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Max en Bart I

SNEL TOEGANG TOT

ALLE WEBINFO?
Surf naar www.marketingmax. nl

en kies via het themamenu de afti-

kelen die gerelateerd zijn aan het

ondenruerp van jouw keuze.

PASSWORD KWIJT?
0Í heb je technische problemen op

de site?

www. kluwer, n l/klantenservice

MIS JE ONDERWERPEN?

Mis je ondenruerpen in

MarketingMax, sud dan naar: www.

marketingmax.nl en klik op'lk
mis in Max'. Wij streven ernaar je

opmerking zo spoedig mogelijk in

behandeling te nemen.

De regels van het spel
Advergaming, Gamevertising oÍ gewoon Game Marke-

ting. Welke term je ook gebruikt, het verschijnsel neemt

een steeds prominentere plaats in op de reclameladder.

En terecht. Naar venryachting bereikt de game-industrie

in 2013 een wereldwijde omzet van ruim 58 miljard

euro. Adverteerders in de game-industrie hebben hun

adveftentie-inkomsten in 2009 zien verdubbelen. Dit is

een tegenstelling met de andere reclamekanalen, die te

kampen hebben met teruglopende opbrengsten.

Effectiever
Advergaming wordt gedefinieerd als een marketingstra-

tegie waarbij elektronische games worden gebruikt om

een product, dienst, bedrijf, merk oÍ standpunt te adver-

teren. Games blijken daarin effectiever dan de traditione-

le media. Spelers zien de reclame-uitingen op vrijwillige

basis, en ze worden dan ook niet als storend ervaren.

Bovendien vangen ze dagelijks gemiddeld een halÍ uur

het consumentenoog. Dit gaat niet op voor televisiespots

oÍ online banners, die de aandacht vaak moeten delen

met andere activiteiten, als ze al niet worden weggezapt

oÍ -geklikt.

Niet alleen tieners
De belangrijkste en bewezen werking van advergaming

is de verhoging van merkbewustzijn, merkassociatie en

koopintentie. Het wordt ook ingezet voor het verzamelen

van nauwkeurige consumentgegevens en voor markton-

derzoek. En daarbij gaat de markt verder dan tieners die

vanuit school meteen aan het gamen slaan. De'core ga-

mer' die de console prefereed, is gemiddeld 26 jaar oud.

68% is man, 32% is vrouw. Voor online gamers ligt die

verhouding zelfs 50-50, met een gemiddelde leeftijd van

36. Mobiele gamers, die zich laten verleiden tot spelle-

tjes op hun mobiele teleÍoon of PDA, zijn gemiddeld 31

jaar oud en voornamelijk vrouw.

We hebben dit themanummer van Marketingmax.nl vol-
gestopt met heel veel inÍormatie over gaming als tool in

je marketingmix. Lees ook het interview op de achterzij-

de met Bart Hufen. .

Games als marketingtool
Tijdens een virtuele race 0p je Xbox trek je tijdens de pauze een virtueel blikje CocaCola

uit de automaat. Je vriendin probeert intussen online met haar avatar de nieuwste col-
lectie van Gap uit in een viftueel pashokje. Maak kennis met de wereld waarin games en

marketing met elkaar een relatie aangaan.

Een marketingmax magazine vol met spelletjes, Maar niet zo maar, want gaming is hét ulile-
me marketingmiddel. Was het eerst nog iets voor puisterige tieners, Bart Hufen vertelt op de

achterpagina dat dit een allang achterhaald idee is. En hij veftelt meer! Zie pagina 8 en de

middenpagina's voor het complete verhaal.
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Social Media School
Wegens grCIqt $uco$ we€r êsn

MarketingRSLT Social Media

$choot op 13 en 14 skbber

. Leer hoe je Social Media suc-

cesvol integreert binnen een

org?nisatie
r Lêef over uger genefated con-

tent, communities en social

networking
. Kriig inzicht in deimpast vffR

social fi1edia oB marketlng .

lloorwie? ' I

MarkêlingmanagsÊ, Marksting-

medewerkers, Gommunicatie /
PR managers, Communicatie / PB

medewerkers, tllebmarkeisers

$tet je eigen warkshopprogram.

ma6amên;je kunt kiersn uit .

wolkshop* voor low-el he$Ínners

als,gevorderden. Voor meer info '

en insehrjjven ga, naar:

www,socialmediaschool.nl

ONLINE MARKETING

YUNOO

Yunoo starfte in 2008 met de ontwikkeling van een online huishoudboekje. VanaÍ de launch in maart

2009 groeide in anderhalÍ jaar Yunoo naar bijna 100.000 gebruikers. Snelle ontwikkeling, veel dialoog

en enthousiaste gebruikers werden ingezet als belangrijkste marketinginstrument. Marketeer van

Yunoo, Rik ten Wolde schreef er voor Max een artikel over.

Inzicht in je financiën
Yunos categoris#Ít aulo{na$scfi al !e lnkonlstan ên uitgaven
zodat iê diÍec* weet waar je geld nesr Ioê gtat. l-lele fi *ai Erálisl
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ln de nabije toekomst worden er ook uitgebreide, betaalde

versies aangeboden voor c0nsumenten en ondernemers.

Marketing van het gunnen
Het vermarkten van Yunoo gebeurt echt vanuit een ba-

sisidee: We willen graag vertellen waar we mee bezig

zijn en wat we voor de gebruikers kunnen betekenen.

Niets meer en niets minder. Daarom begint marketing

bij Yunoo bij de ontwikkeling. Zo hoeven we niet eersl

beloftes te doen, die we pas achteraf waar kunnen ma-

ken. Onze gebruikers werden daardoor de ambassa-

deurs van onze dienst. We noemen dit zelÍ de marketing

van het gunnen.

Ontwikkelplatform
0m dit ook in de toekomst zo te houden zijn we heel be-

naderbaar voor onze gebruikers. We hebben een ontwik-

kelÍorum waar gebruikers kunnen aangeven wat ze

graag beter willen zien, en zijn eerlijk over onze tekofi-

komingen en ontwikkelplanning. Ook zijn we snel in de

beantwoording van vragen 0p onze helpdesk. .

rJ

Mobiel internet grceit
Een op de vijf csnsumenten,in

Nederland maakt gebruik van

mobiel internet. Oat is een stij-
ging van 47 procent in vergelij-

king met oktober vorig jaar. 0at

blijkt uitonderuoek van Ulàrket-

Response. Niet-gebruikers heb-

ben een sterkere verwachting in,

de toÊkomÊt wel aan de slag k .

zullen gaan met mobielint$rnÊt.

Het gebruik en dê loename in
gebruik zit vooral bij dê'digital

natÍves'.{generaiie fl en genera-

tieY en binnen deze groepen

mel namê mannen.'MarkstRee-

ponso ondervroeg telefonisch

500 Nederlanders van 1B jaar en

ouder. Gebruikte eind 2009 nog

13,pct (ca. 1,5 miÍioen persanen)

wel eens mobiel intemet op hun

mobiele teleÍoon. Nu is dat ruim

19 pct (ca. 2,2 miljoen perso-

nenl, gqntgqlame van 47 pc-t,

{bron : Markstingfasts}

Wát zeggtn andêrËn?

:i. :j I'la las* werker mêt *igen
$v$temge 0êeffii Ysfróa
mê v*êl wêrk uit herden"

S*i ffmff'*

OverYunoo
Yunoo is het grootste gratis online huishoudboekje van

Nederland. De dienst bestaat uit drie pijlers: inzicht, ken-

nis en besparen. Zo maakt Yunoo haar gebruikers "Sa-

men Financieel Slimmer". Yunoo is opgezet om de Ne-

derlander meer inzicht te geven in zijnlhaar persoonlijke

Íinanciën. We doen dit door een online platform op te

bouwen, waarbij de visie is dat gebruikers elkaar helpen

Íinancieel slimmer te worden, Tegelijkertijd werken de

gebruikers mee aan de ontwikkeling van Yunoo.

Mond-tot-mond reclame
We zijn heel open over de wijze waarop wij ontwikkelen.

We luisteren daarbij goed naar onze gebruikers. Social

media is daarom niet iets erbij, maar zit vanaÍ de kiem in

de genen van Yunoo. Dat zorgt voor enthousiasme en

mond-tot-mond reclame. Voor ons is het minder belangrijk

wat wij 'roepen', maar des te meer wat'zij' over ons zeg-

gen. The prooÍ 0Í the pudding is in the eating, zogezegd.

Verdienmodel
Yunoo is ook heel helder over haar verdienmodel. Yunoo

is gratis en zal dat altijd blijven. Yunoo heeft verdiensten

wanneer de gebruiker geld kan besparen (beloning voor

goed werk).
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ONLINE MARKETING

SOCIAL MEDIA WEBSITES

Wat heeft 2 jaar investeren in social media marketing opgeleverd? lnge Oesburg, eigenaar van een-

manszaak 4Growth marketing & retail advies, geeft de resultaten van het actief bewerken van social

media websites.

Social media marketing is echt schieten met scherp in

het netwerk. Een ideaal nieuw marketingmix-instrument

voor business to business ondernemingen, Het kost wel

investering in tijd en creativiteit, maar dit weegt ruim op

tegen de huidige en toekomstige resultaten. Het is dus

aan te bevelen om nu te staden met experimenteren,

want de opbouw van het netwerk kost tijd en zonder net-

werk is het effectief bedrijven van social media marke-

ting niet mogelijk.

Wat levert het op?
. Een goedkoop kwalitatieÍ goed platform waar 4Growth

met woord en beeld haar passie (retail marketing) kan

uitdragen en discussies kan voeren met gelijkgezin-

den.
. Volledig up to date hebben van het netwerk, inclusieÍ

alle contacten van vorige werkgevers en studierelaties;
r Betere voorbereiding tijdens acquisitiegesprekken, door

goede achtergrond informatie over de gesprekspartner;

ONLINE MARKETING

o Het eenvoudig volgen van relaties in hun loopbaan en

hier met contactmoment op inspelen;
r Verschillende directe verzoeken voor interim Íuncties

voor 4Growth. Bureaus hebben mij benaderd op ba-

sis van proÍiel zoekacties;

. Social media websites stelde 4Growth in staat om an-

dere specialisten le vinden voor netwerkopdrachten,

denk hierbij aan bijvoorbeeld kledingontwerpers,

communicatiespecialisten en formulemanagers.
. Het ondersteunen van klanten bij het invullen van

Íuncties.
. Het verhogen van het aantal bezoeken op de 4Growth

website, door het linken van verschillende social me-

dia websites naar de eigen bedrijfswebsite. o

Bedrijfsleven spamt
onverstoord door
Sinds de invoering van het spam-

verbod sturen Nederlandse bedrij-

ven nog bijna net zoveel spammail-

tjes als daarvoor. ln een rondvraag

gaf bijna de helft van de onder-

vraagden aan niet oÍ nauwelijks

bekend te zijn met de regels rond

het venenden op basis van klant-

en plospeclbestanden. Sinds okto-

ber vorig jaar is een aanpassing in

de Telecommunicatiewet van

kracht die ook bedrijven het verstu-

ren van ongevraagde e-mail ver-

biedt. Tot die datum gold het spam-

verbod alleen voor particulieren.

Ruim 80 procent van de onder-

vraagden zei geen nadelige gevol-

gen van het spamverbod te onder-

vinden. B procent geeÍt aan dat

het mser tijd en moeite kost om

e-mailverkeer aan te passen en

1 2 procent geeft aan dat het

mocilijker is om potentiële klanten

te bereiken.

Overtreding van het spamverbod

kan, afhankelijk van de ernst van

de overtrÊding, leíden tot een boe-

tê van maximaal 450.000 euro.

(bron: Automatisering Gids)

SOCIAL MEDIA STRATEGIE

Social media zijn hot in marketingland, Budgetten verschuiven van dure advertising naar het relatief

goedkope social media, is een voor de hand liggende keuze in tijden van crisis. Sjef Kerkhofs schreef

er een artikel over,

Vooral radio en televisiezenders lieten de kans niet lig-
gen 0m naar aanleiding van de vliegtuigcrash op Schip-

hol en de verkiezingen in lran het verschijnsel Twitter te

benadrukken, waardoor er een landelijke hype rondom

het medium ontstond. De early adopters van sociale

technologie, de daadwerkelijke creators 0p het internet,

waren toen reeds bekend met Twitter en de vele andere

social media sites. 0pvallend genoeg blijken het keer op

keer niet de tieners te zijn die tot de eerste gebruikers

van sociale technologie behoren. Uit onderzoek van on-

dere andere Nielsen bleek in 2009 juist dat de groep

young proÍessionals van 25 tot 35 jaar de early adopters

zijn van social media, en dat de jeugd pas volgt als een

nieuwe tool haar nut heeft bewezen.

$Vij gaan op twitter
De hype rondom social media brengt een bekende mar-

ketingmisser met zich, die zich vrijwel bij elke hype voor-

doet.Ook nu maken veel bedrijven van het middel een

doel. Dit verschijnsel hebben we in de internetwereld al

eerder zien ontstaan tijdens de hype rondom de virtuele

wereld Second Life. Ook het toepassen van social media

in het bedrijÍsleven begint (helaas) dezelfde verschijnse-

len te vertonen, Het middel mag namelijk nooit, maar dan

ook nooit de doelstelling zijn. 'Wij willen een community'

oÍ'wij gaan op Twitter, want dat doet iedereen' zijn veel-

gehoorde doch Íoute argumenten. 'We willen besparen

op klantenservice en we gaan dat via Twitter doen' is al

een ander, meer marketingstrategisch, verhaal.

SjeÍ KerkhoÍs geeft de workshop'Het strategisch proces'

op de RSLT Social Media School op '14 oktober.

www.socialmediaschool.nl o

Marketing- en comÍnuni-
catievacatures stijgen
Het aanbod van marketing- en

communicatievacatures in hbo+

segment is in de eerste helft van

2010 met 26,7 procent gestesen

ten opzichte van het eerste halÍ-
jaar van 2009, Dit blijkt uit onder-

zoek van USG Capacity. Over het

eerste kwartaal van 2010 was on-

danks fluctuaties een voozichtig

sÍijgende lijn waarneembaar. 57
procent van het totale aantal mar-

keting- en communicatievacatu-

res op hbo+ niveau werd in het

tweede kwaftaal van dit jaar ge-

plaatst bij intermediairs. De overi-
ge 43 procent werd door organi-

saties zelÍ uitgezet.

(bron: Communicatie online)
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ledere maand staat Max langer stil bij een bepaald onderwerp. Omdat de actualiteit daarom vraagt, of omdat er veel is

te veftellen over dat onderwerp, Deze maand is dat gaming meets marketing. Maak kennis met de wereld waarin

games en marketing elkaar de hand schudden.

De regels van het spel

Gaming als marketingtool deÍiniëren we als een marketingstrategie waarbij elektronische games worden gebruikt om

een product, dienst, bedrijf, merk of standpunt te verkopen, De scope is breed:van productintroductie tot middel om

een verandeftraject te faciliteren of marktonderzoek te doen.

Advergaming
ln Nederland staal het nog in de kinderschoenen,

maar Advergaming als marketingstrategie bestaat

al sinds begin jaren tachtig. De Amerikaanse

dorstlessers Kool-Aid en Pepsi lieten als pioniers

onder andere Atari games ontwikkelen waarin hun

producten waren vennrerkt. Dit betreft de meest

traditionele vorm van Advergaming. Een videoga-

me wordt met een speciÍiek commercieel doel

ontwikkeld en verkocht voor gebruik op spelcom-

puters of consoles. Daarnaast kent Advergamlng

nog andere algemene vormen, namelijk product-

plaatsing oÍ in-game adverteren en online game-

verlising. Bij de eerste is sprake van commerciêle

communicatie binnen bestaande games. Tegen

betaling wordt je merk, product oÍ dienst tijdens

het spel in beeld gebracht. 0nline gamevertising is

momenteel het snelst groeiende segment binnen

Game Marketing.

Steeds meer consumenten gebruiken dagelijks

internet, met een steeds snellere verbinding. Een

derde van deze internetters speelt dageh.lks een

game. En via alle sociale platforms hebben online

spelletjes een grote kans om viraal te gaan.

Core games
Veruit de bekendste en grootste sector binnen de

gaming zijn de core games. Deze spellen zijn po-

pulair en worden nog populairder bij kinderen en

jongeren. De games zijn grafisch zeer gedetail-

leerd vormgegeven en hebben geavanceerde be-

sturingsmogelijkheden. De aÍgelopen vijÍtien jaar

worden deze spellen in sterk aÍnemende mate op

de PC gespeeld. Daarvoor in de plaats zijn de zo-

genaamde consoles gekomen: Sony's PlayStation,

Microsoft's Xbox en Nintendo's Wii.

Serious games
De naam impliceert het al: serious games hebben

een serieus doel. In deze sector zoeken bedrijven

en instituten naar Íunctionele (veelal praktische)

toepassingen van het medium games. Zo worden

cockpitsimulaties ontworpen voor het opleiden

van piloten, bouwt men viftuele omgevingen om

vastgoedprojecten beter te kunnen bestuderen of

rampscenario's te oeÍenen en worden instructie-

games ontwikkeld om fabrieksmedewerkers nieu-

we machines te leren bedienen. Nederland loopt

naar eigen zeggen in de voorhoede als het gaat

om de serious gaming. .

Noisia speelt spelletje met fans
Danceproducers Noisia promoten hun debuutalbum met een online game.

Daarmee zorgen ze v00r een primeur.

Het is een jong bureau met jonge mensen, Flavour. Emily Jacometti (com-

mercial director) en Jain van Nigtevegt(creative director) begonnen Flavour

samen metTim Numan in 2008 op een zolderkamer in Utrecht. lnmiddels

werken ze vanuitAmsterdam en gaat de groei zo hard dat het bureau bin-

nenkorl weer moet verhuizen. Jacometti: 'Met Flavour willen we een brug

slaan tussen reclame en game development. We zagen dat gamebureaus

heel mooie games kunnen maken, maar vaak nog de kennis missen om

die commercieel in te zetten voor een merk. Andersom hebben reclamebu-

reaus niet de expefiise in huis voor de ontwikkeling van games.' Flavour

noemt het'playful branding'. 'Wij willen dat de consument op de langere

termijn op een speelse manier bezig blijft met een merk. Een game zien wij

als geïntegreerd onderdeel van een crossmediale campagne. Voor onze

campagnes zetten we niet altijd een game in, maar we merken wel dat dit

voor sommige merken echt iets toevoegt.' Een game kwam er ook in 0p-

dracht van de danceproducers Noisia, oude schoolvrienden van Van Nigte-

vegt. Het werd de game Noisia lnÍection, ter promotie van het debuutalbum

'Split the atom'.
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Gamevertisirg en Social Media: gouden combi
Het immens populaire FarmVille op Facebook is slechts één voorbeeld van social gaming. Wie had ooit gedacht dat

honderdduizenden internauten zich massaal zouden stoften 0p een virtuele boerderij,

Dagelijks onderhouden ze hun boerenland, hun

gewassen, hun vee. Ze kunnen onder meer hulp

vragen van hun virtuele buren, via Facebook uit-
genodigde vrienden. Met hun virtueel verdiende

geld kunnen ze winkelen in het dorp, En in het

gunstigste geval kunnen ze zelÍs in die virtuele

wereld hun favoriete merk uit het schap trekken.

ïenminsle, als de marketeer achter dat merk van

die kans slim gebruik maakt.

Klein of groot, ieder bedrijÍ kan snel, gemakkelijk

en voordelig(er) haar eigen spel tot leven brengen.

En klein of groot; gaat een game eenmaal viraal,

dan is the sky the limit. Die virale interactie ken-

merkt sociale media. Hierin ligt dan ook het be-

langrijkste verschil met andere vormen van Game-

veftising. Het behelst op dit punl echter ook enige

voorzichtigheid. Doe je iets fout, dan overspoelt de

negatieve kritiek je succes in een net zo rap tem-

po. Ook FarmVille beging die Í0u1. Zo kunnen spe-

lers virtueel geld verdienen door bijvoorbeeld op

een link van een adverteerder te klikken, door een

korte enquête in te vullen oÍ gebruik te maken van

een gratis proeÍabonnement. Sommige merken

bleken spelers te misleiden met inÍormatie'tussen

de regels', waardoor deelnemers zich onwetend

hadden opgegeven v00r een betaalde dienst. Dit

leidde lot keiharde kritiek op zowel het spel als de

geadverteerde merken.

Ëen belangrijke voonvaarde voor het succesvol

toepassen van game marketing via sociale media

is dan ook transparantie. Wees duidelijk in wat je

aanbiedt en bewaak een van de beste eigen-

schappen van game marketing: het niet opdringe-

rige of inbreukgevoelige karakler van deze vorm

van merkcommunicatie, Ook onderzoek laat zien

dat mensen online bijvoorbeeld wel moeite heb-

ben met een online reclameboodschap voor en/oÍ

na een video, maar niet bij een online game.

Game marketing via sociale media kent nog meer

voordelen. Denk aan de uiterst nauwkeurig meet-

bare resultaten, oÍ het vergaren van gegevens

over de doelgroep. Meer over Social Game Marke-

ting, lees je in het volledige adikel 'Gamevertising

en Sociale Media, een gouden combi'. .

Filmstudio's en online games

Filmstudio's wenden zich steeds vaker tot online games ter promoties van hun

blockbusters. En dat zijn allang geen simpele spelletjes meer.

Zo ontwikkelde Sony ter promotie van de nieuwe

thriller Salt (met in de hooÍdrolAngelina Jolie) een

online game in 9 delen, met iedere week een

nieuwe aÍlevering. De casual game heet Day X

Exists en bevat raadsels die je moet oplossen om

achter een belangrijke plotline te kunnen komen.

ln de game wordt gebruik gemaakt van social net-

work-componenten: soms heb je de hulp van an-

deren nodig om een raadsel op te lossen. Sony

heeft hiervoor goed gekeken naar Facebookgames

als Mafia Wars, die gespeeld werd door tientallen

miljoenen mensen.

0p zoek naar de broodnodige word-to-mouth

wenden film-marketeers zich steeds meer tot

nieuwe technieken als online games, en dat gaat

ten koste van het budget voor televisie en outdoor,

maar 00k trailers. Social reality-games, spellen

met on- en offline raadsels erin verwerkt en puz-

zels die je niet in je eentje kunt oplossen, zijn in

op dit moment. De doelgroep: vrouwen. Zij zijn het

immers die vooral casual games spelen.

Smartphones
De games zijn van een andere soort dan de retail-

games die naar aanleiding van films worden ont-

wikkeld (zoals lron Man 2 voor de Nintendo). De

marketinggames zijn altijd gratis en verdwijnen uit

beeld na het uitbrengen van de Íilm. Ook smad-

phones worden steeds vaker ingezet in dit soort

online games. Bijkomend voordeel is dat je er lo-

cation-based marketing mee kunt plegen, br.lvoor-

beeld in de vorm van een online coupon. .

Laat met je merk spelen

Het boek' Laat met je merk spelen' is een

standaardwerk over hoe games kunnen

worden gebruikt als marketingmiddel en

is geschikt voor zowel directieleden, marke-

tingmanagers, brandmanagers, creatieve

medewerkers van interactieve bureaus en

studenten in de richtingen marketing, be-

drljÍseconomie en gamedesign / interaction

design.

LJAAT MET
JE trt4ERK'
SPELEN

rr
+ e3!'f,o*oerrro'

t'oott-,,"",
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PUBLIC RELATIONS

Vraag:
Hoe zet ik mijn personal
branding op?

Antwoord:

Yvonne van Bokhoven, Vice-pre-

sident van Lewis, wereldwijd PÊ-

bureau, zegt er dit over: Neder-

landers houden er eigenlijk niet

van om hun persoonlijkheid te

verbinden aan hun bedrijf; om

zelf het boegbeeld te zijn van

hun organisatie. Toch is jezelÍ in

de schijnwerpers zetten heel be-

langrijk, oÍ je nou CEO bent oÍ

marketeer. Voor marketeers is

het belangrijk om draagvlak te

creëren voor plannen en cam-

pagnes. Het kost tiJd en moeitê,

en wordt daarom vaak vergeten,

maar het betaalt zich uit. Hel

gaat om het verhogen van je cre-

dibilig, intem en extern, zodat je

bijvoorbeeld in onderhandelingen

een betere positie hebt.

Wil je spreken op een congres?

Als je jezelÍ hebt onderscheiden

in de media, heb je een veel be-

tere kans daarop en op een be-

tere beloning. Nederlandse me-

dia zijn dol op meningen, op

visies en gepeperde uitspraken.

Wat dat betreft biedt onze maat-

schappij volop mogelijkheden.

Hoe doe je dat?

. Wat heb je te vertellen dat
past bijje merk of product?

o Hoe kun je dat uitdragen?

Blogs, gastcolumn, opinie-

stukken in de krant? Social

media?

Wat die laatste betreft: voor

social media gelden dezelÍde

regels als in het'gewone le-

ven'; dezelÍde Íatsoensregels

eigenlijk. Wees jezelÍ en laat

van jezelf zien. wat je ook in

het gewone leven laat zien."

Met dank aan Marketing RSLT

ONLINE REPUTATIE MONITOREN

ln PR 1.0 is het bij het monitoren van publicaties in de pers vooral van belang dat en wat er over je

geschreven wordt en hoeveel de advertentiewaarde daarvan bedraagt, Bij PR 2.0 draait het bij het

monitoren meer 0m de vraag: wie zegt iets over onze organisatie, ons merk of product en onze men-

sen? Waar zitdeze groep die online over ons praat, en is de toon positief, neutraal oÍ negatief?

Huiswerk doen
Voordat je ook maar gaat spelen met de gedachte aan

een online campagne moet je eersï je huiswerk doen,

adviseeft online pr-experï Jos Govaaft van CoopÍ: eerst

observeren, luisteren en identificeren, zowel over het

eigen merk als over de concurrenten. "Dit doe je door

achter de pc te zoeken. Een geschikte taak voorjuniors

oÍ stagiaires. Voor hen is het interessanter dan uitvoe-

rende klussen. Zij zitten aan de basis van de strategi-

sche analyse, leveren de input voor de strategie door als

data-analysator te rapporteren wat online leeft als de

hersens van het pr-bureau." Het zoekwerk vergemakke-

lijkt al een stuk met gratis online reputatie-tools zoals

Google Alerts, Google blog search, Socialmention, Ad-

dict-o-matic oÍ BoardTracker. Met dit soorl dashboard-

tools kun je snel zien wat er over je wordt geschreven en

getwitterd en geblogd en soms ook door wie.

Eerst gratis tools testen
Er zijn ook diverse betaalde t00ls om je online reputatie

te monitoren. Die kosten zo drieduizend euro per

maand, onder meer aÍhankelijk van het aantal keywords

dat je wilt laten volgen. Voordat de organisatie zich op

zo'n kostbare online reputatie-too| abonneert, is het han-

dig om uit te vinden wat je precies wilt weten. Govaart

raadt aan: "Probeer het eerst uit met een gratis tool.

Zoek uit welke keywords voor jou interessant zijn en

speel er mee 0m je vragen helderte krijgen. Elke tool

heeft zijn eigen voor- en nadelen, geen enkele is perÍect.

Probeer er een paar uit 0m te zien hoe ze elkaar aan

kunnen vullen. Dat kost wel tijd en aandacht.

Betaalde tools
Weet je wat je online wilt monitoren? Dan kun je eventu-

eel offefie aanvragen bij betaalde, doorgaans vrij kostba-

re, t00ls om de reputatie online te managen, zoals Buzz

capture, Teezir search solutions, Clipit online media mo-

nitoring, Mouthwater. Dit soort tools biedt handige extra's

die uiteindelijk tijd kunnen besparen, zoals een automati-

sche taalkundige analyse om te zien of het uitgesproken

sentiment positief, neutraal of negatief is. Dit wordt bij-

voorbeeld aangegeven met een kleurlje: slaat het groen

om in geel, dan moetje oppassen.

Dankzij zo'n tool kun je zelÍ sneller beoordelen waar je je

energie en tijd aan gaat besteden en watje wel en niet

moet oppakken. 0m aÍ te wegen oÍ je zo'n betaalde

dienst terugverdient, is het handig om uit te rekenen

hoeveel uren het je kost om dezelfde dingen handmatig

met gratis tools te doen. Een aÍsluitende tip van Jos Go-

vaaft: "0mdat de gevolgen de hele organisatie raken,

kun je ook bespreken dat het niet alleen ten laste komt

van het pr-budget." o
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IRENDS EN ONTWIKKELINGEN

IIEN TRENDS IN GAMING

le wereld van social games is Ílink in beweging. 0p GDC Europe namen Eric Todd en Steve Meretzky

ran Playdom het aÍgelopen jaar nog eens door en distilleerden tien trends in social games.

1. Genres in verval
let boerderij genre is aan het instorten. AÍgezien van de

narktleider (voor wie in een grot heeft geleeÍd de aÍgelo-

:en jaren; FarmVille) hebben alle boerderijklonen fiks

ngeleverd het afgelopen jaar. Het is zichtbaar bij meer

;enres. De game die een bepaald genre populair maakte,

roudt zijn spelers vast.

2. Genres in opkomst
)e neergang in bepaalde genres betekent niet dat het

lantal social gamers afneemt. Ze verhuizen simpelweg

raar de 'next big thing'. Genres in opkomst? City Buil-

iing, Tile Exploration en Business sims. Snel een kloon

uan maken? Doe maar niet, want zo snel als deze games

:pkomen, zo snel gaan zo ook weer uit, Ontdek liever

:en nieuw genre.

3. Alles werkt als op de boerderij
FarmVille heeft door zijn succes een blauwdruk geleverd

roor social games, Zonder aÍ te vragen oÍ de 'Íarming

mechanic' nou echt geschikt is voor een game, wordt het

blind gekopieerd. Oogsten, vergaan van gewassen, ver-

sieren van boerderij en burenbezoek zien we terug op de

meest vreemde plekken. Bedenk zelÍ eens wat!

4. The hardcorez doen ook mee
Ook traditioneel hardcore gamers worden in social

games getrokken door'hun' genres 0m te bouwen naar

Facebook-vriendelijk tijdverdrijÍ. Deze games zijn vaak

veel ingewikkelder dan de gemiddelde boerderij. Voor-

beelden? Strategie , RTS en FPS.

5. De speler aan de hand genomen
De tutorial wordt z0 beknopt mogelijk gehouden zodat

spelers meteen aan de slag kunnen. Additionele inÍorma-

tie wordt daarna in hapklare brokken opgediend. Voor-

deel van deze aanpak is dat de game veel complexer

kan zijn. De speler wordt aan de hand genomen en zo

naar'desirable behaviour' geleid.

6. Stijgende budgetten
ln 2009 waren social games vaak niet meer dan een

nauwelijks opgetuigde spreadsheet. Tegenwoordig heb-

ben de meeste games mooie graphics en steeds betere

gameplay,

7. mx 'ri match gameplay
ln plaats van één genre, worden steeds vaker meerdere

genres 0p een hoop gegooid, flink gehusseld en als een

nieuwe game uitgebracht. Zorg dan wel dat je de popu-

laire genres bij elkaar zoekt. Neem ook eens een ander

thema. Nee, geen boerderij.

8. Casual gaat social
Meer en meer casual gamesites bouwen hun populaire

casual games 0m naar sociale ervaringen. Denk bijvoor-

beeld aan Bejeweled Blitz. Een logische ontwikkeling

omdat social en casual toch al een overlappende demo-

graphic heeft.

9. Verkoop Yan automatismen
Met 1 klik meer doen, daar komt het op neer. Gamers

zijn dus bereid te belalen 0m minder te spelen. De har-

vester van FarmVille is daar een goed voorbeeld van. ln

plaats van I keer te klikken, kan je dat nu met een en-

kele klik. Kassa voor de slimme developer.

1 0.Virale vernieuwingen
Facebook heeft hei gebruik van 'virals' aan banden ge-

legd, maar daarmee zijn de mogelijkheden tot het berei-

ken van de vrienden van jouw gamer nog niet uitgeput.

Wees slim, zet de gamer zelÍ meer in. Zorg dat hij jouw

werk doet door nieuwe spelers te ronselen.

Met dank aan control-online .
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INTERVIEW

MAX EN BART

Bart HuÍen schreeÍ een boek over games als marketingmiddel:'Laat met je merk spelen'. Een boek met de potentie om een klassieker te

worden. Want gaming is booming en dus zijn de commerciële mogelijkheden die gaming biedt, dat ook. Max voelt Bart aan de tand.

Wie ben je en wat doe je?
"Met BrandNewGame adviseer ik bedrijven hoe zij

games kunnen inzetten als marketingtool. ln de

volle breedte van de mogelijkheden die er zijn. Van

promotioneel spel tot het gebruiken van een spel

voor het begeleiden van verandedrajecten. Het

gaat overigens om digitale games. Dus eigenlijk

houd ik mij bezig met digital interactive branding.

Er is gewoon nog niet zo veel kennis over moge-

lijkheden van games. Tenruijl er een brandende

behoefte bij organisaties en merken is om 'iets

met een game' te doen. Maar de mogelijkheden

die er zijn, daarop is weinig zicht, ook niet bij de

bureaus. BrandNewGame slaat de brug tussen

merken en game-ontwikkelaars. We onderzoeken

de behoefte en de doelgroep en bedenken game

concepten die een organisatie nodig heeft. Vanaf

dan betrekken we er de beste ontwikkelaar bij. We

ontwikkelen dus niet zelÍ."

Een gat in de markt dus. Hoe heb je die aan-
geboord?

"lk deed een studie Master oÍ Brand Management

aan het EURIB (European lnstitute of Branding) en

uit het schrijven van mijn scriptie is dit boek voort-

gekomen, Halvenivege vatte ik het plan op om

deze onderneming te starten. Door de gesprekken

die ik voerde merkte ik namelijk hoe zeer er be-

hoefte was aan de missing link."

Hoe uerhlaar je de toenemende belang*elling
uoor garnes?

"Het is inmiddels wel bekend dat niet alleen puis-

terige tieners games spelen, maar juist ook

S0-plussers en moeders. En zomaar een voor-

beeld: FarmVille op Facebook wordt door 60 mil-
joen mensen wereldwijd gespeeld.

Toch kleefi er aan grzmes nog wel een beetje

ltet idee aan de 'doelgrory onder dc 30'. Hoe

dat komt?

0mdat de industrie nog maar zo jong is! Van de

doelgroep 35 tot 50 jaar speelt bijna 70 procent

wel eens een game. Bij consumenten onder de 20
jaar is dat 90 procent en bijna 8 uur per week. Dat

biedt natuurlijk enorme perspectieven voor de

game als marketinginstrument van de toekomst,

als deze jongere generaties uitgroeien tot volwas-

sen consumenten. Wat de kansen zo groot maakt

is de enorme involvement bij games ten opzichte

van bijvoorbeeld een tv-commercial oÍ adverten-

tie. Zo kun je consumenten uren vasthouden en

aan je merk binden. Denk aan olaijstijd.nl, een

spelwereld die veel meer biedt dan alleen een

code invullen en zien oÍ je een prijs hebt gevon-

den. Het biedt een rijke spelletjeswereld die meer

weg heeft van een communig. Een jonge speler

die je zo weet te binden, heeft voorgoed een ra-

ketje op zijn voorhooÍd geplakt."

Wat heefi de marheteer aan je boeh?

"Voor de marketeer biedt het heel veel aankno-

pingspunten om een game aan je marketingmix

toe te voegen. lk beschrijf de mogelijkheden aan

de hand van de vijf p's. lk heb in een jaar tijd alle

games die ik geschikte cases vond ingedeeld on-

der de vijÍ p's. Van lang niet elk bedrijÍ mocht ik

alle resultaten delen. Dat is jammer, maar geluk-

kig heb ik van genoeg sprekende cases resulta-

ten. Van de |NG/Postbank bij de Íusie bijvoorbeeld;

zij hebben een game ingezet om de nieuwe me-

thodiek in de Íilialen te begeleiden. Ziedaar de p

van personeel. Voor ABN Amro begeleid ik een

soortgelijk project waarbij lJsÍontein GameWise de

game ontwikkelt. Een heel ander voorbeeld, voor

de p van plaats, is het ontwikkelen van een game

waarbinnen virtuele producten kunnen worden

gekocht. Denk aan World of Warcraft. Naast al

deze cases heb ik drie modellen ontwikkeld die

handvatten bieden voor zowel organisaties als in-

teractieve bureaus."

Waar begin je aís marheteer?

"Altijd eerst scherp een doelstelling en doelgroep

Íormuleren. Het kan niet genoeg gezegd. 0Í je nou

'iets met'twitteren wil doen oÍ met gaming; het

belangrijkste is dat je weet wat je wilt bereiken. ln

die doelstelling zit vaak besloten dat je de dialoog

met je klant wilt aangaan. Daarvoor is gaming nou

eenmaal heel geschikt. Pas daarna kies je er een

platform oÍ kanaal bij. Een voorbeeld? Stel, je bent

een energieleverancier en je doel is het bieden van

een totaalbeleving voor het omgaan met energie.

Daarbij zou in het geval van Nuon een raceconcept

passen, gezien hun betrokkenheid bij de Solar

Challenge, Als platform is de PC geschiK, vanwege

de grote installed base (bereik) en zou je het kun-

nen aanjagen via de gameportals van Spilgames."

NOG GEEN ABONNEMENT?
Heb je nog geen abonnement op MarketingMax,

suÍ dan naar: www.marketingmax.nl

en klik op'Aanmelden'.
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