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Hallo lezer!
Welkom bij al weer de vijfde media update. Deze week hebben we een andere
inhoud vergeleken met voorgaande updates. Het mediagedrag is momenteel
namelijk niet onderhevig aan veel veranderingen. In deze update zullen we meer
aandacht besteden aan inspiratie en learnings vanuit het buitenland.
Matthijs Roumen
Strategy Director

We beginnen deze week met inspiratie van merken die zich aanpassen (adapt) en
business keuzes maken om met de situatie om te gaan (overcome). Vervolgens
zoomen we in op de trends in creatives en of merken hiermee door moeten gaan.
We hebben ons al eens eerder afgevraagd hoe het mediagedrag er na corona uit
komt te zien. Omdat er steeds meer onderzoek beschikbaar is krijgen we hier
steeds een beter beeld van. We sluiten dan ook af met een analyse van media in
het buitenland om tot verwachtingen & kansen voor Nederland te komen.

Robbert van der Hulst
Insights Director
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Inspiratie op business
Ondanks dat er langzaam versoepeling van maatregelen in meerdere landen wordt uitgerold, zal de nieuwe
situatie voor veel merken niet meer hetzelfde zijn. Wereldwijd zien we merken die het voortouw nemen en
inspelen op nieuwe business kansen. Ze passen zich aan (adapt) om te kunnen overleven (overcome) in
deze tijd. Merken die flexibel zijn en er digitaal sterk voor staan hebben een voorsprong omdat ze zich
Kim van der Pal
sneller kunnen aanpassen.
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Communications Director

Inspiratie: VR biedt een creatieve oplossing voor productlanceringen en de reisbranche
Asics lanceert nieuwste schoenen in VR

Virtueel reizen over de Faeröer Eilanden

Sportschoenmerk Asics had 3 nieuwe schoenen op de planning staan om te lanceren. Terwijl veel andere merken hun
marketing stopzette koos Asics er voor om de schoenen in VR te lanceren. Belangrijke fans en de pers kregen VR-brillen
opgestuurd om de schoen in 360 graden met close-ups te bekijken. Aan de hand van korte games werden de USP’s per
schoen bekend gemaakt. VR werd onlangs ook gebruikt door de Faeröer Eilanden; door smartphones om te toveren tot VRcontrollers konden mensen een virtuele reis over de eilanden maken en zelf aangeven waar ze heen wilden gaan.
Bron: Gartner, 22 april 2020 | Stylus, 24 april 2020
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Inspiratie: livestream e-commerce komt in een stroomversnelling
Chinese beautymerken verkopen via Wechat & livestreams

Beautymerken in het VK organiseren online masterclasses

In China is het live verkopen van producten tijdens een livestream al een tijdje populair. Door de corona-uitbraak is dit in een
stroomversnelling gekomen en zijn vooral beautymerken dit gaan gebruiken om oude klanten terug te vinden en nieuwe
klanten te ontdekken. Ook in Europa zien we de trend vaker terugkomen; beautymerk Trinny London is Google Hangout
sessies gaan organiseren om consumenten live te helpen met make-up tips. Een andere Brits beautymerk zag het aantal
verzoeken voor een make-up masterclass met 360% toenemen.
Bron: Ipsos China | Stylus, 21 april 2020
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Inspiratie: modebranche komt met private shopping, Zara kan toch collectie lanceren
Personal shopping bij o.a. vanHaren & Bever

Zara laat modellen self shoots doen

De livestream trend heeft raakvlakken met de private video shopping opties bij Nederlandse modeketens. VanHaren biedt
private shopping aan voor klanten die niet naar de winkel durven of die er online niet uitkomen. Via videobellen met
WhatsApp komt de klant in contact met een stijladviseur die de gewenste artikelen laat zien. Ook Bever biedt deze optie, net
als de een optie om een 1-op-1 afspraak te maken in de winkel. Modeketen Zara gaat creatief om de situatie en heeft
modellen zelf foto shoots laten doen vanuit huis om toch de nieuwe collectie te kunnen lanceren.
Bron: Retailtrends, 23 april 2020 | Stylus, 15 april 2020
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Inspiratie: direct-to-consumer oplossingen als extra verkoopkanaal
Direct-to-consumer oplossingen van Volvo & Heinz

Ikea gebruikt 3rd party kanaal en investeert in AR-experience

In meerdere branches worden versneld direct-to-consumer oplossingen uitgerold of naar andere verkoopkanalen gezocht. Zo opende Volvo als
één van de eersten in de automotive branche een webshop waar consumenten een auto kunnen aanschaffen. Heinz heeft in het VK haar
bekendste producten in blik gebundeld in een ‘home box’ die online besteld kan worden zonder tussenkomst van een retailer. IKEA verkocht in
China tijdens de lockdown via de grootste marketplace van China (Tmall) haar producten om online nog beter beschikbaar te zijn. Ook
investeert IKEA in AR om de shopping experience nog meer te verbeteren zonder naar de winkel te hoeven gaan.

Bron: Emerce | Retailweek
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Creatives
Wereldwijd hebben 9 op de 10 marketeers hun creatie aangepast sinds corona. Dit zorgt er voor dat veel
creaties op elkaar zijn gaan lijken met als gevolg dat sommige jongeren corona-inhaker moe worden. Wanneer
we inzoomen op de creatives die afgelopen periode zijn ingezet zien we drie wereldwijde trends ook in
Nederland plaatsvinden. Het wordt tijd om weer op te vallen met andere boodschappen die goed bij je merk
Robbert van der Hulst
passen.
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Creatives: aantal corona creatives nam exponentieel toe, nu corona-inhaker moe?
Aantal corona tv creatives wereldwijd

Corona-inhaker moe | Emerce

In de laatste week van maart waren wereldwijd 60% van de tv
creatives corona gerelateerd.

Nielsen onderzocht wereldwijd het aantal corona creatives op televisie. We zijn een duidelijke exponentiele stijging, met in de
laatste week van maart al 60% van de tv-adverteerders. Volgens een wereldwijde poll onder adverteerders hebben momenteel
9 van de 10 marketeers die actief zijn hun creatie aangepast aan corona. Dit brengt gelijk een uitdaging met zich mee, want
hoe val je nog op tussen creatives die vaak eenzelfde boodschap uitdragen? Jongeren in Nederland schijnen al iets kritischer te
worden en 45% vindt dat adverteerders misbruik maken van de situatie.
Bron: Nielsen | WARC | Emerce
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Creatives: trend #1 = ondersteunen en bedanken vitale sectoren
Beemster | Televisie

Applaus voor de zorg | OOH

Prominent | Dagbladen

Auto.nl | Radio

“We zitten met zijn allen thuis. En toch blijft

“Elke zorgheld moet zorgeloos naar het

niet iedereen binnen. Dat is maar goed ook.

ziekenhuis kunnen reizen. Steun de actie

Want vakkenvullers helpen vakken vullen.

#zorgheldenauto en geef elke zorgheld een

Bakkers bakken broden. En boeren blijven

auto.”

boeren. Dus namens alle binnenblijvers.
Dank. Aan al die buitenbeesten.”

De eerste wereldwijde trend die we ook duidelijk in Nederland terug zien komen is het bedanken van mensen die in sectoren
werken die het land draaiende houden. Beemster bedankt in de tv spot alle “buitenbeesten”, van vakkenvullers tot boeren. In
het begin van de lockdown zagen we in het straatbeeld al snel de “Applaus voor de zorg” uitingen voorbij komen. Ook
bedanken merken sectoren met speciale kortingen, acties en zelf relax-stoelen (Prominent) en auto’s (Auto.nl).
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Creatives: trend #2 = een rol spelen in het “opvoeden” van consumenten
Heineken | Televisie

“The handshakes, the high-fives, the fist bumps.
(…). With a million ways of being together now it’s
staying apart. That brings us closer than ever. Stay

apart. Stay together.”

ASR | Televisie

KPN | Televisie

“We doen het met liefde van een meter of drie.

Want ja, we volgen advies. Nederland kan het,

“We hoeven niet bij elkaar te zijn om samen te zijn.”

Nederland voelt het, Nederland doet het.”

Als tweede trend zien we veel merken die in communicatie kiezen voor een boodschap die helpt bij het “opvoeden” van
consumenten om zich echt aan de regels te houden van de overheid. Veel merken kiezen voor boodschappen die
benadrukken hoe belangrijk social distancing is (o.a. Heineken & KPN). Ook zien we merken die bijvoorbeeld laten zien hoe je
je handen goed wast en benadrukken dat we het advies moeten opvolgen, zoals ASR deed in hun tv-spot.
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Creatives: trend #3 = helpen van consumenten
Bol.com | Dagbladen

CZ | Radio

Bavaria | Earned media

New Balance | Social media

“Het lijkt of Nederland even helemaal stil
staat. Terwijl velen van ons thuis druk aan
de slag zijn met werk en onderwijs.
Aandacht voor je weerstand en
gezondheid is nu extra belangrijkheid.
Daarom biedt CZ nu tijdelijk al haar
klanten online ondersteuning.”

De laatste wereldwijde trend die ook in Nederland te zien is gaat over hulp bieden aan consumenten. Merken kwamen
consumenten bijvoorbeeld tegemoet met gratis cadeaus en diensten. Zo hielp Bol.com ouders met kinderen door gratis
luisterboeken en e-books beschikbaar te stellen. CZ biedt al haar klanten gratis online ondersteuning in deze tijden. Ook zagen
we merken die handgel en gezichtsmaskers zijn gaan produceren om consumenten te helpen (Bavaria en New Balance).
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Media na corona
Op basis van data uit verschillende landen waar maatregelen tegen corona zijn genomen, kunnen we
voorzichtige voorspellingen doen wat het effect hiervan op media gaat zijn. Het lijkt erop dat veel van het
mediagedrag terugkeert naar de oude situatie, hoewel er ook enkele blijvende veranderingen zullen zijn. Er
liggen zowel kansen als bedreigingen op de loer voor adverteerders.
Matthijs Roumen
Strategy Director
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Media na corona: wat hebben we gezien tot dusver?
Hoe media veranderde

Hoe adverteerders reageerden

Mediaconsumptie van zowel traditionele media als digitale
media stijgen in het begin, om daarna te stabiliseren

Bij gebruik aan kennis en ervaring trokken veel adverteerders
hun mediabudgetten terug, terwijl de consumptie hiervan
juist toenam.

Mediagebruik door de dag heen veranderde zowel qua
momenten van gebruik als intensiteit.

Communicatie werd gefocust op sympathieke acties of een
boodschap van solidariteit, met als doel het versterken van
specifieke merkwaarden.

Consumenten maken meer gebruik van in-home apps en
digitale services zoals streamingdiensten.

Het overkoepelende doel van communicatie was om een
emotionele connectie met de doelgroep te maken en
waarde toe te voegen in plaats van te focussen op sales.

Social media ontwikkelde zich als centrale nieuwsmedium,
waar de discussie over corona werd gevoerd.

Sociale betrokkenheid van adverteerders met als doel om
consumenten door deze tijden van onzekerheid te leiden.

Tot nu toe hebben we vooral gekeken naar de effecten van de coronamaatregelen op het mediagedrag van Nederlanders. Hier zagen we dat veel
media profiteerden van de maatregelen op het gebied van consumptie, terwijl veel adverteerders uit schrik hun reclamebudgetten
terugtrokken. Daarnaast hebben we veel verschillende corona creaties gezien die in het begin neerkwamen op solidariteit en het maken van een
emotionele connectie met de doelgroep. Nu zijn we aanbeland bij de fase waar merken hun sociale betrokkenheid gaan laten zien om
consumenten door deze tijden te leiden. Dit vraagt om nieuwe authentieke boodschappen en creaties die dicht bij het merk blijven.
Bron: Nielsen COVID-19 webinar, 29 april 2020
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Media na corona: invloed van belangrijke momenten tijdens herstel, tv naar oude niveau
Belangrijke momenten tijdens herstel

Tv normaliseert waarschijnlijk op het oude niveau

Scholen gaan weer open

?

Kantoren gaan weer open

?

Bioscopen en Musea gaan
weer open.

?

Horeca mag gedeeltelijk
weer open

?

Live sport en evenementen
weer mogelijk

In landen waar de lockdown en grootste pieken geweest zijn (zoals China en ZuidKorea) gaat tv kijkgedrag weer terug naar het oude niveau.

Tijdens het versoepelen van de lockdown zullen belangrijke momenten gevolgen hebben voor het mediagebruik. Zo zal Out Of
Home media profiteren van het feit dat er weer meer mensen onderweg zullen gaan naar hun werk. Op basis van data uit
landen als Zuid Korea en China zien we dat versoepeling van maatregelen correleren met tv kijkgedrag. Hierdoor is het
aannemelijk dat ook in Nederland het tv kijkgedrag zal normaliseren op het oude niveau.
Bron: Nielsen COVID-19 webinar, 29 april 2020
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Media na corona: disbalans tussen vraag & aanbod, corona accelerator voor digitale media
Vraag & aanbod blijft uit balans, lage CPM’s

Digitale media komt sterker uit de crisis

CPM’s dalen al sinds begin maart, door hoge online media consumptie en
minder adverteerders.

Gaming/Virtual & E-Sports

Thuis-gebruiksvriendelijke apps
Streaming/SVOD
Podcasts
E-Learning/Video-bellen
De disbalans tussen vraag en aanbod naar media blijft voorlopig bestaan. Consumptie blijft op een hoog niveau terwijl de
vraag vanuit adverteerders niet gelijk terug is op dezelfde hoogte. Hierdoor ontstaan aantrekkelijke CPM tarieven, waar
adverteerders van kunnen profiteren. Daarnaast zien we in andere landen dat corona vooral voor digitale media een
accelerator is geweest en dat de hogere mediaconsumptie blijvend is.
Bron: Nielsen COVID-19 webinar, 29 april 2020
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Media na corona: grote kansen in media én creatie
Investeer in media om het verschil te maken

Authentieke creaties die opvallen | Guinness

Profiteer van goede deals bij (online) media

Consumenten zijn zeer goed te bereiken via
verschillende media
Claim een hoog share of voice in afwezigheid van
concurrentie

“We learned over time that we’re pretty
tough when we stick together. (..) A big

parade? Don’t worry, we’ll march again.

Richt je blik op de lange termijn door nu te
investeren in je merk en het helpen van je klanten.

On St. Patricks Day we are all Irish, but
let’s not forget that every day we are all
human.”

Er zijn momenteel veel kansen voor adverteerders om in media en creatie het verschil te maken. Investeer juist nu in media
voor goede deals, goed te bereiken doelgroepen en het vergroten van je share of voice. Probeer in boodschap op te vallen door
authentiek te blijven, en neem consumenten mee door deze moeilijke tijd. Guinness is hier een goed voorbeeld van: zonder
corona te benoemen weet het merk haar authentieke waarden aan de tijd van nu te koppelen. “Dont’t worry, we’ll march again.”
Bron: Nielsen COVID-19 webinar, 29 april 2020
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Zoals je ziet gebeurt er veel. We weten na 5 updates goed wat er
speelt in Nederland en zien duidelijke trends. Voor merken is dit het
moment om de learnings toe te passen in toekomstige campagnes en
goed op de hoogte te blijven.

Daarom publiceren we weer een update wanneer er grote
veranderingen plaatsvinden of nieuwe gegevens aan het licht komen.

Tot dan!
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