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M Reclamevormen:
    F 7 grondvormen van reclame:
        G de mededeling
        G de display
        G de associatietransfer
        G het lesje
        G het drama
        G het amusement
        G de fantasie. 

3

M Reclamevormen:
    F de mededeling:
        betreft de productpresentatie of presentatie van
        productfeiten, zonder daar mensen of emoties bij
        te betrekken.  Het gaat hierbij vaak om de uitleg
        van een product of dienst.  Deze vorm van
        reclame is puur informatief.
         Voorbeelden:
         G reclame van Kruidvat waarin wordt
             verteld dat alle producten van L’Oréal de
             komende week in de aanbieding zijn;
         G reclame van de NS die de reizigers laat weten
             dat er een nieuw traject is geopend.
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M Reclamevormen:
    F de display:
        betreft presentatie van een product, waarbij het
        heel belangrijk is dat het product (of dienst) er
        echt als uniek en als held uitspringt.  Dit is
        belangrijker dan de eigenschappen van het
        product of de relevante informatie.  Komt vaak
        voor bij luxeproducten.
        Voorbeelden:
        G een mooie splinternieuwe auto goed zichtbaar
            in de showroom;
        G een nieuw parfum die centraal staat in een
            mooi vormgegeven parfumcommercial.
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M Reclamevormen:
    F de associatietransfer:
        bij deze veelvoorkomende grondvorm van
        reclame wordt een product, dienst of merk
        gerelateerd aan een persoon, object of
        gebeurtenis.  Deze associatie is bedoeld om top
        of mind awareness te creëren bij de consument.
        Wel bestaat hier het gevaar dat het merk niet
        meer los gezien kan worden van de associatie. 
        Voorbeelden:
        G de koppeling van George Clooney aan het
            koffiemerk Nespresso;
        G de koppeling van hamsters aan de AH-
            hamsterweken: hamsteréééén!
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M Reclamevormen:
    F het lesje:
        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. 
        Voorbeelden:
        G reclames van tandpastamerken met daarin
            deskundigen die vertellen waarom zo’n merk
            door tandartsen wordt geadviseerd;
        G de bekende postbus 51 spotjes (bv. 4&5 mei).
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M Reclamevormen:
    F het drama:
        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.
        Voorbeelden:
        G reclames waarin iemand een lichamelijke
            klacht heeft en waarna een vriend(in) of
            gezinslid de oplossing heeft (een pil, zalf, enz);
        G idem als hiervóór, maar dan met een verstopte
            riolering, een schimmelrijke badkamer, of i.d.
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M Reclamevormen:
    F het amusement:
        bij de reclamevorm ‘amusement’ is de factor
        entertainment belangrijk.  Het gaat hier vrijwel
        altijd om reclame waarin comedy, slapstick of
        satire is verwerkt.  Humor wordt hier ingezet als
        middel ter overtuiging, waardoor een product,
        dienst of merk (hopelijk) de voorkeur krijgt.
        Wel mogelijk ineffectief wanneer humor niet of
        weinig relevant is voor het product of merk;
        Voorbeelden:
        G Cup-a-soup reclames met John de manager;
        G supermarktketen Jumbo met acteur Frank
            Lammers.
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M Reclamevormen:
    F de fantasie:
        bij deze reclamevorm wordt fantasie ingezet om
        een boodschap over te brengen.  Vaak vooral 
        gericht op kinderen en/of hun ouders.  Meestal
        worden hierbij cartoons, animaties of andere 
        graphics gebruikt om een boodschap duidelijker
        te maken vooral wanneer de normale product-
        eigenschappen mogelijk lastig te bevatten zijn.
        Voorbeelden:
        G animatie-reclame over de kiwi (”jullie lijken
            wel op aardappelen!”);
        G animatie-reclame over CheezDipper, met de
            lachende koe in de hoofdrol.
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M Reclamevormen:

11

M Reclamestijlen en cultuurpsychologieën:
    F multiculturele marketingcommunicatie:
        vroeger vormden de landsgrenzen ook de
        grenzen van een cultuurpsychologie per land of
        regio; tegenwoordig is sprake van
        grensoverschrijdende cultuurpsychologie.

    F Dit betekent natuurlijk niet dat er geen
        verschillen bestaan tussen de culturen in diverse
        landen.  De Noord-Amerikaanse cultuur verschilt
        met die van ons, net zoals onze cultuur verschilt
        met die van bijv. China of Japan.
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M Reclamestijlen en cultuurpsychologieën:
    F multiculturele marketingcommunicatie:
        er moet dus steeds meer rekening worden
        gehouden met diverse cultuurpsychologieën en
        de daarbij behorende reclamestijlen.

    F Reclamestijlen houden rekening met de
        specifieke landelijke eigenaardigheden.  
        Veelal zal sprake zijn van dominante reclame-
        stijlen die integrale onderdelen vormen van de
        betreffende culturen, en de achterliggende
        waarden daarvan representeren. 
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M Reclamestijlen en cultuurpsychologieën:
    F Nederland:
        reclamestijl in Nederland wordt getypeerd door:
        G nivellering, doe maar gewoon
        G geen overdrijving, geen opdringerigheid
        G autoriteiten spreken niet echt aan, zeker niet 
            in uniform of bedrijfskleding
        G anti-autoritair
        G feminiteit
        G bescheidenheid
        G weinig rolverschillen tussen mannen en
            vrouwen
        G zuinigheid, spaarprogramma’s
        G veel sales promotion.
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M Reclamestijlen en cultuurpsychologieën:
    F Groot-Brittanië / UK:
        reclamestijl in GB / UK wordt gekenmerkt door:
        G cultuurpsychologische waarde van
            individualiteit en mannelijkheid van Engelsen   
        G zichtbare klasseverschillen tussen upper-en
            lower class
        G slice-of-life (onbekende alledaagse gebruikers)

        G direct, ego-centraal, mannelijk gekleurd
        G ook: manipulatie van mannelijkheid door
            vrouwelijke charmes
        G veel humor en understatement.
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M Reclamestijlen en cultuurpsychologieën:
    F Duitsland:
        reclamestijl in Duitsland wordt gekenmerkt door:
        G zakelijk, klare taal
        G structuur, functionaliteit
        G feitelijk, informatie-georiënteerd
        G ordelijke, logische demonstratie in lesvorm
        G rationaliteit en technologie staan centraal
        G wetenschappelijke expertise, titels en status
        G humor?
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M Reclamestijlen en cultuurpsychologieën:
    F Frankrijk:
        reclamestijl in Frankrijk wordt gekenmerkt door:
        G macht, autoriteit, gezag
        G grootsteedse uitstraling (Parijs, Marseille,
            Lyon, Toulouse, Nice): chique, savoir-faire (het
               gemaakt hebben, stijl, geraffineerdheid)

        G ook: joie de vivre (levensvreugde): genieten,
            plezier
        G emoties, veel symboliek
        G sensualiteit en erotiek
        G elegantie (modebewustheid)
        G bizarrie. 
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M Reclamestijlen en cultuurpsychologieën:
    F Italië:
        reclamestijl in Italië wordt gekenmerkt door:
        G passione
        G grootse uitstraling
        G melodramatisch (overdreven sentimenteel)

        G (groot) gezin staat centraal met la mama aan
            het hoofd
        G duidelijke rolverschillen tussen mannen en
            vrouwen
        G mannen onder elkaar, vrouwen onder elkaar
        G kunstzinnigheid met het oog op klassiek
            Romeins en middeleeuws verleden.
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M Reclamestijlen en cultuurpsychologieën:
    F Spanje:
        reclamestijl in Spanje wordt gekenmerkt door:
        G zorgzaamheid, feminiteit, warmte
        G groepsgevoel gerelateerd aan eigen identiteit,
            groepsbanden, vriendschap
        G groepsbewustzijn, mijn buurt, mijn mensen
        G eten, drinken, het goede leven
        G magie en fantasie.
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M Reclamestijlen en cultuurpsychologieën:
    F Noord-Amerika:
        reclamestijl in Amerika wordt gekenmerkt door:
        G assertiviteit en prestatiedrang
        G overdrijving, overstatement
        G hard-selling
        G powerwoorden, reclameteksten in hoofdletters
        G op feiten gebaseerd, uitdrukkelijke conclusies
        G direct, gebiedende wijs
        G strakke pay-off
        G veel gebruik van celebrity endorsement
        G veel vergelijkende reclame
        G veel inzet van succes-stories en hero’s.

20

M Reclamestijlen en cultuurpsychologieën:
    F China:
        reclamestijl in China wordt gekenmerkt door:
        G symboliek gerelateerd aan collectivistische
            (communistische) en Confuciaanse waarden
        G respect, eerbied voor ouderen
        G respect voor gewoontes en het nakomen van
            afspraken
        G beleefdheid 
        G veel special effects en computeranimaties.
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M Reclamestijlen en cultuurpsychologieën:
    F Japan:
        reclamestijl in Japan wordt gekenmerkt door:
        G harmonie
        G respect, eerbied
        G houdt rekening met ouderstatus, ouderrespect 
        G indirecte wijze van communiceren (direct kan
            beledigend zijn)
        G soft-selling
        G leuk en vriendelijk
        G bevat stemmingsvolle natuursymbolen.
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M Grensoverschrijdende reclamestrategieën :
    F globalisatie :
        in ieder land dezelfde strategie, hetzelfde
        concept en dezelfde uitvoering;
    F adaptatie :
        in ieder land dezelfde strategie, hetzelfde
        concept, maar afwijkende uitvoering;
    F differentiatie :
        in ieder land dezelfde strategie, maar ander
        concept en afwijkende uitvoering;
    F lokalisatie :
        in ieder land een andere strategie, ander concept
        en afwijkende uitvoering.


