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Game onvoor marketeers
Wie gamen ziet als tijdverdrijÍ voor verveelde pubers, mist straks de boot. Games zijn dé mar-

ketingbeloÍte van de toekomsl. Bart HuÍen maakt in Laat met je merk spelen duidelijk lvaarom'

et zijn allang nlet meer alleen 15-ja-

rigen die achter hun pc, Xbox 360

oí PlaySlation 3 verzonken ziin in
Grand Theft Auto of de immens populaire

multiplayergame World of Warcraft. De spel-

computer staat steeds vaker in de huiskamer.

Gamen is onderdeel van het gezinsleven aan

het worden. Games zijn er in alle soorten en

maten: sportgames, puzzels, adventure, role-

playing, strategie, actie, srmulatie (inclusief

managementgames), digitaie tafelspellen
(bridge, bingo) enzovoort. Op de iPhone al-

leen al waren eind 2009 ruim 25.000 games

beschikbaar. Op welk apparaat je speelt (pc,

laptop, mobieltje, pda, tv), wordt minder
belangrijk nu de rnultipiatformgames in
opkomst zljn. Voor marketeers is vooral de

context van belang waarin gespeeld wordt:

thuis of buitenshuis. De intensiteit van de be-

leving neemt namelijk af als je buitenshuis
speelt, rvat de impacl van in-game ddvertising

beïnv1oedt.
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Gamen isoleert je niet per se van de buiten-

wereld. Denk aan gamen met vrienden, LAN-

party's en multiplayergames. Niet voor niets

laten de servers van gameportal GamepoÍnt

elke ochtend rond 1 1.00 uur - als moeders te-

rug zijn van het kinderen naar school bren-

gen - een enorme prek zien: dan zijn vroul'en
daar niet alleen aan het klaverjassen maar

ook met elkaar aan het chatten. OÍ neem een

gameportal als GoSupermodei. Daar leiden

meisjes van 12 tot 16 een catalogusavatar op
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tot virtueel supermodel, I'ia minigames die

Íeatures beschikbaar naken. Zo mogen de

meiden pas nadat ze allerlei games met suc-

ces hebben gespeeld berichten posten op het

weblog. Daar bespreken ze alleriei 'meisjes-

problemen', iets wat rr'aardevolle informatie

oplevert over wat pubermeisjes bezighoudt

en hoe ze bepaalde producten gebruiken. En

dat is dan aanleiding on adverteerders ult te

nodigen op het vlak van gezichtsverzorging,

anticonceptie, tampons enzovoort.
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De kracht van Hufens boek is trveeledig. Aller-

eerst is iedereen die een beetje achterllep op

gaminggebied meteen grondig bijgepraat, Op

een heldere en concrete manier, en zorgvuldig

onderbouwd. Verdere verdleping ls mogelijk

dankzij de vele links. Alle termen die vragen

kunnen oproepen, lvorden meteen toegelicht,

en achterin staat ook nog een verklarende

rvoordenlijst. in de tweede plaats - en dat is de

kern van het boek - laat Hufen zlen lvat games

voor branding kunnen betekenen en geeft hij

handvatten voor de plaats van games binnen

het brandmanagement. Compleet met een

checkllst en'playgroundmodel'.
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Staar je als marketeer niet blind op de - ver-

meende - impact van een (conventioneel) me-

dium, is de boodschap van Hufen, Dat 20- tot

65-jarigen dagelijks twee uur de tv aan heb-

ben staan, betekent niet dat ze er ook t'"vee uur

naar kijken. Ze zijn intussen aan het internet-

ten, koken enzovoort. En tijdens televisiecom-

mercials loopt of zapt 80'X, van de kijkers lveg

Gamers daarentegen, zijn zeer gefocust en ac-

tief betrokken. Als een game goed rs en als een

merk of organisatie iets moois kan toevoegen

aan de spelervaring, dan za1 de gamecommu-

nity dat als zeer positief ewaren. Bedenk maar

eens hoe het werkt als qamers door succesvol

te spelen in een drivinggome banden met een

betere weghgging bij een nat wegdek verdle-

nen. Van jouw merk.

Bart HuÍen (1974) is oprichter van BrondNew-

Game (bureau voor digitale merkinteractie),

bestuurslid van NIMA online en gcLstdocent

aan de Hogeschool van Amsterdam.I
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