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reconstructie
‘Don Schothorst heeft helemaal
niets van enige importantie
toegevoegd aan de Nederlandse
reclamegeschiedenis’

‘EVEN
APELDOORN
BELLEN’

Tien
ingrediënten
voor deelbare
verhalen

Wilbert Schreurs

De Smirnoffslogan werd
bedacht door
Milton Goodman.

Boekhuis is geblokkeerd, het kan niet meer besteld worden
en we herdrukken niet.’ Dat leidt tot een veelbetekenende
lacune op de website van de kliniek voor verslaafden, The
Don Private Addiction Consultancy, die Schothorst na zijn
reclameloopbaan begon (‘Mijn nieuwe drug zou het helpen
van andere verslaafden worden’, verklaart hij in zijn boek).
Op die website the-don.nl, loopt de link ‘Meer informatie of
bestellen boek ‘De Don’’ nu dood. Je wordt wel doorgelinkt
naar Bruna.nl, maar het boek tref je daar niet aan.

SCHANDE VOOR HET VAK

maar dit had geen betrekking op de
inhoud van het boek. We hebben dat
naar tevredenheid van beide partijen
opgelost.’

Had Meulenhoff de inhoud van het
boek niet vooraf moeten checken?
Van Biezen: ‘Ik heb daar geen
commentaar op. Een uitgever moet
non-fictieboeken checken, zeker,
maar in dit geval kun je je afvragen of
dat kan, en hoe ver zo’n check moet
gaan.’
Overigens heeft Meulenhoff het boek
niet uit de handel genomen, benadrukt hij, het is niet weggehaald uit de
boekwinkels waar het nog in de kast
staat. ‘De voorraad bij het Centraal

WIE IS RON
WALVISCH?
Creatie
volgens
Ron Walvisch (68, even oud als Don Schothorst) is verbonden aan bureau Branding&&& en eerder aan Prins
Walvisch, Saatchi & Saatchi (1994-1999), Leo Burnett
(1984-1994), GO Needham (1980-1984) en JWT (19741980). Hij was voorzitter van de ADCN van 1990 tot 1994.
Samen met Paul Meijer en George Geudeker vormde hij
een klankbordgroep voor Eberhard van der Laan in diens
periode (2008 tot 2010) als minister van Wonen in het
Kabinet Balkenende-IV.

Het boek is ook niet waargebeurd, is de stellige mening
van reclameman en ex-voorzitter van de ADCN Ron
Walvisch. Daarvoor staan er te veel leugens in, zegt hij en
wijst smalend op een zin in de proloog van het boek: ‘In alle
eerlijkheid en zonder enige terughoudendheid is dit boek
tot stand gekomen.’
‘We hebben met een groot aantal oud-reclamemensen
het boek van Don Schothorst ontleed en komen maar tot
één conclusie: Schothorst is een non-valeur, oplichter,
lijkenpikker, ladelichter, crimineel en leugenaar.’
Hij is een absolute schande voor het vak, vervolgt Walvisch.
‘Bijna alle successen die hij claimt zijn van mensen die
overleden zijn. Zijn reclameleven bestond vooral uit zuipen,
snuiven, het afranselen en uitwonen van hoeren en het
laten intimideren van mensen die geld van hem kregen
door motorclubleden.’
Walvisch heeft namens de erfgenamen van Frans Hettinga, Theo Postma en Milton Goodman (alle drie overleden),
en Carli van Emde Boas een claim bij Meulenhoff neergelegd van 99.500 euro, zijnde de geschatte omzet van het
boek (5000 exemplaren maal 19,95 euro). ‘Meulenhoff
en Schothorst hebben geld verdiend dat deze mensen
toekomt’, verklaart Walvisch.
Hij is blij dat het boek uit de handel is, maar wil meer: ook
de interviews met Schothorst en besprekingen waarin de
slogans door hem worden geclaimd — onder andere op de
site van De Ondernemer — moeten van het internet af. De
advocaat van de uitgever heeft hem daarop gemeld dat dat
ondoenlijk is. Maar Walvisch c.s. zetten door en spannen
een rechtszaak aan als de passages waarin Schothorst
zich het intellectuele eigendom van anderen toe-eigent na
31 oktober 2017 nog op internet circuleren.
‘Onze claim valt nog mee’, weet Walvisch, ‘want de
kleinzoon van Milton Goodman, die directeur is van een
veilingbedrijf in de VS, vertelde dat daar in zo’n geval een
claim van 5 miljoen dollar standaard is.’

Jacqueline Bosselaar

Als bedenker van een slogan
voor een verzekeringsbedrijf ben
je nooit verzekerd van je succes,
lijkt het. De laatste keer dat er in
het vak ophef ontstond over een
onjuiste claim van een slogan was
in juni 2012, toen Aad Muntz
overleed. Muntz was tot zijn
pensionering reclamechef van
Centraal Beheer. Zijn zoon Rob
Muntz, bekend VPRO-programmamaker, eerde tijdens de begrafenis zijn vader als de bedenker
van ‘Even Apeldoorn bellen’, en
dat stond de volgende dag in de
kranten.
Dat was tegen het zere been van
Fons Bruijs, die diezelfde dag
– 8 juni 2012 — een mail stuurde
aan relaties waarin hij het er nog
een keer inwreef: ‘Christian
Oerlemans en ondergetekende
zijn de enige bedenkers van de
slogan Even Apeldoorn bellen.’
‘Er is een verschil tussen het
lanceren van een campagne als
verantwoordelijke reclamechef en
het bedenken van de campagne,
inclusief de slogan’, lichtte Bruijs
zijn correctie toe.
Rob Muntz had tijdens de afscheidsdienst gezegd dat het toch
echt Aad is geweest die zei: ‘Ze
moeten gewoon naar Apeldoorn
bellen, even naar Apeldoorn
bellen’. De creatieven hebben
dat opgepikt en er de slogan van
gemaakt. Waren ze er zonder de
gekend inspirerende en toegewijde
lefgozer Aad Muntz op gekomen?’
Eind 2012 schreef Christian
Oerlemans nog een persbericht
over de kwestie. Onder de weinig
fijngevoelige kop ‘De bedenker van
Even Apeldoorn bellen is springlevend’ benadrukte Oerlemans dat
hij de slogan in 1986 bedacht had,
samen met zijn artdirector Fons
Bruijs. Zijn bureau Geudeker/
Oerlemans werkte vijftien jaar voor
Centraal Beheer, sinds midden
jaren ‘70. ‘Aad Muntz heeft
nimmer iets bedacht of gemaakt’,
schreef Oerlemans er nog bij.
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Effie-oogst gemiddeld
maar op het podium
wordt het drukker
Op de ochtend van Internationale Vrouwendag staat ze daar opeens. Een bronzen beeld van een
heel schattig meisje dat stoer en uitdagend tegenover hét symbool van testosteron, de Charging
Bull van Wall Street, staat. Om kwart over zes in de ochtend wordt het licht, een paar uur later is
er een video. Tijdens de edit gaan er al mensen vrijwillig met Fearless Girl op de foto. Diezelfde
ochtend opent Wall Street Journal met een exclusief verhaal, dat dezelfde dag nog wereldnieuws is.

Dat Fearless Girl – een campagne van een vermogensbeheerder om aandacht te vragen voor
gelijke beloning van mannen en vrouwen in het bedrijfsleven – achttien (!) Leeuwen in Cannes
won, verbaasde eigenlijk niemand. De campagne is een prachtig, ultiem voorbeeld van een
‘deelbaar’ verhaal. Bijna alle ingrediënten voor een goed verhaal, dat mensen graag delen, komen
er in voor: het was het juiste creatieve, onverwachte idee, op de juiste locatie, op het juiste moment,
en in de juiste maatschappelijke, ‘explosieve’ context.
Er was bovendien heel wat lef voor nodig om zo’n statement te maken, en... het was echt.
(Al kwam de geloofwaardigheid van de campagne onlangs flink onder druk te staan, maar
daarover later meer in het verhaal van Eva Zahrawi Ruiz.)

Met twee keer goud, twee keer
Er bestaan andere steengoede, unieke deelbare verhalen, zoals Stratos van Red Bull (Felix zilver en twaalf keer brons
Baumgartners parachutesprong vanuit de ruimte) of bijvoorbeeld #FirstConcert van Vodafone
gaat de Effie-oogst 2017 de
(het concert van Kyteman voor het dove meisje Vera), maar die verhalen waren niet blijvend.boeken in als een ‘gemiddelOorspronkelijk zou Fearless Girl maar een maand blijven staan, inmiddels is ze een enormede’ uitslag. Een zuurpruim zou
toeristische trekpleister geworden. Dan moet je wel heel veel lef hebben, zeker gezien de kunnen wijzen op het feit dat
wat het zilver betreft dit jaar
boodschap, om dat nog weg te halen.
iets onder het gemiddelde van
de afgelopen tien jaar uitkomt
Hoe dan ook, in Cannes gingen dit jaar meer Leeuwen naar deelbare campagnes, die zo krachtig
(vier), maar daar staat weer
waren, dat ze zich (al dan niet aangewakkerd met wat paid advertising) verspreidden als een
tegenover dat er vier bronzen
lopend vuurtje. Denk aan The DNA Journey en Like My Addiction. Het succes van deelbareEffies meer werden uitgedeeld
verhalen is op zich ook niet nieuw, maar lijkt wel steeds groter te worden omdat er sprake is van
dan gemiddeld.
een content clash: terwijl het medialandschap verder uitdijt én steeds gefragmenteerder wordt,
eist iedereen iedereens aandacht op.
De editie 2017 leverde in totaal 16
bekroningen op; twee minder dan
En zie daar als merk maar eens tussen te komen. Impact maken en mensen bereiken lukt pasvorig
als jaar, maar twee meer dan we
gewend
zijn over de lange termijn.
we door alle filters (desinteresse, adblockers, curatoren en algoritmes) heen komen. In een wereld
van zoveel overvloed, zijn deelbare verhalen in mijn ogen dé manier om binnen te komen bij
Het goede nieuws voor de
mensen. Want deelbare verhalen verspreiden zichzelf. Omdat we ze geweldig vinden, en dus delen.
Effie-organisatie is dat er dit jaar
Deelbaarheid is in dat opzicht het ultieme bewijs voor de kracht en relevantie van een verhaal.
fors meer werd ingezonden: 50
tegenover 45 vorig jaar. Over de
Kortom, wanneer is een verhaal deelbaar, en voegt het daadwerkelijk waarde toe aan het leven van
afgelopen tien jaar waren dat er
mensen? Die vragen staan centraal in dit ‘boek’.
gemiddeld 41.
Samen met Roel Welling van Wefilm, Wendeline Sassen van Havas Lemz, Omar Kbiri van Maak,
De Vea doet geen uitspraken over
Stéphane Xiberras van BETC Paris en Eva Zahrawi Ruiz van The 2nd Half – vijf moderne, hoeveel pecunia de 50 inzendingen opleveren (de inschrijfkosten
succesvolle verhalenvertellers – ben ik in gesprek gegaan over deelbare verhalen. Waar moet een
kunnen variëren tussen 1250 euro
deelbaar verhaal volgens hen aan voldoen? En wat is het ultieme voorbeeld van een deelbaar verhaal?
voor de vroege inschrijver die lid is
van én Vea én BVA, en 7500 euro
Ik hoop dat de inzichten uit deze Creatie, die op de ‘achterflap’ zijn samengevat in tien ingrediënten,
voor de last-minute-inzending
je inspireren om aan de slag te gaan met dit ambacht. Want het mooie is: deelbare verhalen worden
van een partij die nergen lid van
niet alleen steeds belangrijker om marketingdoelstellingen te halen, ze zijn ook nog eens – is.
datMaar meer is toch meer in dit
vooral! – prachtig om te lezen en te bekijken. De wereld wordt er mooier, oprechter en daarmee
geval.
een stuk sympathieker van.
Goud ging naar de Wakker Diercase ‘Hoe de plofkip uitsterft in
de supermarkt’, ingezonden door
Jacqueline Bosselaar
productiemaatschappij MacGyver
en vier (!) mede-inzenders. Het
Het PR Bureau
andere goud was voor Doritos
#playbold (Pepsico) dat ingezon-

Met 16 bekroningen gaat 2017
de boeken in als een ‘gemiddeld’
Effie-jaar. En als een jaar waarin
de versnippering van het bureaulandschap ook op het Effie-podium
zichtbaar wordt.
DOOR RODERICK MIRANDE
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Roel
vertelt

den werd door mediabureau OMD en twee andere
partijen. Geen goud dit keer voor ‘grote reclamebureaus’ als TBWA\Neboko, J. Walter Thompson,
en DDB & Tribal Amsterdam. En ook Etcetera, het
Verhalen vertellen is het mooiste
wat dat
er is.zich
Maar
gaat het
om hetgeen je wilt
bureau
deuiteindelijk
afgelopen jaren
nadrukkelijk
bereiken. Een verhaal is een middel
en geen
Wil je impact
alsbuiten
merk? de
Dan zal je
profileerde
alsdoel.
Effie-bureau,
valtmaken
dit jaar
hoofdprijzen.
mensen moeten raken. Waarom
kijk je naar een film? Waarom lees je een boek? Omdat je in
Public Take-Away Advertising
vervoering gebracht wilt worden. Dat is de kern van ons werk.
meer dan een keer voor op de
Bij
de
runners-up
(zilver)
zien
we
wel
een
aantal
We komen uit een tijd waarin het heel normaal was om massamediale middelen te gebruiken.
bekroningenlijst; allebei met twee
bekende
heeftmaken
prijs met
‘Hoe
treinDoor de komst van online is er
een shiftnamen:
ontstaan.N=5
Mensen
nu zelf
hun
keuzes. Hoe kom
keer brons én allebei als eerste
romantiek van NS een succesvol merk maakte’ en
je door dat filter heen? Het is een vraag die ons bezighoudt. Iedereen probeert de heilige graal te
inzender. Achtung! werd bekroond
ook 180 Kingsday (na samenvoeging van de twee
vinden, maar er is niet één manier.
voor ‘Flexa - Vierkant achter je
separate delen veilig een ‘groot bureau’ te noemen)
kleurkeuze’ van AkzoNobel en
kreeg zilver voor de campagne ‘Mond, Spraak, Arm.
Ouderwetse reclameboodschappen
zijn min of meer
verhaaltjes, met als doel om ‘Volkswagen
een
Brand Trust’ (Pon).
Beroerte-alarm!’
van verzonnen
de Hartstichting.
sfeer rondom een merk te creëren.
tijd in
ligthet
wel(totale)
een beetje
ons. De beste een
verhalen, Het
zijn brons van Joe Public was voor
N=5 Die
neemt
rijtjeachter
van prijswinnaars
oprechte verhalen die passen bij
de afzender van
Om
te bereiken
zal je als een campagne voor Fietsenwinuitzonderlijke
plekdein,boodschap.
door alleen
in dat
te zenden,
zonder
kel.nl en voor ‘Vrije zorgkeuze’ van
mede-inzenders
Het enigeop
andere
bureau
dat
bedrijf een missie moeten hebben.
Ik geloof echtdus.
dat pushmedia
den duur
verdwijnen,
terwijl
Ohra.
N=5mogelijkheden
dat nadeed, is
XXS Amst
erdam,
dat brons
media meer en meer reclamevrije
aanbieden
tegen
betaling.
Ook voor RTL Nederland was er
binnenhaalde met ‘Zorg voor #deleven’ van Anderzorg.
Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat het publiek nog meer zelf kiest wat het wel en niet tetwee keer brons (in beide gevallen
als tweede inzender), evenals
zien krijgt. En daarom is het slim om content te maken waar je publiek iets aan heeft. Ik zie het
voor mediabureau Initiative (een
Of het uitblijven van goud voor de grote reclamePrijzencircussen, vooral de
als onze taak om klanten te overtuigen
dat hun boodschap in dienst moet staan van de emotie
keer als derde, en een keer als
bureaus een incident is, of de weerspiegeling van
grote buitenlandse festivals,
die zij willen overdragen aan de
kijker
van de
film. is nu nog niet vast te stellen. Feit
worden door de branche gezien
vierde inzender). Zijn dat details?
een
nieuwe
realiteit,
als geldmachines. Maar dat
Wellicht, maar dat brengt het coais wel dat waar vorig jaar TBWA\Neboko nog de grote
is bij de Nederlandse Effies De animatiefilm Back to thewinnaar
Start vanwas
restaurantketen
vind ik—een
van de mooiste
litiesysteem met zich mee.
— met goud, Chipotle
zilver en brons
dit jaar
volgens de Vea absoluut niet voorbeelden van een film dieeen
in dienst
staat van het
waarbij
ook gelukt
mediabureau
metpubliek,
die eer maar
strijkt.
OMD het
is namelijk
aan de orde. ‘Er waren dit jaar
e inzender
van
de Pepsico-case
tweede
is om de kern van het bedrijf,eerst
voedsel
maken uit
duurzame
landbouw,(goud),
te raken.
Ouderwetse
meer inzendingen, maar er gaat
inzender
van ‘DeNieuwerwetse
Maestro’- campagne
vande
McDoverkopen.
impact is om
maatschappij
meer geld uit dan erin komt’, isimpact is zoveel mogelijk maaltijden
nald’s’
(brons),
en derde
‘EenHet
leven
het commentaar. ‘We streven positief
er
te veranderen. Dat laatste
hebben
ze met
Back toinzender
the Start van
gedaan.
succes van een EFFIE 2017
van
minist
van de
Volksgezondheid,
altijd naar om op de nullijn uitdoor ons geproduceerde videoredden’,
meten we
af het
aan de
mateerie
waarin
video gedeeld wordt. Dat IN CIJFERS
Welzijn en Sport (brons).
te komen, en als er een keer een
is het allerbeste wat kan gebeuren. Het is een graadmeter. Wij redeneren: als het niet gedeeld • 50 inzendingen
plus is, dan steken we dat in het
wordt, is het niet goed genoeg.
Sommigen beweren dat het niet meer mogelijk is om een viral te
• 16 bekroningen
delen van kennis.’
Het is overigens nog maar de vraag of we in de
maken. Ze doen het af als eenkomende
trend die voorbij
is.
Maar
dat
is
onzin.
Dingen
die
we
echt
goed
• 43 winnaars
Volgens Irma van Os, projectjaren bij de Effies nog wel kunnen spre• 2,7 winnaars per Effie
manager bij de Vea, moeten vinden, delen we nog iedere dag.
streven
we er iedere
keer naar om video’s
kenEn
vandaarom
een ‘grote
winnaar’.
De versnippering
in de viraal te
• 2 x goud
de kosten van het organiserenlaten gaan.
bureauwereld is elk jaar beter terug te zien op het
• 2 x zilver
van de Effies niet onderschat
Effie-podium. We zeiden het al, er waren dit jaar
• 12 x brons
worden. ‘Alleen het beeldje al.
tweeproberen
bureauswe
die
geheel
rekening
te vergroten,
om
video’svoor
drie eigen
ingrediënten
mee te • 1 speciale prijs, de Leffie: KPN/
We hebben dit jaar voor het Om de kans op deelbaarheid slechts
risico inschreven
(N=5 en en
XXS).
Zeven
bekronineerst een leverancier gevonden
geven: sincerity (oprechtheid),enboldness
(spraakmakendheid)
legacy.
Daarbij
kijken we eerst N=5
kwamen
naam
een duo
envolmondig
drie op naam
die het kan maken voor 200 naar oprechtheid. Meent een gen
bedrijf
wat het op
zegt?
Het van
antwoord
moet
‘ja’ zijn als je
euro, maar in de jaren hiervoor,
van eenwetrio.
Twee
Effiesextreemheid
hadden vier
afzenders,
en Als je Onder de winnaars* zijn:
een video kijkt. Vervolgens proberen
daar
een soort
bovenop
te leggen.
• 14 reclamebureaus
betaalden we – kostprijs dus –
nog twee zelfs vijf, waaronder dus het goud voor
iets nog niet eerder hebt gezien, is de kans groter dat je het deelt. Tot slot proberen we ons af te• 11 mediabureaus
450 euro per beeldje.
Wakker Dier. Daar deden behalve MacGyver ook
vragen wat er over zou kunnen
blijven. Misschien kunnen we de kijker wel iets leren of zelfs een• 4 productiemaatschappijen
Dat is dus al 900 euro per
Patrick Wijnhoven, Peter van der Helm, Studio de
• 4 kleine creatieve bureaus
bekroning, omdat zowel bureau
beetje van zijn gedrag veranderen.
Als een
filmwoordwaarde
een weekje rondgaat
op het internet
en vervolgens
Keuken
en 2x
de inzending
op de bus.
• 3 mediabedrijven
(alleen eerst inzendende, red.)verdwijnt, is de impact alsnog heel beperkt. We willen uiteindelijk dat de verhalen gedeeld
• 3 personen
als adverteerder een beeldje
blijven worden.
Een gemiddelde van 2,7 inzenders per bekroning.
• 2 digitale bureaus
krijgt.’ Nabestellingen (dus voor
Of dit een goede of een minder goede ontwikkeling
• 1 pr-bureau
inzender nummer twee, drie,
• 1 muziekproductiemaatschappij
is, is voer voor een lange discussie over een sector
enzovoorts) werden voorheen
min of meer tegen kostprijs
die in transformatie is. Het verschijnsel van versnip*In het huidige bureaulandschap zijn
doorgeleverd (500 euro). Die
pering en samenwerking was eerder al zichtbaar,
creatieve bureaus steeds moeilijker
prijs handhaaft de Effie-orbijvoorbeeld bij de (niet zo heel erg positief ontvante classificeren. We hebben ons best
ganisatie, ook al wordt er nu
gen) ‘coalitiepitch’ van de Rabobank. Bureaus die
gedaan om de inzendende partijen
gunstiger ingekocht. De baten
Adformatie naar aanleiding daarvan sprak, zeggen
zo zuiver mogelijk in te delen.
komen het vak ten goede, doorRoel Welling
overigens ‘al lang’ te werken met expertisepartijen al
Suggesties zijn welkom op
dat bij een plus het geld wordt
naar gelang een project daarom vraagt.
Wefilm
redactie@adfogroep.nl
gestoken in kennisdeling.

WAT KOST
EEN EFFIEBEELDJE?

Behalve OMD komen dit jaar ook Achtung! en Joe
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interview

Omar
vertelt

‘We staan nog maar
aan het begin van
de consolidatie in de
uitgeefbranche’

De kracht van deelbare verhalen is groter geworden, omdat randvoorwaarden in het
medialandschap veranderen. Onder meer filters en adblockers maken dat verhalen meer in
zich moeten hebben om doorverteld te worden. Door influencers, bijvoorbeeld. Denken in
deelbare verhalen is een integraal onderdeel geworden van ons creatieve proces. Zie het als een
automatisme; het gaat vanzelf. Verhalen die niet deelbaar zijn, zijn niet geschikt.
Een goed verhaal is voor mij niet alleen een verhaal met een duidelijke doelstelling. Een goed
verhaal moet rondverteld kunnen worden. Het moet pitchable en in één simpele zin uit te leggen
zijn. Neem de campagne van Vodafone, van een paar jaar geleden: doof meisje krijgt haar eerste
concert. Deze zin is alles behalve complex, maar zorgt tegelijkertijd voor een spanningsboog.
Gasten in de kroeg kunnen dit meteen reproduceren en aan elkaar uitleggen.
mengevoegd onder de naam Hearst
Netherlands.
Om de deelbaarheid van het verhaal te optimaliseren, kijken we altijd eerst naar de context
waarbinnen een verhaal verteld wordt. Denk aan het platform waarop we het verhaal gaan Van Os erkent dat Hearst al enige tijd
op zoek was naar uitbreiding. ‘Je moet
vertellen, zoals YouTube. De werking van de technologie, de trends binnen dat platform en de
een zekere schaalgrootte hebben om
algoritmes, de metadata waarmee je de content uitrust, de lengte en vorm van de video, het zijn
te geven aan de functies die
allemaal factoren die de deelbaarheid kunnen vergroten. Ze helpen allemaal mee om impact invulling
te
nodig zijn om in deze markt te overcreëren. Daarom maken ze deel uit van het creatieproces.
leven.’ Dat klinkt wat cryptisch, maar
Een recent voorbeeld is een campagne voor de Kindertelefoon op YouTube, waarbij ons team
Van Os bedoelt ermee dat er vooral
de ontwikkeling realtime en bijna 24/7 monitort en bijstuurt op basis van de performanceaan
en de digitale kant behoefte is aan
specifieke reacties van de doelgroep. Deze aanpak resulteerde in vijf miljoen views en 30.000
investeringen en mensen.
reacties in twee weken tijd.
‘Het magazinemerk heeft een fantastische toekomst, in tegenstelling
tot wat veel mensen beweren, maar
We hebben nieuwe creatieven nodig om het ultiem deelbare verhaal te bedenken en produceren.
DOOR MAARTEN HAFKAMP
Op dit moment zijn de vaardigheden ‘versnipperd over’ verschillende typen medewerkers bij dan moet je wel kennis hebben van
creatieve bureaus. Ik geloof dat de award-winnende creatief van de toekomst een ‘maker’ is. wat je doelgroep beweegt. Met die
Een talent. Een succesvolle YouTuber of social influencer met een eigen kanaal bijvoorbeeld. achtergrond moet je niet alleen een
stuk in het magazine kunnen schrijZij weten uit persoonlijke ervaring wat ervoor nodig is om met een verhaal maximaal bereik en
ven, maar ook online en daar moet
impact te creëren. Wij geloven dan ook dat deze makers de reclamecreatieven van morgen zijn.
De verkoop van G+J Media in Nederland hing al een
je voortdurend aanwezig zijn. We
Daarom
tijdje in de lucht, maar in juli kwam
het hebben
officiëlewij er bij Maak voor gekozen om al ons werk in samenwerking met dit soorthebben daar de afgelopen vier à vijf
makers
te ontwikkelen.
bericht. G+J Media is dochter van
de Duitse
tijdschrifjaar al de nadruk op gelegd en konden
tenuitgever Gruner+Jahr, onderdeel van mediaconzo een flinke voorsprong nemen op
realiseren
ons datop
de inzet van influencers de deelbaarheid van het verhaal vergroot. onze concurrenten. Die hadden ook
cern Bertelsmann. De DuitsersWij
willen
zich richten
hun kernactiviteiten in Duitsland
en Frankrijk.
Simpelweg
omdatVorig
de consument hen vertrouwt, gelooft en omarmt. Op dit moment is er eenwel websites, maar die gebruikten ze
jaar werden daarom al de Spaanse
uitgeeftak
en de
bubbel
ontstaan van
gespecialiseerde influencerbureautjes die hierop inspelen. Ik denk dat dievooral om abonnementen te verkopen
Oostenrijkse divisie van de hand
gedaan.
en advertentietarieven te communiMagazines
is deblijven
groot-bestaan; de iconen die in staat
bubbel
gaat barsten. Maar echteHearst
influencers
zullen altijd
ste tijdschriftenuitgever in de
ceren.’
zijn om popcultuur te veranderen en grote groepen mensen te raken. Zij blijven met hun echte
VS en de grootste AmerikaanHet concern wilde de Nederlandse tak wel in één pakket
invloed een positief effect hebben
de deelbaarheid
van verhalen.
seop
uitgever
van tijdschriften
verkopen. Hearst was direct geïnteresseerd, zegt ceo Luc
Volgens Van Os hebben de
wereldwijd, met bijna 300
van Os. ‘Er lag geen prijs. We konden een bod doen. In de
Hearst-merken zo een vaste groep
gedrukte en digitale edities in
zomer hebben we due dilligence-onderzoek gedaan en dat
onlinebezoekers gecreëerd en dat
31 talen en 75 landen.
heeft geleid tot een finaal bod in september.’
is ‘als een olievlek’ uitgebreid. Hij
De hoogte van dat bod blijft geheim. Het familiebedrijf
spreekt van een ‘duidelijke lijn’ in het
Portfolio Gruner + Jahr Media
publiceert nooit dergelijke cijfers, ook niet als het gaat om
portfolio van Hearst Netherlands. ‘We
Nederland: Glamour, Vogue, JAN,
de omzet en winst. Maar duidelijk is wel dat Hearst Netherbedienen de bovenkant van de markt.
National Geographic en Quest, alsmede Custom Content en Designer
lands samen met G+J Media Nederland rond de 50 miljoen
Er staat momenteel best wat te koop,
Vintage.
euro omzet heeft.
maar wij zijn selectief. Het moet echt
Portfolio Hearst Netherlands:
bij ons passen. Een sporttitel als VoetCosmopolitan, ELLE, Esquire, QuoOfficieel komen de G+J-titels samen met die van Hearst
bal International zou hier niet zo goed
te, Harper’s Bazaar, Men’s Health,
Netherlands in een holding die boven Hearst Magazines
gedijen als bij de Persgroep of TMG.’
Women’s Health, Tros Kompas,
Omar Kbiri
staat. Er moeten nog een paar formaliteiten
worden
Radar+, TV Krant.
geregeld, zoals goedkeuring doorMaak
de ondernemingsraad
Titels van G+J als Glamour, Vogue,
van G+J Media en de antitrustautoriteiten van Duitsland
JAN, National Geographic en Quest
en Oostenrijk. Daarna worden de twee uitgevers snel sasluiten wel goed aan, zegt Van Os.

Hearst Netherlands neemt G+J
Media Nederland over. Ceo
Luc van Os: ‘De winstgevendheid moet omhoog om mee te
kunnen blijven spelen.’
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‘Onze concurrenten zijn
niet de lokale spelers, maar
Facebook en Google’

Wendeline
vertelt

‘Daarnaast is daar kennis aanwezig
die wij niet hebben, zoals de custom
publishing-tak met KLM-titel Holland
krimpt. Je kunt wel al je geld in print
Herald. Ze zijn ook goed in evenesteken, maar dan kom je op een
menten. Ook daar hebben wij minder
Vijfenzeventig
procent
van alle
merken
wereldwijd
is overbodig. En zestig procent van alle content
gegeven
moment
in een
situatie
dat
ervaring mee. Wij zien ook weer de
die merken
gezamenlijk
produceren
is waardeloos. Dat is niet mijn persoonlijke mening, maar het
je alleen
maar met
kostenreducties
kans om verder digitaal te bouwen,
bent. Dan heb
je geen
ruimte onderzoek van de Havas Groep.
bijvoorbeeld bij JAN en Quest.’ resultaat bezig
van veelzeggend
recent,
wereldwijd
om te investeren.’
Hearst Netherlands heeft twee Merken hebben het moeilijk. Consumenten van nu zijn kritisch op de boodschap én op de inhoud
Hearst
internationaal
vorige dan ooit. De concurrentie groter, het productaanbod
kerntaken, schetst Van Os. De eerste
van merken.
Ze kwam
zijn kritischer
en mondiger
week ook tot een deal met de New
is content creëren. De uitgever maakt
eindelozer en mediakanalen meedogenlozer in hun gevecht om aandacht.
Yorkse uitgever Rodale voor de
naast Nederlandse content vaak en
overname van de magazine- en
efficiënt gebruik van succesvolle
Het betekent
dat merken
beter
moeten
nadenken over hun ‘betekenis’ in de wereld van
boekentak.
Daar was
al een
joint-venartikelen van zustertitels in het buiconsumenten.
En vooral
overMen’s
hun betekenis
ture mee,
waardoor
Health envoor de wereld in het algemeen. Met producten en
tenland. De tweede is sales. ‘Dat gaat
die daadwerkelijk
toevoegen.
Dat is je geloofwaardige basis, het fundament, van je
Women’s
Health aliets
eerder
onder de
verder dan een pagina verkopen, diensten
dus
deelbare vlag
verhaal.
van Hearst Netherlands kwamen.
is branded content een heel belangrijk
Rodale geeft wereldwijd ook Runner’s
onderdeel. Alle andere zaken als
Worldhet
uit,aan
dat op
in Nederland
bij WPG
techniek, software, tools om digitaal
Daarna komt
de kunst van
het vertellen. Het vertellen van een verhaal dat boven
Media
zit. ‘Eenuitstijgt.
heel onderscheidende
een rol te kunnen spelen, kunnenalledaags
we
mediageweld
titel’, vindt Van Os, ‘met een grote
van het Amerikaanse moederbedrijf
community. Het was twee jaar gelekrijgen. Daarmee creëren we slagDe ingrediënten van een goed verhaal zijn eigenlijk sinds de oudheid niet veranderd. Joseph
den ook Tijdschrift van het Jaar bij de
kracht op de Nederlandse markt.’
CampbellMercurs.’
een voormalig
hoogleraar
in degeen
mythologie onderzocht en analyseerde de structuur van
Hij maakt
er dan ook
mythen
en
sprookjes
en
kwam
uit
op
de
archetypische
‘Reis van de held’. Oftewel: held heeft
geheim van dat hij Runner’s World
Het personeel van G+J gaat mee,
moetaan
ontberingen
ondergaan
om zijn missie te bereiken.
het portfolio
wil toevoegen,
waardoor Hearst Netherlands op missie
zo’n engraag
‘maar natuurlijk respecteren we het
300 fte’s uitkomt. ‘Onvermijdelijk
zoalsmet
jij en
ik maken nog steeds gretig gebruik van deze structuur. We geven merken
contract
WPG’.
ontstaan er bij een samenvoegingMerkbouwers
dubbelfuncties. Daar gaan we naar
een hoger doel en vertellen verhalen over unieke eigenschappen waarmee ze problemen uit de
Van Os
ziet de
in wereld
de
kijken. De bedoeling van de deal isweg ruimen,
of zelfs
ietsconsolidatieslag
toevoegen aan de
wat we niet voor mogelijk hadden gehouden.
mediabranche
nog
wel
even
doornatuurlijk ook om een efficiencyslag
te
We zijn in die zin nog steeds verhalenvertellers en -verzinners.
gaan. ‘Onze concurrenten zijn niet
maken. Je kunt daarmee een eenmalig voordeel behalen, maar ik denk ook de lokale spelers, maar Facebook en
We zijn ook steeds meer nodig om met een kritische bril te kijken naar de verhalen die merken
Google. Ondertussen lopen we elkaar
dat je de winstgevendheid van beide
met ons hier
willen
Want
een
verhaal
weldelen.
allemaal
gek
te mooi
maken,
terwijlzonder inhoud is heel even leuk, maar daarna heel
bedrijven op een hoger niveau brengt.
erg
waardeloos.
En
dan
worden
er
misschien
veel van de budgetten niet eens in nog wel verhalen over je merk gedeeld, maar het
En dat is noodzakelijk om het bedrijf
je merk op
niettafel
meer
gehoord.
Nederland
komen.
Wel in
klaar te maken voor de toekomst.verhaal van
Londen, New York en ander
Daarvoor zou je winst 8 tot 10 procent
Om te toetsen
je op dewaar
goede
weg enorme
zit, helpt het om vroeg in het creatieproces een persbericht te
e groteofsteden
ze een
moeten zijn. En op dat niveau zitten
hebben
enmoet
dealsnamelijk
maken interessant en relevant zijn voor een groot publiek.
we nu niet.’
schrijven.salesforce
De inhoud
daarvan
voor de
helehet
wereld,
Hearst pro-feiten bevatten in plaats van veelbelovende leegheid.
En bovendien
moet
nieuwswaardige
beertisdaar
wel een
voetgenoeg
tussenom
dete delen met en door een groot, kritisch publiek?
Je moet niet naar de aandeelhouder
Wees eerlijk:
je verhaal
goed
deur te krijgen, maar dan is het van
lopen en je handje ophouden, zegt
belang om een wereldwijde positie te
Van Os. ‘De aandeelhouder is geen
Een mooi, recent voorbeeld van een betekenisvol en deelbaar verhaal vind ik de campagne
hebben.’
pinautomaat, dus moet je substanti#optoutside
van Venables Bell & Partners voor outdoormerk REI. Dit merk wil echt iets doen
ele winst houden. Ook als je een keer
aan
het
gegeven
datwilveel
mensen
weinig buiten komen. Door geheel tegen de stroom in op de
Maar hoe
Hearst
concurreren
moet herstructureren. Als je dat niet
meest
beruchte
uitverkoopdag
van
het‘Hearst
jaar, Black Friday, de winkels te sluiten en hun eigen
met de grote techbedrijven?
kunt betalen, loop je al snel in een
medewerkers
buiten
te sturen.
En vervolgens iedereen uit te nodigen om ook naar buiten
zet innaar
die grote
steden
ook nieuwe
doodlopende straat. Dus ik zie veel
plaats van neer
naar het
winkelcentrum.
Het gevolg: de actie werd breed uitgemeten in het
die met
klanten
kansen, maar we zullen ook goedte gaan insalesteams
praten over
die enorme budgetten.
moeten kijken naar het verdelen van
nieuws, waarop
honderdzeventig
andere winkels het voorbeeld van REI volgden. Fantastisch.
Zo moet er een ander netwerk naast
de middelen. We willen de merken
Google en Facebook ontstaan met
overeind houden, maar er komt een
onze merken. Het zal natuurlijk niet de
herschikking in wat er naar print gaat
grootte hebben van de netwerken van
en naar digitaal.’
Facebook en Google, maar wij horen
Wendeline
Sassen
wel terug dat
klanten graag een alterTitels schrappen is vooralsnog niet
hebben. Daarom staan we nog
aan de orde. ‘We willen alles continueHavasnatief
Lemz
ren, maar we moeten ook de ogen niet maar aan het begin van de consolidatie in de uitgeefbranche.’
sluiten voor het feit dat de printmarkt
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innovatie

Stéphane
vertelt

COLLIDER
ontgint nieuw

tot het inzicht dat specialisatie een
voorwaarde is om ondernemers
die actief zijn in een specialistische
markt te kunnen bedienen. Met een
Een goed verhaal spreekt je (haast letterlijk) aan, voelt alsof het voor jou gemaakt is; het raakt
achtergrond in media en investment
raakte Lewis als mentor betrokken bij
je en heeft een bepaalde impact: het ontroert je, of maakt je aan het lachen of doet je ergens
TechStars en Seedcamp; twee grote,
over nadenken. Het is vaak een korte, simpele versie van iets waar jij veel langer over zou doen
Amerikaanse accelerators die net
om het over te brengen. Daarom is een goed, deelbaar verhaal iets wat je ook direct wil delen
als Rockstart en Startup Bootcamp
met je peers: ‘Hé, ik hoorde net een verhaal… Ongelofelijk. Die gast met die zwarte, glimmende
een generieke aanpak hanteren.
helm en die zwarte cape, die zo zwaar ademt, blijkt de váder te zijn van die lieve jongeman met
‘De ene keer ging het over een app
dat laserzwaard. Dat moet je zien! Het is crazy!’
waarmee je gemakkelijk babysitters
kunt vinden, de andere keer over
Zelf ben ik een enorme liefhebber van grappige verhalen, die tegelijkertijd een serieuze ondertoon
een digitaal communicatieplatform.
hebben en gebaseerd zijn op rake observaties uit het echte leven, op de realiteit. Dus geen humor
Totaal verschillende organisaties.’
om de humor, maar humor als drager van een boodschap. Als spiegel. Als relativering voor alle
Dat maakt het niet alleen lastig om
kinderachtige dingen, waar we ons zo vreselijk druk over kunnen maken. Joodse verhalen hebben
gericht te adviseren, ook voor de
vaak zulke zelfspot; daar hou ik van.
selectie van kansrijke start-ups moet
Een goed verhaal moet ook iets geruststellends in zich hebben. Althans, als ik denk aan de je inzicht te hebben in het marktsegment waarin ze zich bewegen.
oorsprong van mijn liefde voor verhalen, dan voel ik dat. Toen ik klein was verzonnen mijn zus
Daarom richtte Lewis samen met
en ik aan de lopende band verhalen over mensen die we kenden: ons gekke neefje was Robin
twee zakenpartners Collider UK
Hood, onze leraar de sheriff van Nottingham en onze oom Broeder Tuck. We lachten ons rot,
op, een accelerator met een focus
en het voelde veilig.
op een marktsegment waarin de
technologische verandering razendDie ingrediënten – zelfspot en liefde voor verhalen – heb ik bijvoorbeeld verwerkt in de snel gaat en specialistische kennis
onontbeerlijk is: MadTech (marketing
commercial The Bear voor Canal+, die ik samen met ‘jullie’ regisseur Matthijs van Heijningen
jr. heb gemaakt. Regisseurs zijn over het algemeen heel leuke mensen, maar vaak ook héél en adtech).
lastig; ze maken zich bijvoorbeeld druk over details waar werkelijk niemand mee bezig is. Dus
Bij te
de start kreeg Collider finantoen Canal+ ons vroeg om een TVC over cinema te maken, kreeg ik direct de ingeving om iets
ciële
De
afgelopen
jaren
schoten
de
doen met dat gegeven. Zo ontstond The Bear: een beer oogt schattig, maar kan je met één klap steun van Creative England,
een instantie die zich richt op
incubators en accelerators als paddoden. In de commercial is de beer een regisseur. En ik kan je vertellen dat het een behoorlijk
het stimuleren van de creatieve
denstoelen uit de grond. Allemaal
waarheidsgetrouwe afspiegeling
is van om
de realiteit.
industrie. Lewis vertelt dat Collider
bedoeld
beginnende onderne-

speelveld voor
start-ups

De Britse accelerator Collider streek dit najaar neer in
Amsterdam. Alweer een accelerator, is daar behoefte
aan? Jazeker, zeggen Rose Lewis, co-founder en ceo van
Collider UK, en Ellen Bark, co-founder Collider NL.
Want deze richt zich specifiek op marketing en reclame.
DOOR ROB BEEMSTER
Rose Lewis

UK in de afgelopen vijf jaar in ruim
mers een zo voorspoedig mogelijke
De kracht van Like My Addiction,
Louise Delage (de niet-bestaande Louise Delage, die40
in early stage start-ups heeft
start teofgeven.
veel posts een drankje in haarMaar
handen
heeft,het
was
een aanbod
Instagram-hit
– in werkelijkheid was
geïnvesteerd. Inmiddels is er één
ondanks
ruime
is
exit geweest: Avocarrot, een native
er weinig onderscheid
wat betreft
het een campagne om te waarschuwen
tegen de gevaren
van alcohol, red.) is de onverwachte
de Zoals
markten
waarop
zeSense,
zich richten.
wending die het verhaal neemt.
in The
Sixth
Usual Suspects or Psycho. We mobile advertising-platform dat ruim
een jaar geleden voor 20 miljoen
Rockstart
Startup
houden ervan om verrast te worden.
Netenals
in het Bootcamp
echte leven. Zeker als het ‘oppervlakkige’
dollar werd verkocht aan het Duitse
bijvoorbeeld,
twee bekende
acceverhaal een spannende onderlaag
blijkt te hebben.
Wat ook
bijzonder was aan Louise Delage,
lerators,
presenteren
zich
als
ware
adtech-platform Glispa.
was dat je het verhaal nogmaals wilde zien om de verborgen boodschap alsnog te ontdekken.
omnivoren die een variëteit aan
sectoren willen bedienen.
Wat voor start-ups zoekt Collider
Hoe deelbare verhalen er over vijf tot tien jaar uitzien? Mensen maakten al grottekeningenprecies?
om
Lewis legt uit dat er jaarlijks
iets te vertellen. Zolang mensen
zullen er of
verhalen
zijn, het onderscheidt ons van dieren.
Je bestaan
kunt je afvragen
zo’n generieke
een thema wordt bepaald dat de
Hét ingrediënt is dat er iets inbenadering
zit, wat nogdeniet
verteld
is. Dat is.
was duizenden jaren geledenbelangrijkste
zo,
meest
effectieve
trend weergeeft en
en dat is over tien jaar ook nog
zo. Lewis, co-founder en ceo van
Rose
richting geeft aan de investeringen.
de Britse accelerator Collider, vindt
In eerste instantie ging het over
van niet. Vijf jaar geleden kwam ze
locatie. Een van de start-ups rond
dat thema is Locomizer, Dit platform
helpt adverteerders om publiek te
identificeren door gebruik te maken
van locatiedata. Uitgangspunt is de
overtuiging dat het gedrag van menStéphane Xiberras
sen, specifiek waar zij zich bewegen,
iets zegt over wie ze zijn. Zo kun je op
BETC Paris
basis van geo-locatiedata interesseprofielen ontwikkelen.

‘Ons vertrekpunt is
welke behoeften
hebben merken?’
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Eva
vertelt

Ellen Bark

Roept dit misschien al vragen op
over privacy, nog iets verder gaat
een andere succesvolle start-up in
het Collider-portfolio: Pixoneye. Dit
Emotie is een van de belangrijkste ingrediënten voor een goed deelbaar verhaal. We groeien
bedrijf maakt het mogelijk om in-app
content en advertenties te perso-als kinderen op met verhalen, maar het contact met verhalen raken we naarmate we ouder
naliseren aan de hand van de photo
worden een beetje kwijt. Terwijl iedereen van verhalen met emotie houdt. Van verhalen
gallery op mobiele telefoons. De raak
tool je ontroerd, word je boos, enthousiast of moet je lachen. Je voelt het leven als het ware.
bevat slimme software die herkent
een gerichte
oproep is
om
Communicatie in combinatiestelt
metmet
de emotie
van verhalen
daarom een heel krachtig middel
wat op de foto’s staat. ‘Predictive
video-opnames te maken. Het grote
om een boodschap over te brengen. Een verhaal met emotie kan mensen letterlijk bewegen.
personalisation through image
verschil met andere user-generated
Traditionele reclame heeft datvideotoepassingen,
minder – dat voeltisveel
understanding’, noemen ze dat zelf.
datpassiever.
het merk En het is heel simpel: als een
verhaal niemand echt raakt, isdehet
geen
goed
verhaal.
regie heeft. De scripted content
voor
geslaagd,
deelbaar
verhaal is een zorgvuldige
Niet alleen herkent Pixoneye de Een ander, praktisch ingrediënt
levert
eeneen
betere
kwaliteit
en is makmediastrategie. Normaal gesproken
je eenincampagne
kelijker lanceer
om te zetten
een videoen
diewacht je de resultaten af.
afgebeelde objecten, het signaleert
In het geval van verhalen kun
je een
anderegedeeld
strategie
volgen:
heel, heel klein beginnen,
door
het merk
kan
worden.
ook veranderingen in het soort foto’s.
Wie opeens opvallend veel foto’sje richten op een ‘oer-doelgroep’, van wie je verwacht of hoopt dat ze het verhaal mooi gaan
Volgend jaar is de focus gericht op
maakt van keukens of van woningen,
vinden en zullen delen.
performance, bijvoorbeeld oplossinheeft wellicht plannen om te verhuizen. Banken of verzekeraars kunnen
voor het
optimaliseren
vanhoofdpersoon
de
In het geval van verhalen van gen
Vodafone
bijvoorbeeld:
als de
een oma uit Brabant
deze informatie gebruiken om alvast
conversie op websites en de reclawas, dan begonnen we letterlijk daar, in haar buurt. Vervolgens bekeken we door wie het
aanbiedingen te doen voor een
mebestedingen op sociale media.
verhaal ‘organisch’ werd opgepikt,
en bouwden
daarop
voort. Dat
hypotheek of nieuwe bankrekening.
Inzet van
kunstmatige
intelligentie
is maakt de media-inzet
een stuk effectiever, en bijkomend
voordeel
is dat je veel
minder mensen irriteert. Het kan
Lewis benadrukt dat Pixoneye aan
een van
de speerpunten.
Daarnaast
voorkomen dat een
verhaal
nietactief
wordtnaar
gedeeld.
Dat is confronterend, maar dan
alle privacyvoorwaarden voldoet.inderdaad
Zo
kijkt
Collider
voice en
heb je nog maar een fractie van
je mediabudget
gebruikt.
zal de adverteerder altijd toestemconnected
home. ‘We
investeren
ming nodig hebben van de eigenaar
in technologie die marketeers helpt
van de smartphone om de data teIk geloof in deelbare verhalen,
ommaar
geoptimaliseerde
campagnes
te meer in traditionele reclame
dat wil niet zeggen
dat ik niet
gebruiken.
voeren in die
omgeving.’
geloof. Je kunt met een abricampagne
binnen
korte tijd heel veel mensen informeren. Aan de
selecteren
diehebben
start-ups waarvan wij verwachten dat ze
andere kant: echte verhalen, die passen bij je product of dienst en worden
gedeeld,
Maar toch, met zo’n opdringerigemeer impact. Ik ben wel strenger
Met de
enorme
diversiteit
aan
techhet
goed
gaan
en faciliteren hun ontwikkeling door
in de leer geworden. Storytelling is niet genoeg, hetdoen,
gaat om
techniek kan weerstand bijna niet
nologische ontwikkelingen is het voor ze met merken in verbinding te brengen.’
storydoing. Walk the talk. Doe het eerst en vertel er dan pas over.
uitblijven. Al denkt Lewis dat het wel
adverteerders lastig genoeg om eruit Collider Amsterdam ging in oktober, onder leiding van
meevalt. ‘Toen we Locomizer introte pikken wat voor hen van belang is.
medeoprichter en directeur Ellen Bark-Lindhout van start
Een absurd goed, deelbaar verhaal
FearlessdeGirl,
vaneen
heteerste
kleine programma.
meisje
duceerden, was er veel bezorgdheid
Lewis was
omschrijft
taakhet
vanbronzen
Colliderbeeldmet
Uit tweehonderd inschrijvinWallook
Street
– als
statement
om ‘We
meer vrouwen
in leidinggevende
over het feit dat er gebruik werd tegenover de enorme stier opdan
als die
van
een curator.
gen werden
acht internationale start-ups geselecteerd.
functies te krijgen. Dat was iets
nieuws,
creatieftechnologische
, actueel, zette aan tot De
discussie
– overigens
gemaakt van locatiegegevens. We
volgen
de nieuwe
start-ups
worden gekoppeld aan merken als
en was binnen
no timeHeineken,
wereldnieuws.
zijn nu vier jaar verder en eigenlijkallemaal ingrediënten voor deelbare
trends, verhalen
maar het–vertrekpunt
is: welke
KPN, Onlangs
Unilever en Nike, en begeleid door
maalt niemand meer om locatie. kwam
Nu naar buiten dat de opdrachtgever,
behoeften hebben
de merken? WijState Street,
angel-investeerders
vermogensbeheerder
zelf vrouwen die affiniteit hebben met de sector.
richt de bezorgdheid zich op de foto’s
achterstelt. Dan is het verhaal wat mij betreft in één klap voorbij.
op je telefoon. Maar kijk eens naar
Ik vind journalistieke podcast-series ook een heel interessant fenomeen. Neem de populaire
millennials en de foto’s die zíj delen:
serie Serial, waarin een rechtszaak opnieuw onder de loep wordt genomen. Dat bewijst de
privacy heeft een andere betekenis
kracht van mond-tot-mondreclame en laat perfect zien hoe iets nieuws en een nieuwe manier
gekregen. Dat neemt uiteraard niet
van een verhaal •vertellen
kan –aanslaan.
Clickshelp
een digital marketing-product dat helpt beter en efficiënter conversies te realiseren door clicks te
weg dat dit een belangrijk onderwerp
aan goede
doelen
Hoe de toekomst koppelen
van deelbare
verhalen
eruitziet? In het ideale geval hoef je helemaal geen
is, waaraan wij ook in ons accelera• Consentio
- platform
opinieonderzoek
enmensen
-analyseje
onder
consumenten, klanten, stakeholders en
aandacht
meer
in
te
kopen,
maar
‘leef
’voor
je alsreal-time
merk op
zo’n manier dat
zullen
torprogramma specifiek aandacht
udiences
respecteren en over
je
zullen
praten.
besteden.’
• Findur – checkt de actuele winkelvoorraad van fysieke modewinkels, wijst de weg naar de juiste winkels en verza
Als iets goed, anders
nieuw is, wordt
het vanzelf
opgepikt.
melten
ondertussen
waardevolle
data voor
retailersZeker als het met zorg,
Was locatie het thema dat in de vakmanschap én• liefde
- nog
meer ingrediënten
deelbare
verhalensupport,
- is gemaakt.
Hyphen
– AI-gedreven
operatingvoor
system
voor customer
dat helpt klantenservice te verbeteren en
verlagen
beginfase de agenda bepaalde bij
Dat sijpelt in alleskosten
door. te
Dat
voel je als consument.
• Paidtrends – een ‘crowdsourced advertising-platform’ dat adverteren op sociale media mogelijk maakt tegen een
Collider, inmiddels is de aandacht
fractie van de reguliere prijs
verschoven naar start-ups die zich
• Recommendme – helpt bedrijven met behulp van AI hun Adwords- en Facebook-uitgaven efficiënter en effectiever
richten op het verhogen van engagein te zetten en kosten op analytics te besparen
ment, dan wel op het verbeteren van
• Roborzoid – een platform dat het implementeren en managen van voice-technologie in producten en diensten
performance. Een voorbeeld van het
toegankelijk maakt
Eva Zahrawi
Ruiz
eerste is Seenit, een platform voor
• SoSport – een exclusief mobiel & social media advertising-netwerk dat sportverenigingen in één netwerk bundelt
co-creatie van video. Het idee is The
dat 2nd Half
en het voor leden en fans mogelijk maakt om geld voor hun club te verdienen door content te bekijken
een merk de video-app van Seenit
voor consumenten beschikbaar

‘Privacy heeft een
heel andere betekenis
gekregen’
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oogst

ABN Amro
De dalende spaarrente is voor veel
mensen een zorg. Ze hebben het
gevoel dat hun spaargeld bijna stil
ligt. Daarom komt ABN Amro met
Spaarverslimmers: vier manieren
om meer uit je spaargeld te halen.
De campagne moedigt klanten aan
om te ontdekken wat ze allemaal
kunnen doen met hun spaargeld,
zoals beleggen, aflossen, extra
pensioen opbouwen, schenken of
gewoon blijven sparen. De campagne is op tv, radio en online.
Voor de interactieve onlinefilm
gebruikte Code d’Azur een handgemaakte installatie die spaardoelen
en -dromen visualiseert. Omdat je
als kijker in deze interactieve film
invloed kunt uitoefenen op de route
van het spaargeld, ontdek je welke
Spaarverslimmers het beste bij
jouw persoonlijke situatie passen.
BUREAU N=5 CREATIE Thijs Bontje, Daniel
te Lindert PRODUCTIEMAATSCHAPPIJ
HolyFools REGIE Mattias Schut ONLINE
Code d’Azur

tien ingrediënten:
Locatie
Timing
Culturele relevantie
Emotie
vorm
Invloed
magie
Nieuws
Statement
En het moet echt zijn
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