkertijd geldt ook dat de merkkoppeling en
        herinnering van kenniselementen van het
        product achterblijft bij reclames zonder
        sexappeal.
 
    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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M Effectiviteit van seks in reclame:
    F nog enkele
        voorbeelden:

Fa zeep
(Femmes
d'aujourd'hui
Magazine)

Daihatsu Van
(Daihatsu)

Burger King’s 7" burger
(Burger King)

12

M Effectiviteit van inzet van kinderen in reclame:
    F grote kindermerken zoals McDonald’s, Coca-Cola,
        Disney, Ferrero en vele anderen richten zich
        d.m.v. kinderreclame op sterke beïnvloeders in
        het gezin: de kinderen.

    F Kinderreclame -de inzet van kinderen in reclame-
        kent verschillende hoedanigheden:
        G kinderen in campagnes gericht op
            kindermisbruik of kindermishandeling;
        G kinderen gecast t.b.v. volwassenenreclames;
        G kinderen gecast t.b.v. reclames voor kinder-
            producten.
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M Effectiviteit van inzet van kinderen in reclame:
    F enkele reclame voorbeelden: 

P&G’s Pampers (P&G)

La vache qui rit / Cheez Dippers
(UniBel SA)

uit: IKEA campagne
tegen kinderarbeid
(IKEA)
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M Effectiviteit van inzet van kinderen in reclame:
    F met name jonge kinderen vormen een kwetsbare
        doelgroep van kindermerken.  Het grootste deel
        van de reclames voor voedingsmiddelen gericht
        op kinderen gaat over producten die geen
        basisvoedingsmiddelen zijn en daarmee buiten
        de Schijf van Vijf vallen.

    F Langzamerhand ontstaan meer maatregelen en
        restricties betreffende marketing gericht op
        kinderen onder 13 jr.
        Zo verbiedt de Ned. Reclame Code reclame
        gericht op deze groep, behalve wanneer deze van
        overheidswege tot stand is gekomen.


