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Een bierviltje, de onderkant van een brug, een fietszadelhoesje, een voetbalshirt, en luisterbrief, een videofilm, een dagblad, een bus. Het aantal objecten
dat een commerciële mededeling kan bevatten, is bijna eindeloos. Deze objecten worden media genoemd.
Er zijn veel definities van het begrip medium, met allemaal dezelfde basis
betekenis: iets dat in het midden zit, iets dat twee polen verbindt, iets dat contact tussen twee partijen legt en onderhoudt. Intermediair en mediation zijn
verwante begrippen.
We gaan uit van de volgende betekenis: een medium is de drager van een
uiting*. Met voorbeelden kunnen we dit duidelijk maken:
– een advertentie in Facility Management Magazine (de advertentie is de
uiting en het blad is de drager);

Figuur 1.1
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– een advertorial* van Jimmy Choo Flash op de site van ELLE1 (de advertorial is de uiting en de website is het medium).

Figuur 1.2

Advertorial Jimmy Choo Flash op www.elle.nl

Het aantal mogelijke dragers, zoals aangegeven, is enorm. Gelukkig kunnen
we binnen dit enorme aanbod categorieën en subcategorieën onderscheiden.
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Medium:
Mediumtype*:
Mediumsubtypen:
Mediatitels:
		

17

print
tijdschriften
vaktijdschriften, programmagidsen, hobbybladen
Panorama, Linda, Buitenleven, Voetbal International,
Vogue

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende media(typen) op grond
van hun eigenschappen. Een eerste belangrijk onderscheid is het verschil tussen eigen media* en massamedia*.
Eigen media en massamedia
Stel je bent mkb’er in de zakelijke markt en je verkoopt ambachtelijke vruchtensappen. Je hebt geadverteerd in het magazine van Koninklijke Horeca
Nederland, omdat je een stand hebt op de Horecava, de horeca vakbeurs.
Komen er veel bezoekers in je stand, maar heb je geen folders en brochures
waarin jouw aanbod over het voetlicht wordt gebracht, dan sla je de plank
behoorlijk mis.
Stel je bent mkb’er in de consumentenmarkt; je verkoopt meubelen op maat.
Je hebt een prachtige merkbekendheidcampagne gerealiseerd, maar je hebt
nog geen website, dan sla je de plank behoorlijk mis.
Folders, brochures en websites zijn eigen media. De zender* kiest er niet voor
ruimte te kopen in massamedia; hij houdt zelf controle over het maken en de
verspreiding.
Voorbeelden van eigen media
Voorbeelden van eigen media zijn: reclamefolders, leaflets, website, verkoopbrief, e-mail, verkoopgesprek, sponsored magazine, persbericht, social media,
webforum, samples*, displays, folders, narrowcasting*, een website waarop je
producten kunt bestellen, beursstand, film, demonstratiemateriaal, powerpointpresentatie, folders, brochures, dvd’s.
Hierna vind je een overzicht van de verschillende mediatypen en subtypen.
Zowel eigen media als massamedia komen aan bod. Het overzicht is niet volledig, maar geeft je wel een indruk van de enorme hoeveelheid keuzes die je
als marketeer hebt om je boodschap over het voetlicht te brengen bij relevante
doelgroepen.
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1.1

On- en offlinemedia

In veel marketing- en communicatieboeken worden online-of digitale media
aangeduid als nieuwe media2. Deze term impliceert dat er ook oude media
bestaan. Daarmee worden dan vaak printmedia en audiovisuele media
bedoeld. Dit is een verwarrende indeling, omdat kranten, tijdschriften, televisie- en radioprogramma’s inmiddels ook over een digitaal aanbod beschikken. Neem bijvoorbeeld De Stentor; dit is een regionale krant met edities voor
onder andere Zwolle, Apeldoorn, Deventer en Flevoland. Naast een papieren
versie heeft de krant ook de nieuwssite www.destentor.nl3 waar lezers zich
op kunnen abonneren. En je kunt in de app-store* de mobiele versie voor je
smartphone downloaden.
We hanteren daarom de begrippen onlinemedia en offlinemedia.
Onlinemedia zijn media die via een digitaal kanaal* worden verspreid en die
je via een browser benadert: internet en mobiel internet. Digitale radio en televisie scharen we dus onder offline-, in het bijzonder audiovisuele media4.
1.1.1

Onlinemedia

Internet is een kanaal dat binnen commerciële communicatie heel divers
bevaren kan worden. Maar veel van wat je online doet en kunt doen, kon al
met offlinemedia: een advertentie plaatsen, promotieacties starten, aankopen
doen, feedbackmogelijkheden inbouwen. Kortom, informeren, overtuigen,
motiveren. Er is echter ook een aantal essentiële verschillen.
– Beschikbaarheid
Een eerste belangrijk verschil tussen beide typen media is dat informatie
op internet 24 uur per dag beschikbaar is. Er zijn geen geografische beperkingen en mensen kunnen op elk moment informatie of ontspanning
zoeken. Dit verschil in zoekgedrag heeft gevolgen voor de wijze waarop
commerciële aanbieders hun boodschap online weergeven. Gebruikers
kunnen wanneer het hen uitkomt op zoek naar informatie, aanbod vergelijken en tot aankoop overgaan. De beschikbaarheid van enorme hoeveelheid informatie maakt het mogelijk om snel en eenvoudig online aanbod
te vergelijken.
Als je bijvoorbeeld zelf sieraden maakt, dan kun je online inspiratie
opdoen voor nieuwe oorbellen en armbanden, op zoek naar een bijzonder
aanbod kralen en deze vervolgens bestellen, ’s avonds of in het weekend.
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Het maakt niet uit of de aanbieder in Maassluis of Kantens zijn onlinewinkel heeft. Via de post wordt je aankoop thuisbezorgd.
– Online gedrag direct meetbaar
Een ander verschil van onlinemedia is dat het zoek- en klikgedrag van
lezers direct is te meten. Via welke zoekwoorden komen ze op bepaalde
internetpagina’s? Hoeveel tijd spenderen ze op een site, welke links en
banners* worden aangeklikt? Ook gegevens als het gebruikte browser
programma, de schermresolutie van de computer en de plaats waarvandaan de bezoeker surft, worden vastgelegd. De statistieken en analyses
die van de enorme hoeveelheid data gemaakt worden, bieden aanbieders
een schat aan informatie, waarmee ze hun boodschap optimaal kunnen
afstemmen op de lezer. Statistiekprogramma’s zoals Google Analytics zijn
hierbij behulpzaam.
Bij offlinemedia is het lastiger op deze grote schaal direct feedback te organiseren over de effectiviteit van de ingezette media. Een schoenenwinkel
die in zijn folder een kortingsbon opneemt, kan nagaan hoeveel mensen
via deze actie naar zijn winkel komen om schoenen met korting kopen. Hij
weet alleen niet wie de folder allemaal hebben gelezen en welke schoenen
de verschillende lezers het meest aantrekkelijk vonden. Dit type informatie leveren online media wel door cookies5 op je computer op te slaan. Dit
zijn kleine bestandjes met informatie over je internetgedrag die door de
server van een website die je hebt bezocht, op je computer worden opgeslagen. Als ondernemers gebruik willen maken van dit type informatie, zullen ze hun organisatie hier wel op moeten inrichten. Het betekent dat ze de
gegevens consequent verzamelen, analyseren en daar hun marketingcommunicatie-activiteiten* en media-inzet op aanpassen.
– Interactie
Onlinemedia maken het bovendien gemakkelijker om een interactie* aan
te gaan tussen afzender en bezoeker. Het bedrijf co-browsing.nl6 bijvoorbeeld zorgt voor de software waarmee een chatknop op de site van bedrijven geplaatst wordt. Bedrijven kunnen dan chatten met bezoekers van de
site of via co-browsing direct meekijken op het scherm van de bezoeker.
Hierdoor is het mogelijk de bezoeker direct te assisteren, bijvoorbeeld bij
het plaatsen van een order voor online drukwerk.
– Snelle aanpassing campagne
Een vierde verschil is dat de productiekosten voor een online campagne
relatief laag zijn en dat het eenvoudig is de inhoud snel aan te passen. Een
voorbeeld: Woonvast Makelaars in Amersfoort wil nieuwe appartementen
in de binnenstad onder de aandacht brengen van starters op de woningmarkt. Naast aandacht op www.nieuwbouw-woningen.nl7, www.funda.nl8
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en een eigen website, www.boogiewoogie-amersfoort.nl9, wordt een brochure uitgebracht, worden bouwborden geplaatst bij de nieuwbouwlocatie
en wordt op een aantal stadsbussen het ‘swingende’ aanbod onder de aandacht gebracht.
Als er in het project veranderingen worden aangebracht – bijvoorbeeld de
datum waarop de appartementen opgeleverd worden, de prijs of andere
zaken – is dat goedkoper en gemakkelijker online aan te passen dan de
brochures, bouwborden en bus-bestickering te herzien en opnieuw te laten
drukken.
In dit voorbeeld laten we even buiten beschouwing dat busreclame zich op
een algemenere doelgroep richt en een ander doel heeft dan de site www.
boogiewoogie-amersfoort.nl. De laatste richt zich op een publiek dat
gericht op zoek is naar een nieuwe woning en verschillende alternatieven
afweegt; dat noemen we een ontvangergestuurd10 medium. Bij de eerste
uiting is het doel ‘awareness en interest’ creëren; daar is sprake van een
zendergestuurd11 medium.
We bespreken hierna verschillende onlinemedia-typen die binnen het MKB
regelmatig ingezet worden: websites, e-mailings, affiliates en zoekmachineadvertising, social media, apps en virale campagnes.
Websites
84% van bedrijven12 is inmiddels met een website vertegenwoordigd op het
internet. Bedrijven gebruiken hun websites op verschillende manieren:
– Sommige ondernemers hebben alleen een website omdat de concurrenten die ook hebben. Hun corporate-site*13 geeft basisinformatie over het
bedrijf, contactgegevens en de route naar het kantoor of de winkel. De
lokale aannemer, de bakker en de nagelstudio bieden geïnteresseerden die
informatie die het gemakkelijk maakt contact op te nemen. Ze verwijzen
door naar een fysieke plek waar het product of de dienst kan worden afgenomen. De site faciliteert het contact.
– Andere bedrijven gebruiken hun website tevens als informatieplatform.
Bezoekers kunnen zich uitgebreid oriënteren op het product- of dienstaanbod en reviews lezen van mensen die eerder het betreffende product
kochten. Boekhandels gebruiken de website om achtergrondinformatie te
geven over auteur en boek. Deze bedrijven gebruiken internet tevens als
transactiemedium. Bezoekers kunnen via de site direct producten bestellen en afrekenen. In het afgelopen jaar zijn de consumentenbestedingen
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in online verkoop enorm gegroeid.14 Vakanties worden het meeste online
geboekt.
– Ten slotte kun je inhoudssites onderscheiden. www.weeronline.nl, www.
nu.nl, www.marketingfacts.nl en www.anwb.nl zijn voorbeelden van
inhoudssites. Ook vergelijkingssites zoals www.bellen.com en portals
zoals www.recepten.nl kun je als inhoudssites beschouwen. Deze sites zijn
voor adverteerders interessant vanwege het grote aantal of de specifieke
bezoekers.
– Sites kunnen alle bovengenoemde elementen in zich dragen. Bijvoorbeeld
www.athenaeum.nl15 heeft een corporate deel, waarin de achtergrond van
het bedrijf, de historie en de positionering van deze onafhankelijke boekhandel wordt beschreven. Daarnaast heeft het een inhoudsdeel, met recensies, voorpublicaties, filmpjes, beschouwingen en een agenda met activiteiten in de diverse vestigingen in Amsterdam en omgeving. Ten slotte is
het ook een transactiemedium. Wanneer je je als klant registreert, kun je
online boeken kopen.
Websites waarin de eigen organisatie (corporate), de informatievoorziening
richting doelgroepen (gedragsfacilitatie) of de eigen producten of diensten
centraal staan, beschouwen we als eigen media. Inhoudssites plaatsen we in de
categorie massamedia.
Vindbaarheid
Belangrijk is dat een site goed vindbaar is. In Nederland zijn in 2012 ruim 5
miljoen domeinnamen16 geregistreerd. Die sites worden niet allemaal gevonden door gebruikers die de domeinnamen precies weten. Zoekmachines wijzen de gebruikers de weg op het internet, ongeveer de helft van het internetverkeer verloopt via zoekmachines. Google is hiervan de meest gebruikte,
met een marktaandeel van 93%17. Vinden.nl heeft een marktaandeel van 5% en
Bing 2%.
Via zoekmachines kun je niet alleen op branche, bedrijfsnaam of plaats zoeken – zoals bij De Telefoongids & Gouden Gids – maar op allerlei zoekwoorden die voor jou belangrijk zijn. Als je deze zoekwoorden intypt, krijg je een
lijst met bedrijven die voldoen aan jouw criteria. Websites die de juiste zoekwoorden in kopjes, titelbeschrijvingen, ankerteksten en pagina’s bevatten – en
waar vaak naar wordt verwezen door andere sites – worden door de zoekmachine als heel relevant beschouwd. Ze zullen deze websites hoog in de zoekresultaten vermelden (indexeren).
Search Engine Optimization (SEO)* is de Engelse term voor het optimaliseren
van websites zodat zoekmachines deze goed kunnen vinden. SEO heeft een
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technische en een inhoudelijke kant. Een website dient zo gebouwd te zijn dat
de structuur en de hiërarchie optimaal aansluiten bij de inhoud en de onderwerpen van de site.
Realiseer je dat de lijst met gevonden resultaten op Google niet automatisch
de weergave is van alle aanbieders. Het is een weergave van die bedrijven die
hun sites inhoudelijk en technisch goed hebben ingericht en die zoekwoorden
hebben gebruikt die aansluiten bij jouw vraag. Bovendien geeft Google vooral
resultaten van items waarnaar je eerder hebt gezocht. Dit wordt ook wel personalized search* genoemd. Daarom is het ook niet relevant als bedrijven
claimen dat ze op positie één staan bij Google. Door de personalized search
kunnen ze bij andere gebruikers net zo goed op positie tien vermeld worden.
E-mailings
Bedrijven kunnen kiezen om een nieuwsbrief of direct mail in print te maken,
maar dat kan ook een digitale versie zijn, een e-mailing. Net als een traditionele nieuwsbrief of direct maling valt de e-mailing onder eigen media. Bedrijven die een e-mailing willen versturen, moeten dan wel beschikken over een
digitaal adressenbestand van mensen die toestemming hebben gegeven om
benaderd te worden. Dit noem je een opt-in-systeem. E-mailings ongevraagd
en in grote hoeveelheden versturen aan particulieren of aan bedrijven wordt
als spam beschouwd. En dat is door de Telecomwet verboden.
E-mailings kunnen erop gericht zijn om producten of diensten te verkopen
(actiegericht) of om meer verkeer naar de website te verkrijgen. Een ander doel
kan zijn om klanten periodiek te informeren (relatiegericht). Het voordeel van
deze vorm van direct marketing is dat het een goedkoop medium is, dat een
groot bereik* (zie par. 5.2.1). mogelijk is en dat het persoonlijk gemaakt kan
worden.
Nadelen zijn dat gebruikers met één druk op de knop de mail kunnen deleten waardoor de inhoud niet overkomt. Daarnaast kost het moeite een goed
adressenbestand op te bouwen. DM-professionals benadrukken dat de kwaliteit van het adressenbestand voor 50% bepaalt hoe succesvol een mailing
is. De andere 50% wordt bepaald door de inhoud van het aanbod en de wijze
waarop dit naar voren wordt gebracht.
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Banners
Banners zijn te vergelijken met de traditionele reclame-uitingen. Ze worden
geplaatst op een site waar een specifieke groep of een grote hoeveelheid bezoekers komt. De adverteerder betaalt voor het aantal vertoningen van de uiting
(CPM)* of voor het aantal keren dat een bezoeker op de advertentie klikt
(CPC)*. Er is een verschil tussen vertoningen en impressies. Adverteerders
kopen vaak impressies in, maar dat zegt niets over de plaats van de banner in
het scherm. Het kan best zijn dat de bannerpositie onderaan een website is, en
dat de gebruiker moet scrollen om de boodschap daadwerkelijk te zien. Vertoning is werkelijk gezien worden. Als een bezoeker op de advertentie klikt,
komt hij op de site van de adverteerder. Meestal is dat een aparte actiepagina
(landingspagina).
Banners kennen verschillende afmetingen, liggend bovenaan het beeld (skyscraper), verticaal (leaderboard) of door het beeldscherm heen (homepagetakeover). Vaak worden ze voorzien van een animatie om bezoekers te stimuleren door te klikken. De click through rate (CTR)* kan hierdoor worden
vergroot.
Affiliates
Een affiliate* is een partnerprogramma waarbij de adverteerder de uitgever
of publisher van zijn boodschap betaalt voor elke bezoeker, lead* of sale die
hij organiseert via zijn site of of nieuwsbrief. Het is voor de aanbieder een efficiënte manier van adverteren omdat het principe geldt: no cure, no pay. Speciale software houdt bij van welke website een bezoeker komt, zodat duidelijk
is welke vergoeding de publisher ontvangt voor zijn inspanning. Er zijn verschillende affiliate-netwerken die de organisatie van het traceren van bezoekers, de rapportages van resultaten en het betalen van commissies voor hun
rekening nemen. Bekende grote netwerken zijn: Tradetracker, Zanox of Daisycon en TradeDoulber.
Een voorbeeld van een affiliate is www.studenten.net18 (zie ook de case in
par. 8.3). Deze partij biedt stages, studentenbanen, kamers, kortingen en evenementen aan studenten. Op de site kun je ook terecht voor informatie over
de nieuwste films, cd’s reizen en clubs. De uitgever is affiliate voor onder
andere Agis studentenverzekeringen en uitzendbureau StartPeople. Een
affiliate die succesvol is in de verkoop van producten voor een aanbieder,
kan daarvoor een behoorlijk bedrag ontvangen. De commissie varieert en is
afhankelijk van het product. Bij een commissie van 5% op bijvoorbeeld een
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hostingpakket, kan het bedrag € 0,85 zijn, bij het afsluiten van een ziektekostenverzekering meer dan € 100. Om een aantrekkelijke affiliatepartner te zijn
is het belangrijk dat de publisher veel bezoekers op zijn site trekt of een hele
specifieke doelgroep.
Zoekmachine Advertising
Eerder vergeleken we Google met De Telefoongids & Gouden Gids. Deze
media hebben als overeenkomst dat ze gebruikers helpen bij het vinden van
een aanbod van bedrijven. Als je een pizzeria in de buurt zoekt, een auto wilt
huren, of sleutels van je huis wilt laten bijmaken, dan kun je bij beide op zoek
naar het voor jou meest geschikte aanbod. Het verschil is dat de Gouden Gids
het aanbod beperkt tot de regio en dat de indeling is gebaseerd op branche
en vervolgens alfabet. Voor bedrijven is een basisvermelding bij de Gouden
Gids eenvoudig en gratis. Je kunt er daarom van uitgaan dat de weergave van
bedrijven redelijk volledig is.
Bij Google is het aantal ingangen voor de zoekopdracht enorm. Typ je in
‘goedkoop’ ‘auto huren’ en ‘Amersfoort’, dan krijg je een andere lijst met resultaten, dan wanneer je ‘auto huren’, ‘Amersfoort’ en ‘vw polo’ intypt. Bedrijven
die hun website hebben geoptimaliseerd met deze zoekwoorden door middel
van SEO, zullen hoog in de zoekresultaten tevoorschijn komen. Idealiter vind
je dan ook de bedrijven met het meest passende aanbod op jouw vraag. En
voor bedrijven geldt hetzelfde: zij krijgen bezoekers met specifieke interesse
voor hun product.

Figuur 1.3

Mediaadvies.indd 24

Resultaten zoekopdracht Google

30-7-2013 10:01:12

1 Media

25

Een goede match op het eerste gezicht. Maar als je kijkt naar de resultaten,
valt daar nog wel het een en ander op af te dingen (zie figuur 1.3). Het resultaat in de roze balk – de eerste weergave- is een gesponsorde link. Het derde
resultaat (www.mitula.nl)19 is een vergelijkingssite met een heel breed aanbod
en bij www.autos-trovit.nl20 kun je terecht voor de aankoop van een tweedehands Volkwagen Polo. Als je naar de site van Europcar doorklikt, kom je bij
de Belgische site uit. Autorent en Automobil sluiten het beste aan bij de zoek
opdracht.
Als je wilt adverteren bij een zoekmachine, dan geldt dezelfde systematiek. In
de illustratie vind je voorbeelden van SEA (Search Engine Advertising)* in de
roze balk bovenin en in de rechterkolom.
In dit voorbeeld gaat het om advertenties voor Europcar, de verhuur van een
exclusieve Audi in Antwerpen en een advertentie voor de Amerikaanse zoekmachine Ask.com. Je kunt je afvragen of weergave van www.porscheverhuurantwerpen.be21 wel relevant is, gezien de zoekwoorden.
Hoe kan dit? Om dit duidelijk te maken, grijpen we nogmaals terug naar de
vergelijking met de papieren Gouden Gids. Als Europcar daar adverteert,
kan het bedrijf precies aangeven waar de advertentie komt te staan onder het
kopje ‘autoverhuur’. Daarnaast kan het bedrijf kiezen in welke regio’s het vertegenwoordigd wil zijn. Ook de kosten zijn vooraf duidelijk: met de accountmanager van De Telefoongids spreek je af wat je betaalt voor een advertentie
op één A4, full colour. Wat niet vooraf duidelijk is, is het aantal personen dat
de advertentie zal zien. Er zijn alleen algemene cijfers: 6 miljoen mensen per
maand22.
Bij een advertentie via een zoekmachine werkt het precies andersom: als
bedrijf kun je precies vaststellen bij welke zoekvragen je de advertentie
geplaatst wilt hebben. Je bepaalt als het ware zelf het ‘kopje’ en de ‘regio’ uit
de Gouden Gids. Je kiest een aantal exacte zoekwoorden en omschrijvingen waarvan je veronderstelt dat mensen deze gebruiken als ze met Google
zoeken (zie figuur 1.4).
Daarnaast kies je uitsluitingswoorden – zoekwoorden waarbij je als bedrijf
niet vertoond wilt worden. Als je alleen verhuurt, zijn uitsluitingswoorden bijvoorbeeld ‘verkoop’, ‘kopen’ en ‘verkoopdealer’. Voor de gekozen zoekwoorden breng je een bod uit. Algemene zoekwoorden zijn duurder dan specifieke
zoekwoorden23. Dat komt omdat er meer aanbieders zijn en de concurrentie
dus groter is. Voor ‘auto huren Nederland’ is het tarief € 0,56.24 Maandelijks
zoeken ongeveer 260 mensen met precies deze woordcombinatie. Zo’n 1.900
zoekopdrachten per maand bevatten een combinatie van deze zoekwoorden.
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Voor de omschrijving ‘goedkoop auto huren in’ is het tarief € 0,07. Omdat de
omschrijving specifieker is, zijn er minder aanbieders en is de prijs per click
lager. Bij deze zoekopdrachten wordt de advertentie getoond. Je betaalt per
klik (CPC) op de getoonde advertentie (CPM). Vooraf stel je een dagbudget
vast en je bepaalt wat je doelstellingen zijn. Zodra het afgesproken dagbudget
bijna is overschreden, krijg je een bericht van Google en kun je ervoor kiezen
het budget te verhogen of de campagne stop te zetten. Door met verschillende
varianten tekst te werken en/of verschillende zoekwoorden, kan eenvoudig
worden vastgesteld welke campagne het beste resultaat heeft. Het is mogelijk
direct wijzigingen aan te brengen.
Zoekopdrachten

VW polo

VW polo huren

Exact: kan worden geactiveerd
door wat tussen […] staat

[vw polo]

[Vw polo huren]

Woordgroep: kan worden
‘Vw polo’ kopen
geactiveerd door de woorden
tussen ‘…’, en woorden ervoor of
erachter

‘vw polo huren’ kosten

Breed: kan worden geactiveerd
door woorden die te maken
hebben met de zoekterm

Vw golf
volkswagen

Auto huren

Aangepast breed: kan worden
geactiveerd door de combinatie
van zoektermen ergens in de
tekst

+ vw + polo

+volkswagen huren
Vw polo + verhuur

Figuur 1.4

Zoekwoorden in Google

Waarom komt nu een advertentie voor het huren van een Porsche in Antwerpen terecht op een pagina waarin gezocht wordt naar een auto in Amersfoort?
Allereerst is de zoekopdracht heel specifiek, met vier termen. Daarnaast is er
weinig concurrentie op deze termen, waardoor Google niet op basis van eerder zoek- en klikgedrag van gebruikers kan vaststellen. Google geeft elk zoekwoord een Quality Score, gebaseerd op het aantal keren dat erop geklikt wordt
en de prijzen die erop geboden worden. Waarschijnlijk heeft de Porsche
verhuurder in Antwerpen op één van de zoekwoorden een hoog bod uitgebracht, waardoor hij op deze zoekpagina is geplaatst. Een weinig zinvolle
mediabesteding, zo blijkt.
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Social media
Social media* zijn alle onlineplatforms waar gebruikers zelf de inhoud verzorgen en delen met anderen. Er is daarbij weinig of geen tussenkomst van
een professionele redactie. Bij sommige platfoms staat het sociale netwerk
centraal, zoals bij Facebook, een koppeling van vrienden, collega’s en bekenden die informatie, filmpjes en meningen delen. LinkedIn is een carrièrenetwerk, waar cv’s en informatie over het werk worden gedeeld. Mensen kunnen groepen aanmaken, waarbinnen ze discussies over verschillende thema’s
voeren of activiteiten ondernemen. De Open Coffee Club bijvoorbeeld is een
netwerk voor ondernemers die een keer in de maand ’s ochtends ergens koffie drinken en gelegenheid hebben om nieuwe zakelijke contacten op te doen.
Ook zijn er groepen voor medewerkers van bedrijven, zoals Oxxio, Jong SNS
Reaal, hotel Oranje, Hema en Pon Automotive. Sommige groepen hebben
meer dan 5.000 leden, andere 50.
Bij andere netwerken staat het verzamelen en delen van informatie centraal.
Bij YouTube, Flickr, Slideshare en Pinterest gaat het achtereenvolgens om het
delen van filmpjes, foto’s, presentaties of combinaties op een online prikbord.
Op weblogs kun je rond interessante thema’s informatie en nieuws vinden:
www.autoblog.nl25 wordt gevuld door autoliefhebbers in hart en nieren, www.
dutchcowboys.nl26 geeft actueel nieuws over social media, online marketing
en op de www.iphoneclub.nl27 kun je terecht voor alle nieuws en meningen
over de iPhone.
Social media kunnen voor mkb-bedrijven interessant zijn, maar het moet
wel duidelijk zijn wat het doel is: gaat het om marketing-pr, wil je als bedrijf
je inhoudelijke kennis delen over bepaalde onderwerpen, is het een vorm van
klantenservice, een platform om nieuwe ideeën te ontwikkelen? Alleen het feit
dat een nieuw medium beschikbaar is, kan geen reden zijn om het te willen
gebruiken.
Nadruk ligt bij social media op de interactie en op het aangaan van een conversatie. Dat betekent dat bedrijven bereid moeten zijn hun organisatie daar
op in te richten. In plaats van een aanpak gericht op een grotere doelgroep, is
er sprake van een-op-een-communicatie. En dat is tijdsintensief.28 Wat hebben mensen te zeggen over jouw merk en producten? Wat vinden klanten
relevant, waar is behoefte aan, welke toegevoegde waarde kun je leveren met
een community? Alleen als het bedrijf een duidelijke strategie* heeft, kunnen social media er relevant voor zijn. Verder moet het bedrijf bereid zijn om
’s avonds en in het weekend op de conversatie te reageren.
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Apps
Apps is een afkorting voor applications, kleine softwareprogrammaatjes voor
direct gebruik op de mobiele telefoon. Omdat het gebruik van smartphones
en iPads in Nederland een stormachtige groei doormaakt29, zien bedrijven
steeds vaker mogelijkheden om met klanten en potentiële klanten te communiceren via dit kanaal.
Grote bedrijven investeren in de ontwikkeling van apps om de dienstverlening voor klanten gemakkelijker te maken. Banken maken mobiel bankieren
mogelijk met een app, Albert Heijn levert een boodschappenhulp met een app
en nieuwsuitgevers (dagbladen, tijdschriften, tv-zenders) maken het mogelijk
om via je smartphone snel voor jou relevante informatie te lezen of te bekijken. Ook kleinere bedrijven investeren in apps om klanten op de hoogte te
houden van het nieuwste aanbod. Lilly’s, ijs & chocola, heeft een app waarmee
klanten snel kunnen zien waar de dichtstbijzijnde winkel is en welke soorten
ijs beschikbaar zijn.
QR-codes* maken het gemakkelijker om snel de juiste app, website, telefoonnummers of adressen te achterhalen via je smartphone. QR staat voor Quick
Response. Je fotografeert de QR-code en via speciale software word je eenvoudig doorverwezen naar de juiste informatie. Het is daarmee mogelijk om heel
gericht mensen te informeren.
Tijdens het carnaval in Maastricht in 2012 hebben de organisatoren een speciale app laten ontwikkelen met up-to-date informatie over de verschillende
activiteiten, de locatie van de toiletten, taxistandplaatsen en EHBO. Posters in
de stad met de QR-code linken bezoekers direct door naar de app.30
Virals
Mond-tot-mondreclame heeft door de komst van internet een heel nieuwe
lading gekregen. Als je face-to-face aan een vriend enthousiast vertelt over
de nieuwste film van de gebroeders Coen, is je aanbeveling verdwenen op het
moment dat het gesprek voorbij is. Op het internet blijft een recensie of commentaar bewaard. Bovendien is de reikwijdte veel groter. Als je bij 25 mensen
een film aanbeveelt en deze doen dat op hun beurt ook weer bij 25 mensen,
heeft dat een enorme olievlekwerking. Dat is meteen het kenmerk van een
virale campagne*. Het marketingcommunicatie-instrument is marketing-pr,
ook wel free publicity, en de media-inzet betreft het persoonlijke netwerk.
Een dergelijke vorm van media-inzet werkt alleen als de boodschap heel bijzonder is en/of de betrokkenheid van de doelgroep heel groot. Een belangrijke
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voorwaarde is dat gebruikers vertrouwen op de authenticiteit van degene die
de aanbeveling geeft.31
Een bekend voorbeeld van een grootschalige viral is van het Ministerie van
Justitie in 2009. Het departement liet een campagne ontwikkelen over veilig
internetten en maakte daarbij gebruik van een viral. In een gepersonaliseerd
filmpje – met persoonlijke gegevens en fotomateriaal van Hyves – beramen
criminelen een overval, waarbij ze via internet allerlei gegevens van de ontvanger verzamelen. De viral32 verspreidde zich als een olievlek via Hyves. Na
een week hadden drie miljoen mensen het filmpje gezien. In totaal stuurden
mensen zeven miljoen keer het filmpje naar vrienden en bekenden.
Voor kleinere bedrijven zijn dit soort campagnes qua kosten en inhoud bijna
niet te realiseren.
Samenvattend
Onlinemedia* zijn niet meer weg te denken uit de mediamix van bedrijven.
De basis vormt de website, vaak ondersteund door aanvullende online en
offlinemedia* om de bezoeker naar de juiste plek op het net te verwijzen. De
controle over de boodschap en het netwerk liggen bij onlinemedia niet meer
exclusief bij bedrijven en adverteerders. Gebruikers delen binnen sociale netwerken informatie en spelen daarmee een belangrijke rol in de verspreiding
van boodschappen. Daarmee is het meer dan ooit van belang om relevante
inhoud te leveren waarmee je de juiste doelgroep aan je weet te binden.
1.1.2

Offlinemedia

Ondanks de stormachtige ontwikkeling van onlinemedia, blijft het aanbod
van offlinemedia overweldigend. Het idee dat de online-ontwikkeling de
doodsteek voor de traditionele media betekent, is nog niet uitgekomen.
Het is weinig zinvol alle titels individueel te bespreken. Wij beperken ons tot
de hoofdcategorieën voorzien van voorbeelden. Via internetsites van uitgevers, zendgemachtigden, onderzoeksbureaus en (digitale) handboeken zoals
het Handboek van de Nederlandse Pers kun je specifiekere informatie vinden.
Bij een aantal categorieën vind je via noten verwijzingen naar relevante internetpagina’s.
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Print: kranten33, 34
Kranten zijn bladen die gedrukt zijn op een papiersoort die de volgende
eigenschappen heeft: korte levensduur, matig bestand tegen weersinvloeden,
goedkoop, goede drukeigenschappen, licht, goed te vouwen. De meest gangbare formaten zijn broadsheet (749x597 mm) en tabloid (432x279 mm); al
meer kranten gaan over op tabloidformaat. De functie van de krant is lezers
op korte termijn (binnen een dag; na een weekend) op de hoogte brengen van
nieuws, dit nieuws te duiden en van enig vermaak te voorzien. De functie, de
levenscyclus van kranten en het gebruikte papier hebben natuurlijk een direct
verband.
Voor het verspreiden van commerciële boodschappen heeft dit een aantal
consequenties:
– De reproductiekwaliteit is matig; voor imagocampagnes en voor advertenties voor luxeartikelen zijn kranten niet zo geschikt.
– Formaat en pagina-indeling maken zeer diverse advertentieafmetingen
mogelijk; dit biedt ook voor kleinere adverteerders mogelijkheden.
– Na een dag of een weekend is de krant gedateerd: het actueel bereik is een
dag of weekend en valt bijna samen met totaal bereik (zie par. 5.1.1). De
bewaarfunctie is minimaal.
– Het medium kan op korte termijn worden ingeschakeld; dit biedt mogelijkheden snel op actualiteit in te spelen.
We kunnen de volgende kranten onderscheiden:
– Landelijke dagbladen zijn kranten met een verspreidingsgebied dat het
hele land dekt: De Telegraaf, de Volkskrant, Trouw, NRC Handelsblad,
nrc.next, Algemeen Dagblad (AD) zijn de klassieke landelijke dagbladen,
die via abonnement en losse verkoop gedistribueerd worden. Als we de
traditionele indeling links/rechts hanteren, dan kunnen we Trouw, NRC
en de Volkskrant wat meer aan de linkerkant van het politieke landschap
plaatsen, AD in het midden en De Telegraaf rechts.
De landelijke dagbladen hebben concurrentie gekregen van landelijke
ochtendbladen die gratis verspreid worden: Spits en Metro.
Met landelijke dagbladen kan snel een groot bereik (zie par. 5.2.1) worden
opgebouwd, al is dat een kostbare aangelegenheid. Voor specifieke doelgroepen zijn landelijke dagbladen niet zo geschikt: er is dan veel waste*
(zie par. 5.2.1). Onder jongeren verliezen de landelijke dagbladen al helemaal snel terrein; dat wordt voor een deel opgevuld door de gratis kranten.
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Wel bieden de zaterdagkranten door middel van bijlagen en katernen de
mogelijkheid speciale segmenten te benaderen (een reisbijlage; een scholingsbijlage, enzovoort).
– Regionale dagbladen zijn dagelijks verschijnende kranten die in een
bepaald gebied (een provincie, een landstreek, een metropool) via abonnement en losse verkoop gedistribueerd worden: Noordhollands Dagblad,
Brabants Dagblad, Zeeuwse courant, De Twentse Courant Tubantia, Het
Parool, AD, Friesch Dagblad, Gooi- en Eemlander.
Binnen regionale dagbladen kan verder op streek gesegmenteerd worden;
dit gebeurt door middel van wisselpagina’s. Het Noordhollands Dagblad
kent streekedities voor Alkmaar e.o., Den Helder, Enkhuizen en WestFriesland, Kennemerland, Zaanstreek.
– Nieuwsbladen zijn kranten die in een specifieke streek via abonnement en
losse verkoop een aantal malen per week gedistribueerd worden: Opregte
Steenwijker Courant.
Wat geldt voor kranten in hun algemeenheid, geldt natuurlijk ook voor
regionale bladen en nieuwsbladen. Verder maken zij het natuurlijk mogelijk doelgroepen in een regio, streek of plaats te bereiken.
– Huis-aan-huisbladen zijn kranten die een- of tweemaal per week gratis bij
de bewoners van een beperkt gebied in de brievenbus worden gestopt: De
Tilburg Koerier, Flevopost, De Zuidoosthoeker, De Scheveningse Courant.
Doordat deze bladen niet elke dag verschijnen, is de aansluiting bij de
actualiteit iets minder. Daar staat tegenover dat allerhande lokale gebeurtenissen extra aandacht krijgen. Binnen het verschijningsgebied is het
bereik groot. Naarmate de leeftijd van de lezers toeneemt, stijgt ook het
bereik in de leeftijdsgroep van die lezer. In de jongste doelgroep behalen
de huis-aan-huisbladen 37% bereik, in de oudste doelgroep is dat 70%.35
Print: tijdschriften36, 37
Tijdschriften worden gedrukt op min of meer houtvrij papier (A4-formaat of
een creatieve variant daarvan) dat over het algemeen gesatineerd is, dat goede
reproductiemogelijkheden heeft en goed bewaard kan worden. Zij verschijnen over het algemeen met een vaste verschijningsfrequentie in katernen van
16 bladzijden of een meervoud daarvan, die geniet, geplakt of ingebonden
worden.
Een deel van de lezers van tijdschriften heeft een abonnement, maar ook losse
verkoop moet een belangrijk deel van de verkoop garanderen. De oplage* is
dus niet altijd even groot (Voetbal International verkoopt vlak voor, tijdens en
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vlak na een wereldkampioenschap veel beter, zeker als het Nederlands elftal
goed presteert).
Ook bij tijdschriften bestaat er een verband tussen papier/formaat en levenscyclus:
– De reproductiekwaliteit is hoog; fraaie vierkleurendruk is mogelijk, wat
tijdschriften geschikt maakt voor imagocampagnes en advertenties voor
luxe artikelen.
– Tijdschriften lenen zich voor complexere boodschappen.
– Tijdschriften kunnen bewaard worden.
– Tijdschriften kunnen relatief eenvoudig van inserts* worden voorzien.
Hier staat tegenover dat:
– de aanlevertijd lang is;
– bereik langzaam wordt opgebouwd;
– bereik onzeker is, want afhankelijk van het succes van de losse verkoop.
Er zijn verschillende manieren om tijdschriften in te delen. Geen van alle voldoet op alle punten aan de eisen die in het onderdeel segmenteren zijn gesteld.
Dat komt waarschijnlijk omdat de redactieformules van de diverse bladen
geen heldere indeling toestaan. Ook is het voorstelbaar dat de groepen waarop
men zich richt, elkaar niet uitsluiten. Ook hier kiezen we voor een indeling/
volgorde die een gerichte doelgroepbenadering mogelijk maakt.
– Vakbladen38 zijn tijdschriften die zich richten op de beoefenaren van een
specifiek beroep (Onroerend Goed, op makelaars; De Accountant; Nederlands Tandartsenblad), of op een specifieke branche (de BOVAGkrant,
voor de autobranche, Nieuwe Oogst Vakkatern Veehouderij, MT Management Team).
– Special-interestbladen zijn tijdschriften die zich richten op geïnteresseerden in een specifieke hobby (Modelspoormagazine, Quilt Magazine,
Tip Culinair), een specifieke vrijetijdsbesteding (Beet, hengelsportmagazine; Runner’s World; REIZ& Magazine) , een specifiek aandachtsgebied
(Voetbal International; Zenit, tijdschrift voor de amateurastronoom; Dans
Magazine; TopGear Magazine, Hitkrant).
– Opinieweekbladen zijn tijdschriften die zich richten op cultureel/maatschappelijk/politiek geïnteresseerden die zich van achtergronden en opinies bij nieuws en bij ontwikkelingen op de hoogte willen stellen. Als we
de traditionele indeling links/rechts hanteren, dan opereren De Groene
Amsterdammer en Vrij Nederland wat meer linkse vanuit een links visie,
Elsevier vanuit een rechtse. HP/De Tijd zit er tussenin.
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– Publiekstijdschriften zijn tijdschriften die zich met een gevarieerde
inhoud richten op een vrij brede doelgroep, maar erbinnen bestaan een
aantal afgebakende subcategorieën:
• vrouwenbladen (algemeen: Libelle, Margriet, Viva, Opzij; glossy’s:
Elegance, Cosmopolitan, Linda);
• mannenbladen (Playboy, Penthouse, Esquire, Men´s Health);
• geïllustreerde weekbladen (Nieuwe Revu, Panorama);
• radio- en tv-bladen (Troskompas, Televizier, VARAgids, NCRV-gids,
VPRO Gids);
• roddelbladen (Privé, Story, Weekend);
• jongerenbladen (Donald Duck, Tina, Girlz!).
Print: eigen media
Eigen printmedia die in het verlengde liggen van massamedia zijn:
– Sponsored magazine: een tijdschrift dat door een organisatie of bedrijf (en
niet door een uitgever) wordt uitgegeven en gratis wordt verspreid onder
een doelgroep die geïnteresseerd is in het aanbod van het bedrijf of de
organisatie. Het meest bekende voorbeeld is Allerhande van Albert Heijn.
– Controlled circulation magazine: een tijdschrift dat door een organisatie of bedrijf wordt uitgegeven en verspreid onder een geselecteerde doelgroep, waarvan de leden toestemming moeten geven voor het toesturen.
Bijvoorbeeld De kleur van geld, het magazine voor klanten van de Triodos
Bank.39
– Reclamekrant: reclamedrukwerk op tabloidformaat, vaak full colour,
uitgaande van witgoedketens, tuincentra, bouwmarkten. Het wordt huisaan-huis verspreid, tenzij een nee/ja- of nee/nee-sticker op de deur aan
wezig is.
Daarnaast kan een organisatie het volgende eigen drukwerk (laten) vervaardigen:
– Brochure: een boekwerkje bestaande uit vellen gevouwen papier van
hoge kwaliteit, meestal bijeengehouden door een nietje, voorzien van een
omslag. Een brochure kan behoorlijk wat informatie bevatten, begeleid
door foto’s, illustraties, tabellen, enzovoort.
– Folder: een vouwblad van maximaal 8 pagina’s A5- of A6-formaat, voorzien van een beperkte hoeveelheid informatie voorzien van foto’s en/of
illustraties.
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– Nieuwsbrief: circulaire met een informatief doel over organisatie, nieuw
aanbod, nieuwe ontwikkelingen.
– Verkoopbrief: correspondentie met een overredend doel over een specifiek aanbod.
Ethermedia audiovisueel: televisie40
Televisie verschaft via een combinatie van geluid en bewegend kleurig beeld
informatie, opinie, sport, verstrooiing, drama en amusement. Het is een
indringend medium en daardoor voor adverteerders aantrekkelijk, vooral
omdat het medium bijna de gehele bevolking bestrijkt. Die aantrekkelijkheid
voor adverteerders heeft een keerzijde: door de overvloed ontwijken kijkers de
reclameboodschappen door te zappen en reclameblokken bij opgenomen programma’s door te spoelen. Verder heeft televisie als bezwaar dat het een vluchtig medium is: boodschappen kunnen niet te ingewikkeld zijn.
Desondanks blijft televisie landelijk gezien het meest ingezette reclame
medium41, want:
– bereik kan snel worden opgebouwd;
– de impact is groot (er wordt veel over programma’s geschreven, nagepraat,
gediscussieerd).
Met een schotelantenne en de juiste abonnementen kunnen kijkers honderden tv-stations ontvangen; met het meest goedkope kabelabonnement toch al
gauw een dertigtal. Het is weinig zinvol alle ins en outs van alle tv-stations
te bespreken; wij beperken ons ook hier tot de hoofdcategorieën met voor
beelden.
– Nederland 1, 2 en 3. Deze landelijke netten worden bevolkt door publieke
omroepen42: met gemeenschapsgeld gefinancierde organisaties, die het
algemeen nut nastreven of zouden moeten nastreven Zij krijgen vaak van
de overheid een taak opgelegd om bepaalde programma’s (bijvoorbeeld
voor minderheden of over kunst en cultuur) te maken. Een deel van de
zendgemachtigden is een ledenorganisatie (VARA, NCRV, TROS, BNN,
WN, PowNed); ander zendgemachtigden (IKON, RVU) zijn stichtingen
met een maatschappelijke functie die een zendmachtiging hebben gekregen. Via de STER wordt er op deze netten reclame gemaakt, die in blokken
worden uitgezonden en de programma’s niet onderbreken.
– Commerciële zenders RTL 4, 5, 7 en 8, SBS, Veronica zenden vooral amusementsprogramma’s, series, films, sommige sport, uit. De programma’s
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worden regelmatig onderbroken door reclame-uitingen. Met de opbreng
sten van reclame worden deze zenders gefinancierd.
Regionale zenders (deze vallen bijna samen met provinciegrenzen:
Omroep Brabant, Omroep Zeeland, Omroep Flevoland, RTV Drenthe,
Omrop Fryslân, RTV Utrecht; alleen Zuid–Holland heeft twee zend
gemachtigden: TV Rijnmond, TV West). Het zal niet verbazen dat deze
zenders veel aandacht schenken aan regionaal en plaatselijk nieuws en ook
aan regionaal bekende artiesten en sport(ers). De zenders worden bekostigd door provincies en uit reclame-inkomsten.
Lokale zenders43 (AT5, Amsterdam; OOG, Groningen; Radio Maastricht,
Veluwe FM). Deze zenders besteden veel aandacht aan plaatselijk nieuws
en ook aan lokaal bekende artiesten en sport(ers). Ze worden bekostigd
door gemeenten en uit advertentieopbrengsten.
Doelgroepzenders via kabelbasisabonnement (Discovery, National Geographic, Animal Planet, Comedy Central, Nickelodeon, MTV, TMF, Arte,
Brava, Eurosport). Deze zenders zijn vaak internationaal, ondertiteld of
Nederlands ingesproken. De programma’s worden onderbroken door
reclame, die specifiek op één taalgemeenschap kan worden gericht.
Abonnee-tv (alleen met digitale televisie) biedt kijkers de mogelijkheid
zich te abonneren op vastgestelde extra zenderpakketten (muziek, sport,
film & entertainment, kennis & nieuws; en nog thematischer Eredivisie
Live, Erotiek, Turks). Een specifieke vorm van abonnee-tv is interactieve
tv; hiermee kan de k ijker films op bestelling thuis kijken en gemiste uitzendingen zien wanneer hem dat uitkomt.

Als je de diversiteit in stations overziet, is het duidelijk dat televisie ten eerste
segmentatie* richting specifieke doelgroepen mogelijk maakt en ten tweede
prima richting lokale doelgroepen kan worden ingezet.
Ethermedia auditief: radio44, 45
Bij de afwas, in de auto, op de camping: in allerlei situaties hebben mensen een
radio aanstaan. Dat geeft al aan hoe dit medium gezien wordt: als muzak in
een winkelcentrum. Natuurlijk zijn er programma’s (Radio 1 Journaal, klassieke-muziekzenders) die op meer aandacht mogen rekenen, maar al met al is
de impact van radio niet hoog. Het medium is dan ook:
– vluchtig: het communicatievermogen is beperkt en er is dus veel herhaling
nodig;
– de attentiewaarde is gering.
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Daar staat tegenover dat:
– het een uitstekend, relatief goedkoop ondersteunend medium is; en
– een flexibel medium is.
Met een goede ontvanger kan een geweldige hoeveelheid radiozenders worden ontvangen. Via de kabel en de FM is het aanbod beperkt: kabelmaatschappijen en overheden reguleren de distributie. Net als bij tv wordt een
deel van het aanbod in beslag genomen door publieke zenders; ook een aantal
commerciële zenders wordt via kabel en FM doorgegeven.
– Publieke zenders (Radio 1 t/m 6). Meer dan bij tv is hier sprake van segmentatie. Zo is Radio 1 nieuws- en actualiteitenzender, Radio 3 richt zich
via de muziekkeuze op jongeren, Radio 4 heeft een klassieke muziekkeuze.
Ook bij deze publieke zenders zorgt de STER voor reclame(-inkomsten).
– Commerciële zenders (Radio Veronica, Radio 538, 100% NL, SLAM!FM,
BNR). BNR is een nieuws- en discussiezender voor de zakelijke markt; de
andere stations richten zich via de muziekkeuze op speciale doelgroepen:
100% NL Nederlandstalig, Radio Veronica vooral muziek van de jaren
tachtig en negentig, SLAM!FM, jeugdmuziek.
– Regionale zenders en lokale zenders46.. Hiervoor geldt hetzelfde als voor
regionale en lokale tv-zenders.
Ook het radiolandschap maakt segmentatie richting specifieke doelgroepen
mogelijk en het medium kan prima richting lokale doelgroepen worden ingezet.
Audiovisueel: bioscoop
Voor de aanvang van de hoofdfilm worden in bioscopen commercials vertoond, in de pauze dia’s en soms in de lounge dia’s op een van de wanden.
Bioscoopreclame heeft een grote impact vanwege de setting: het enorme
beeld, een uitstekend surround geluid en exclusieve aandacht doordat mensen
speciaal naar de bioscoop gaan voor een film. Verder is het mogelijk afhankelijk van genre en titel van de film die draait, de uiting, de commercial, te laten
aansluiten bij het publiek dat juist die film bezoekt.
Minder positieve aspecten van bioscoopcommercials zijn:
– het geringe bereik;
– de meeste bioscoopbezoekers komen één keer voor een film, dus de contactfrequentie (zie par. 4.2.2) is laag;
– de productiekosten zijn daarentegen hoog.
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Voor de pauzedia’s zijn de productiekosten lager. Het nadeel hiervan is dat de
impact minder groot is en er volop de mogelijkheid is de uiting te ontwijken.
Audiovisueel: eigen media
Audiovisuele media die als eigen medium kunnen worden ingezet zijn:
– film (productdemonstraties tijdens beurzen, open dagen, etc.);
– powerpointpresentatie (tijdens beurzen, open dagen);
– dvd (als relatiegeschenk);
– narrowcasting* (winkelcommunicatie, beurzen).
Buiten- en binnenmedia
Het aantal objecten dat als drager van een commerciële boodschap kan fungeren, is bijna oneindig: van toiletborstels tot zadelhoezen, van viaducten tot
volledige treinen, van atleten tot schapen (reclameschapen!). We bespreken de
belangrijkste categorieën en geven aan of ze buiten of binnen worden ingezet,
of beide.
Statisch
– Affiches zijn aanplakbiljetten van 83/118 cm en worden aangebracht op
daarvoor bestemde objecten (en soms clandestien ook op niet daarvoor
bestemde). Affiches worden het meest buiten, maar ook al vaker binnen
ingezet.
– Abri’s zijn verlichte afficheplakplaatsen bestaande uit twee vlakken van
118,5/175 cm. Zij ontlenen hun naam aan bushokjes, waar zij dan ook vaak
zijn aan te treffen, maar er zijn ook vrijstaande abri’s. Al vaker zijn ze ook
binnen aan te treffen (bijvoorbeeld binnen gebouwen van hogescholen).
– Billboards47 zijn afficheplakplaatsen van 332/236 cm groot en te vinden
langs drukke in- en uitvalswegen en doorgaande routes. Daarnaast worden ze geplaatst midden in stadscentra en op andere aantrekkelijke ste
delijke locaties. Gezien hun omvang worden zij alleen buiten ingezet.
– Displays. Dit is een speciale stand, een balie of paneel waarmee de aandacht gevestigd wordt op het product dat wordt getoond of verkocht. Voor
beurzen en tentoonstellingen worden vaak aparte displays gemaakt, maar
ook in de winkel vind je regelmatig displays die de aandacht vestigen op
het product dat wordt gepresenteerd.
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– Lichtkranten zijn borden voorzien van lampjes die door geprogrammeerd
aan en uit te knipperen een boodschap kunnen overbrengen. De meest
voorkomende vorm is ‘bevestigd aan een gevel’, maar in voetbalstadions
hebben ze de plaats ingenomen van traditionele reclameborden: rond het
veld. Zij worden ook binnen gebruikt, bijvoorbeeld in bussen.
– Posters zijn snel te produceren bedrukte aanplakbiljetten, meestal met
een formaat van A-4 tot A-0, die voor allerhande boodschappen worden
benut; commercieel vooral voor het aankondigen van voorstellingen, concerten, etc.
– Reclameborden zijn er in verschillende formaten en bevatten niet meer
informatie dan een bedrijfsnaam en het branchetype. Vaak worden ze
geplaatst bij werk in uitvoering van aannemers, installateurs, wegenbouwers, etc. Ook zijn ze vaak bij sportverenigingen rond het hoofdveld te
vinden.
– Reclamemasten48 torenen hoog boven de omgeving uit; meestal zijn zij
langs snelwegen of in de buurt van verkeersknooppunten te vinden; de
verlichte M van McDonald’s is het meest bekende voorbeeld. Het heeft
weinig zin deze binnen te gebruiken.
– Schapkaarten geven informatie over een product op de winkelvloer. Veel
koopbeslissingen worden pas in de winkel genomen; daarom is goede
zichtbaarheid van het product in het schap van belang.
– Zeppelins49 zijn speciaal gevormde luchtballonnen, die met kabels aan
de grond zijn bevestigd en waaronder een doek met hangt. Zij worden
meestal aangewend bij (grote) evenementen (vlootdagen, Sail).
Dynamisch
– Vervoersreclame bestaat eruit dat een bus, een tram50 bestickerd of
beschilderd is met een commerciële boodschap. Eigen vervoer van bedrijven bevat naast NAW-gegevens van het bedrijf ook vaak een commerciële
boodschap.51 (NAW: naam, adres, woonplaats.)
– Luchtreclame52 kent twee vormen: een vliegtuigje met een sleep erachter
waarop een commerciële boodschap is aangebracht, of een luchtballon
waarop een reclameboodschap staat weergegeven.
Gezien de aard van de besproken binnen- en buitenmedia is het logisch dat:
– ze geen complexe boodschappen kunnen bevatten;
– ze niet erg selectief kunnen zijn, al is het mogelijk specifieke locaties voor
abri’s te selecteren (bijvoorbeeld reclame voor open dagen in de buurt van
scholen).
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Daar staat dan wel weer tegenover, dat abri’s en billboards gevoelig zijn voor
graffiti en vandalisme.
Wel kan regionaal en lokaal met deze media snel een groot bereik worden
opgebouwd.
Overig
Zoals al eerder aangegeven, is bovenstaande opsomming niet volledig. Er zijn
talloze dragers voor boodschappen, tot en met mensen die hun rug beschikbaar stellen voor commerciële boodschappen in de vorm van een tattoo 53. In
de categorie overig, noemen we daarom nog twee typen media.
Reclameartikelen
Pennen, pepermuntjes, blocnotes, visitekaarthouders, stropdassen, paraplu’s;
bedrijven geven graag relatiegeschenken weg met hun naam/merk erop. Het
doel hiervan is het versterken van de merkbekendheid en een positieve houding ten opzichte van het bedrijf. Het bereik hiervan is niet groot, voordeel is
wel dat het op specifieke plekken en momenten gericht ingezet kan worden.
Personeel
Hostesses, vertegenwoordigers, verkooppersoneel, promotieteam; mensen
kunnen een medium zijn om een communicatieboodschap over te brengen.
Een gericht in te zetten en persoonlijk medium, dat de boodschappen kan
aanpassen op de ontvanger(s). Een nadeel: hoge kosten en minder controle op
eenduidigheid van de boodschap.
Samenvattend
Onder offlinemedia valt een keur aan media die bedrijven kunnen inzetten
om hun doelgroepen te bereiken. De meest gangbare indeling is naar zintuiglijke waarneming: visuele, auditieve en audiovisuele media. De mediatypen
verschillen onderling sterk in het communicatievermogen en de mogelijkheid
om te segmenteren op specifieke doelgroepen (geografisch, demografisch
of naar interesse). Inzet van offlinemedia is meestal noodzakelijk om online
interesse te genereren.
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Opdrachten
1

De site www.boekwinkeltjes.nl is een digitaal platform waar particulieren
en handelaren tweedehands boeken aanbieden.
a Hoe zou jij dit medium classificeren? Licht toe.
b Boekwinkeltjes maakt geen reclame. De site vergroot de bekendheid
van het merk onder andere door de uitgave van een Inkt, een glossy
voor liefhebbers van lezen, en zakjes boekendrop, die bij boekwinkels
te koop is (www.boekendrop.nl). Ook is de site goed vindbaar via de
zoekmachines. In welke categorieën media vallen de beschreven uitingen van boekwinkeltjes?
2 De fabrikant van een nieuw merk sport energybars heeft – naast een aantal andere instrumenten – gekozen voor winkelcommunicatie om zijn
product bekendheid te geven in het schap. Hij overweegt narrowcasting
of promotieteams die samples uitdelen bij sportwinkels om het product te
introduceren. Geef voor beide mediatypen drie voor- en nadelen.
3 De 23 jeugdteams van voetbalvereniging vv Reuver zijn door café de Witte
Stein helemaal in een nieuw tenue gestoken.
Wat voor soort drager is een voetbalshirt? Verklaar!
Noten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Mediaadvies.indd 40

www.elle.nl/beauty/beautynieuws/parfums/Tip!-Jimmy-Choo-FLASH.
Knecht, J. & Stoelinga, B. (2002). Communicatie en mediaplanning: keuze en inschakeling
van media. Amsterdam: Boom, hoofdstuk 4.
www.destentor.nl.
Dit laat zien dat een scherpe indeling in mediatypen niet altijd te maken is.
Europese wetgeving heeft ervoor gezorgd dat aanbieders vooraf toestemming aan bezoekers moeten vragen voor het plaatsen van cookies in verband met privacy.
www.co-browsing.nl.
www.nieuwbouw-woningen.nl.
www.funda.nl.
www.boogiewoogie-amersfoort.nl.
Zie par. 5.1.2.
Zie par. 5.1.2.
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81933ned&D1=1-2,950,81,134&D2=a&VW=T.
Floor & Van Raaij (2010) onderscheiden daarnaast ook nog verkeerssites, portals en
merksites. Voor het mkb is deze indeling wel erg uitgebreid.
Thuiswinkel Markt Monitor 2009-2, Essential Facts, online thuiswinkelen in Nederland.
www.thuiswinkel.org.
www.athenaeum.nl.
Stichting Internet Domein Registratie, www.sidn.nl, juli 2012.
Checkit/RMI, nationale Search Engine Monitor, juni 2011, www.dutchcows.nl.
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www.studenten.net.
www.mitula.nl.
http://autos.trovit.nl.
www.porscheverhuurantwerpen.be.
www.detelefoongids.nl/adverteren.
Zie het schema http://seopalbg.com/wp-content/uploads/2011/11/long-tail-keywordsimage11.jpg.
Gebaseerd op gegevens februari 2011, google hulpprogramma zoekwoorden.
www.autoblog.nl.
www.dutchcowboys.nl.
www.iphoneclub.nl.
Teylingen-Geerlings, B. van (2010). Mediaplanning: van marketingcommunicatie tot media
planning en -inkoop. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
Gfk-trends in digitale media, juni 2012, In 2012 waren er ruim 7 miljoen smartphone- en
4,3 miljoen tablet-gebruikers in Nederland.
www.frankwatching.com/dossier/mobiel.
Willemsen, L.M. (2013). Electronic Word of Mouth: Challenges for Consumers and Companies. Amsterdam UvA.
www.molblog.nl/bericht/verhaal-achter-de-viral-stanislav-veilig-internetten.
www.kranten.com.
www.b9.nl/kranten.
Synovate: Huis-aan-huiskrantenonderzoek 2011.
Er zijn allerhande sites waarop het aanbod aan tijdschriften met korte karakteristiek
wordt gepresenteerd, o.a. www.missmag.nl/db/zoekv.htm;
www.proefabonnementen-gids.nl.
Op deze website kun je allerhande titels opzoeken en diverse soorten oplagecijfers downloaden: www.hoi-online.nl.
www.vakbladen.nl.
Qualis Magazine. Het Qualis Magazine wordt door de Qualis Makelaars in Nederland
uitgegeven en bevat naast mooie artikelen en fotoreportages een selectie van topobjecten
in Nederland en het buitenland. Wij geven dit blad uit in controlled circulation, wat betekent dat het selectief bij de doelgroep wordt verspreid.
www.tvzenders.startkabel.nl.
www.dagbladacademy.nl/index.php?s=mediabestedingen#ontwikkelingen-nettomediabestedingen.
wetboek.mobi/Mw/13c.html.
www.lokaleomroep.startpagina.nl.
www.radiozenders.com.
www.radiozenders.org.
www.olon.nl/pagina/1435902149.
www.cbsoutdoor.nl/Adverteren/Regionaal.
www.beneluxneon.nl/index.php/nl/reclamezuilen.
www.airborne.nu/zeppelins.php.
www.bruckel.nl/vervoersreclame.html.
www.bergslot.com/index.php?id=38.
www.aircreation.nl.
www.raarmaarwaar.nl, 8 november 2007, Brit verkoopt zijn rug voor tattooreclame.
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