Blijf hot!
In 7 haalbare stappen
naar een merk waar iedereen
warm van wordt

Zit er nog genoeg
vuur in je merk?

Wie stopt met ontdekken, stopt met groeien
en dooft langzaam uit. Dat geldt evengoed
voor mensen als voor merken. In het begin
van je carrière bruis je van energie, zit je
boordevol jeugdig enthousiasme en borrelen
er constant frisse ideeën op. Iedere dag
ontdek je 101 nieuwe dingen. Je bouwt erop
verder en groeit.
Maar op een ochtend, veel sneller dan
verwacht, word je wakker en ben je niet
meer de sprankelende challenger. Jij bent
plots diegene die uitgedaagd wordt door de
jonkies.

Druk, druk, druk
Dit is het punt waarop je als ex-challenger
stopt met ontdekken. Je focus is verschoven
van hoe je er kan geraken, naar hoe je kan
blijven. Je aandacht keert naar binnen en
je krijgt het druk, druk, druk met ‘doen’,
waardoor je vergeet vooruit te denken.
Je groei stopt. Je ‘sparkle’ dooft uit. Je
uitstraling vermindert en... je inkomsten
komen onder druk.

Je bent je drive kwijt en wilt hem graag
terug. Maar hoe?
De gloriedagen terughalen, zal niet helpen.
De oude garde terug samenbrengen? Nope.
Want de wereld is intussen veranderd. Wat
gisteren werkte, is vandaag niet meer van tel.
Het enige wat werkt, is opnieuw beginnen
leren om opnieuw te groeien. Leren van
merken die groeien. Leren van wie zichzelf
heeft heruitgevonden om relevant te blijven
voor de nieuwe generatie. Want leren is dé
manier om relevant te zijn, om interesse te
wekken en opnieuw een merk te worden dat
ertoe doet.
In deze whitepaper leer je hoe je in 7
haalbare stappen je ‘sparkle’ terugkrijgt en
opnieuw kan groeien als merk. Gebaseerd
op kwantitatief onderzoek door Consumer
Insight, in opdracht van onze Londense
collega’s van isobel, én op cases van BUBKAklanten. We checkten hoe ze als gevestigd
merk zichzelf heruitvonden om opnieuw te
kunnen groeien.

STAP 1

Denk en voel zoals je
consumenten.

27% van de geïnterviewde marketeers
geeft toe dat hun merk niet klantgericht
is. 1 op 5 zegt dat ze niet inspelen op de
behoeften van de klant. Een gemiste kans!
Zeker in een wereld van toenemende concurrentie, waar feedback van consumenten
alomtegenwoordig en invloedrijk is. Daarom is het belangrijk om nauw samen te
werken met consumenten en hun feedback
te gebruiken om je product te verbeteren.
Zo bouw je vertrouwen op met een loyale
community die investeert in je merk.
Een mooi voorbeeld hiervan is de slimme
eindejaarsactie van Dr. Oetker. Het snelst
groeiende bedrijf van de Belgische top 10
FMCG-merken, tilde zo zijn fanbase voor
bakproducten naar een hoger niveau. Met
een sympathieke zelftest slaagde Dr. Oetker
erin om nuttige informatie te verzamelen
over de bakervaring van fans. De oproep
‘Welk feestpateeke ben jij?’ maakte fans
nieuwsgierig om deel te nemen. De
antwoorden resulteerden in een grappig
‘bakprofiel’. Fans werden gekwalificeerd als

een ‘Crème Brûlée, een ‘Piece of Cakeske’
of een ‘Eclair met Flair’. Op basis van hun
profiel krijgen ze vandaag, via een straf CRMsysteem, tips en recepten die relevanter zijn
voor hun bakniveau en interesses.
Resultaat: een betere relatie tussen het
merk en zijn community.

STAP 2

Kies onbewandelde paden

De afgelopen jaren zijn er heel wat wegen
bijgekomen om je doelgroep te bereiken.
Toch blijven veel merken vertrouwen op
traditionele, platgetreden paden. Bijna een
derde van de geïnterviewde marketeers
ziet z’n organisatie niet als bijzonder
innovatief.
Lutti daarentegen, is al bijna een
eeuw synoniem voor innovatie en
marktleiderschap. In 2018 lanceerde het
Frans-Belgische snoepjesbedrijf verschillende
nieuwe producten in zijn thuismarkten, terwijl
het merk ook de VS en het Verre Oosten
probeerde te veroveren.
Lutti is nooit bang geweest van innovatie.
De eerste karamel die ze produceerden,
kleefde niet aan de tanden. In die tijd een
baanbrekende innovatie. Ze waren ook
één van de eersten die gepersonaliseerde
3D-snoepjes aanboden. In 2018 lanceerden
ze hun meest iconische gummies in een ‘ low
sugar’ versie.
Lutti verdiende z’n strepen met
productinnovatie, maar ook op andere
vlakken schrikken ze niet terug voor

verandering. Enkele jaren geleden, vernieuwe
Lutti z’n mediastrategie. Door op een
slimmere manier de beschikbare budgetten te
gebruiken, bereikten ze een ruimer publiek.
Dankzij deze jarenlange strategie van
vernieuwing en verandering, ziet Lutti zijn
marktaandeel de voorbije vijf jaar continu
stijgen en verstevigt het merk zijn top 3
positie in de snoepgoedmarkt.

“Doordat de instapdrempel
van digitale media lager
is dan die van tv, konden
we met ons budget veel
meer doen. We bereikten
plots een veel breder en
belangrijker deel van onze
doelgroep. Vroeger zagen
enkel de kijkers van KZoom
onze tv-commercial. Door
voor digitaal te kiezen, zijn
we erin geslaagd om ook
een band op te bouwen
met zowel tieners als
VVA’s.” Marketing team, Lutti

STAP 3

Is je product zeker zo goed als
dat van de concurrentie? Nee?
Doe er iets aan!
Wat zie je als je naar je product kijkt?
Is het écht beter dan dat van de
concurrentie? Zou je het zelf kopen?
Voldoet het aan de behoeftes en de
verwachtingen van de hedendaagse
consument? Wat kan eraan verbeterd
worden? Hoe breng je het meer tot leven?
Dit moet je uitgangspunt zijn. We leven
immers in een tijdperk waarin consumenten
willen weten hoe dingen werken, hoe
producten gemaakt worden, wat erin zit en
of ze van goede kwaliteit zijn. Je product
wordt beoordeeld op sociale media en die
beoordelingen beïnvloeden mensen over heel
de wereld die jouw product gebruiken... of
niet gebruiken.
21% van de bevraagde marketeers vindt dat
hun product niet het gewenste niveau haalt.
Zonde!

Hoe rijst herrijst
Dat het ook anders kan, bewijst Bosto,
een 70 jaar oud Belgisch merk. Het liet
z’n concurrenten achter zich, door op het
moment dat het merk stoffig werd zichzelf
heruit te vinden en door te matchen met de
huidige foodtrends.
Ann Vermeiren, Senior Product Manager
Bosto: “Uit trendonderzoek leerden we dat
de consument vandaag lekker, gemakkelijk en
gezond eten wil. Op basis van deze inzichten

werd een ideation fase opgestart rond onze
kernproducten: rijst en granen. Om tegemoet
te komen aan de nieuwe behoeften van de
consument, die op zoek gaat naar snelle,
gezonde, lekkere en eenvoudige maaltijden,
zijn onze microgolfovenporties en onze
rijstmengelingen met oergranen ontstaan.
Die nieuwe productranges bezorgden Bosto
een heel nieuw elan. We heroverden ons
marktaandeel en verdubbelden het zelfs in
sommige subcategorieën.”

STAP 4

Zoek uit waar je merk écht voor
staat en vertel dat verhaal
Mensen willen échte verhalen horen. Ze
luisteren er graag naar en willen ze delen.
En toch beweert 25% van de geïnterviewde
marketeers dat ze hun eigen merkverhaal
niet kennen. Hoe zouden consumenten het
dan moeten kennen?!
Dus, wat is jouw merkverhaal?
Ook dit heeft Bosto goed begrepen. Ze
breidden niet alleen hun productaanbod uit
om beter in te spelen op de behoeften van
de consument, maar beseften ook dat ze een
passend merkverhaal nodig hadden om in de
smaak te vallen.

Ann Vermeiren, Senior Product Manager
bij Bosto: “Ons merk stond vroeger gewoon
voor rijst. We hadden geen verhaal om ons
te onderscheiden van bijvoorbeeld onze
Amerikaanse concurrent. Daarom werkten we
een nieuwe merkpositionering uit en hebben
we nu een productaanbod met veel variatie
en inspiratie, passend bij de behoeften van de
hedendaagse consument. Vandaag zijn we een
merk met een missie, dat iedereen helpt om
een betere versie van zichzelf te worden. Door
iedereen te inspireren om te variëren en door
te stimuleren om elke dag gezonde keuzes te
maken. Snel en makkelijk. Zo zorgt Bosto voor
een #BetterMe.”

STAP 5

Innovate or die
Elke dag creëren pioniers in de
bedrijfswereld nieuwe producten,
methodes en ideeën. Ze slagen erin om
problemen op een andere manier te
bekijken. Zo bedenken ze oplossingen
die anderen niet aanbieden, wat zorgt
voor een ongelooflijke meerwaarde
voor hun bedrijf. Innovatie lijkt vandaag
wel de belangrijkste uitdaging van een
onderneming te zijn.
De behoeften van de klant veranderen
voortdurend. De ene dag hebben jouw
klanten exact nodig wat je aanbiedt. De
volgende dag blijkt dat plots iets anders.
Innovators voorspellen veranderingen in
de markt. Ze bieden oplossingen aan, nog
voor consumenten beseffen dat ze die nodig
hebben. Je kan niet op lange termijn inspelen
op de behoeften van je klanten, tenzij je
innoveert. Anders is de kans groot dat je
business stagneert. Als je een sterk merk wilt
blijven, moet je nieuwe ideeën ontwikkelen
die consumenten prikkelen en die inspelen
op hun altijd veranderende behoeftes.

Denken en vooral... doen!
Een triest voorbeeld is Kodak. Ze bleven
jarenlang doen waar ze goed in waren.
Ondertussen doken er nieuwe producten
op, van spelers uit totaal andere sectoren.
Denk maar aan Apple. Zij namen de markt
over door de gebruikers van Kodak nieuwe
en makkelijkere oplossingen aan te bieden.

Jammer voor Kodak, dat ze dit niet zagen
aankomen.
Innovatie implementeren en daar niet mee
wachten, is dus de boodschap. Anders is je
product ten dode opgeschreven.

Let the magic happen
Het Belgische merk Peritus, gekend om zijn
klassieke huishoudproducten Blan, Remy en
Mousse de Lin, heeft dit goed begrepen. Hun
laatste productuitbreiding, TADA!, is 100%
innovatief en duurzaam.
TADA! is een totaal nieuwe oplossing
om kreuken en geurtjes te verwijderen
met een spray. Ideaal voor alle ‘was- en
strijktussendoortjes’. Dit eenvoudig te
gebruiken product zorgt voor een kreukvrij
en fris resultaat, zonder dat je hoeft te
wassen of te strijken. Strijk-haters love it.
Bovendien gebruikt TADA! een milieu- en
mensvriendelijke aerosol. Geen drijfgas,
zoals in de klassieke spuitbussen. De TADA!spray werkt met zuivere zuurstof. Een unieke
techniek, zonder negatieve milieu-impact.

STAP 6

Lanceer ‘fast & furious’
en verleg grenzen

Productlanceringen zijn hectisch. Ze
kunnen sneller dan je denkt de mist ingaan
als je ze niet goed organiseert. Voor je aan
een productlancering begint, is het dus
belangrijk om exact te weten wat je nodig
hebt voor succes.
20th Century Fox (nu onderdeel van Disney)
lanceert het hele jaar door nieuwe films.
Met succes. Elke film is de lancering van
een nieuw product. Zoveel mogelijk publiek
naar de bioscoop krijgen, is het doel van
filmmarketing. Net zoals bij elk ander merk,
gebeurt dit op verschillende manieren.
Het is dan ook geen verrassing dat Fox
digitale marketingtechnieken toepast, als
onderdeel van een goed gestructureerde
filmmarketingstrategie. Ze gaan verder dan
de typische aanpak, zoals het inzetten van
trailers en teasers. Fox tast voortdurend
nieuwigheden af en zet bijvoorbeeld
gamification en autoresponders in.
Een mooi voorbeeld van z’n succesvolle
lancering is Love Simon (zie kader). Er
werden meer dan een half miljoen mensen
bereikt, waarvan er 50.000 reageerden op de
Facebook-posts. Alles met een mediabudget
van minder dan 800 euro!

“Bij elke nieuwe film
die we in de bioscoop
lanceren, moeten we van
scratch beginnen. Zelfs
bij de lancering van een
filmgenre dat ‘Hollywood
designed’ is voor een
specifieke doelgroep. Je kan
er nooit helemaal zeker
van zijn wat je doelpubliek
aanspreekt. Voor de
lancering van Love Simon
zijn we erin geslaagd om
de harten van Belgische
tieners te raken en massaal
interactie te creëren.”
Deirdre Keustermans,
Marketing Director 20th Century Fox

Tienerstories

Do the right thing

Love Simon is een tienerfilm. Uit analyse van
vorige releases in dit genre blijkt dat die zeer
specifieke, maar ook erg enthousiaste fans
hebben. Die fanclub bestaat uit ‘Bakvissen’,
jonge tieners met een uitgesproken liefde
voor ‘sterren’ (“hoofrolspeler Nick Robinson
is zooo schattig!”). Met alle gekte die dat met
zich meebrengt.

We hielpen tieners even ontsnappen in
die periode en lieten hen connecteren met
vrienden. We infiltreerden in hun leven, zodat
de film er deel van ging uitmaken. Simon
connecteerde rechtstreeks met hen door
examenresultaten te voorspellen.
Jongeren werden in een interactiepost
gevraagd om een vriend te taggen in de
comments. Hun tag activeerde automatisch
de examenvoorspelling van de vriend. Die
kreeg een grappige, gepersonaliseerde
boodschap met zijn examenuitslag én vooral
veel goesting om de film te gaan bekijken.

Omdat Love Simon gelanceerd werd op het
einde van de examens, moesten we ervoor
zorgen dat tieners dit wisten en de film
wilden gaan bekijken met hun vrienden als
beloning. Maar tijdens de blok zijn tieners
moeilijk te bereiken. Ze studeren, komen
weinig buiten en hebben minder contact met
vrienden. Een vaak eenzame en stressvolle
periode.

Love Simon’s examenresultatenvoorspeller
ging binnen enkele uren viraal. Fox won
een Silver Boca Award 2019 voor deze
film, in de categorie ‘social media use’.

STAP 7

Go, go, go!
De laatste stap om te groeien, is gewoon
doen. Want 2019 gaat snel. Heel snel.
Wie overanalyseert riskeert het moment
te missen. Vandaag is het makkelijker dan
ooit om onderweg dingen te verfijnen en te
verbeteren. Aarzel dus niet en ga ervoor!

7 stappen naar een merk
waar iedereen warm van wordt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Denk en voel zoals je consumenten
Kies onbewandelde paden
Breng je product op niveau van dat van je concurrenten
Zoek uit waar je merk echt voor staat en vertel dat verhaal
Innovate or die
Lanceer ‘fast & furious’ en verleg grenzen
Go go go!

Meer?
We horen graag jouw mening!
Bel Karen Opdecam op
+32 3 206 86 00
stuur een mailtje
karen@bubka.be
of spring gewoon eens binnen
@ Rijnkaai 37 – 7e verdieping, Antwerpen.
www.bubka.be
Speciale dank aan isobel (www.isobel.co.uk), aan alle marketeers
die deelnamen aan hun onderzoek en alle Bubka-klanten voor hun
openhartigheid en vertrouwen.

