
» Case: The Real Inglorious 
Bastards
Eind augustus 2009 ging Quentin 
Tarantino’s Inglourious Bastards in 
première. Tarantino liet zich voor zijn film 
inspireren door de gelijknamige productie 
uit 1978 van Enzo G. Castellari. Dat origineel 
werd, nog vóór de première van de nieuwe 
versie, prompt door Dutch FilmWorks 
heruitgebracht. De titel was aangepast naar 
The Real Inglorious Bastards.
“Catalogustitels koppelen aan een actuele 
bioscoopfilm werkt alleen als er een reële 
link is tussen de bioscoopfilm en ons 
product”, zegt productmanager Robert-Jan 
Zuur. “Door een verpakking in de stijl 

De toegevoegde waarde van entertainmentproducten wordt op retailniveau deels 
bepaald door ‘special packaging’. Entertainment Business geeft inzicht in de 
besluitvorming rondom limited editions, wie voor de kosten opdraait en hoe het  
aan de man wordt gebracht.

DooR: WErnEr SchloSSEr

‘Je komt niet meer weg met  
een cd in een plastic doosje’

“Je moet de winkels niet continu volduwen 
met special editions, want dan wordt de 
special edition eigenlijk de standaard.”

Titelselectie
De vraag is dan natuurlijk: welke  producten 
komen het meest voor een afwijkende ver-
pakking in aanmerking? Productmanager 
Ivo Daemen van Video/Film Express: 
“Kleinere titels alleen op  basis van een bij-

zondere verpakking verkopen is lastig. Door 
de kleine oplage zijn de productiekosten re-
latief hoger. Onder de 5000 stuks zul je niet 
snel iets speciaals kunnen doen. Daarvoor 
lenen spektakel-achtige films (actie, fantasy, 
historische films) zich meer.”

Bijzondere verpakkingen komen in 
een  oneindige verscheidenheid voor. 
Een digipack of slipcase is wel het 

minste, maar het wordt pas echt chique 
met geluidchips,  reliëf, spotvernis, spie-
gelkarton, koper folie, regenboogpapier, 
thermocentrische inkt, 3D-hoes of een 
boekverpakking, al dan niet in metaal uit-
gevoerd. “Mensen zijn net kraaien wat dat 
betreft”, vertelt productmanager Robert-
Jan Zuur van Dutch FilmWorks, “alles wat 
glimt pakken ze mee.”
En dat is dan nog alleen de vorm. Je kunt 
namelijk ook allerlei additionele content 
toevoegen, variërend van een boek, art-
cards en een t-shirt tot extra disks met 

 bonusmateriaal en een making of. Dat 
geldt overigens niet alleen voor catalo-
gusproduct, weet Roy Teysse, managing 
 director bij Universal Strategic Marketing. 
“Je komt niet meer weg met een cd in een 

 plastic doosje. Ook bij nieuwe producten 
moet je iets bijzonders doen.”
Het is echter ondoenlijk om bij elke release 
‘uit te pakken’. Onwenselijk ook, vindt 
 managing director Bart van de Giessen van 
Sony Computer Entertainment Benelux. 

van Inglourious 
Basterds en de 
vermelding van de 
naam Tarantino, 
werd de link door 
de consument snel 
gelegd. In een half 
jaar tijd hebben we 
er ongeveer 30.000 
exemplaren van 

verkocht. Hadden we die kapstok niet gehad, 
dan ben ik ervan overtuigd dat we zouden 
blijven steken op 2000 stuks.”  
ook de lage ppd (€5,50) zal hebben 
meegeholpen.

» Case: Oorlogswinter
Nadat de film oorlogswinter 825.000 
bioscoopbezoekers had getrokken, wilde 
Video/Film Express ook een succes maken van 
de dvd-release. De eerste oplage werd dan ook 
uitgevoerd als 3disk Special Edition. Daarin 
was een venster gemaakt waar een ijs afzetting 
op leek te zitten. “De verpakking sloot 
goed aan bij het gevoel van de film”, meent 
productmanager Ivo Daemen. “Hoofdrolspeler 
Michiel bekeek aan het begin van de film de 
wereld vanachter zijn raam, en de ijsafzetting 
sluit aan op het winterse, ijzige gevoel van de 
film.”
De 150.000 exemplaren die van de Special 
Edition gemaakt waren, raakten binnen enkele 

weken uitverkocht, 
waarna V/FE 
noodgedwongen 
op een iets minder 
luxe uitvoering 
(3disk in slipcase) 
overging. Die werd 
aanvankelijk voor 
dezelfde prijs 
verkocht als de luxe 

editie, waardoor Daemen vermoedt dat 
daarvan nog wel 50 à 100.000 stuks verkocht 
hadden kunnen worden. Uiteindelijk werd van 
oorlogswinter ook een singledisk uitgebracht. 
Deze versie loopt volgens Daemen tot op de 
dag van vandaag goed door.

» Case: The Sound Of The 
Westcoast 1965-1979
“Los van het product zelf, is het belangrijk een 
geloofwaardige spreekbuis te hebben voor 
je project”, stelt Roy Teysse. Zo heeft ‘zijn’ 
Universal Strategic Marketing recentelijk een 
paar boxen gemaakt met Leo Blokhuis als 
samensteller en woordvoerder. “De Lost & 
Found-serie bijvoorbeeld”, vertelt de managing 
director, “waarvan we - eerst via de krant en 
daarna via retail – per deel 7500 stuks verkoch-
ten.” Een ander voorbeeld is The Sound of The 
Westcoast 1965-1979, die naast vier cd’s ook 
een volwaardig boek bevat. “Daardoor konden 
we slechts 6% BTW rekenen. De uitgever van 
het boek heeft aan dat project meebetaald 

en je ziet dat de boekhandels de kar trekken: 
zij namen tweederde van de verkochte 13.500 
exemplaren voor hun rekening.”
Dit jaar verwacht Teysse veel van Testament 
Van De 80’s, opnieuw 10 cd’s, 5 dvd’s en een 
boekwerkje. ook dat wordt eerst exclusief via 

Daemen vindt extra content geen ‘must’. 
“Als distributeur ben je afhankelijk wat 
 beschikbaar is, maar het is zonde om 
het maken van een speciale verpakking 

daarvan te laten afhangen. Vaak gaat het 
hand in hand: geschikte titels zijn vaak de 
 grotere films, waarbij toch al meer content 
beschikbaar is.”

Zuur noemt in dit kader ‘bioscoopfilms, 
films met een sterk ‘unique selling point’ 
(zoals een bekende acteur), genres met een 
trouwe doelgroep (zoals horror of natuur-
documentaires) en kinderproduct (vooral 
in combinatie met een scherpe prijs)’.
Op muziekgebied komen vooral ‘clas-
sic albums’ in aanmerking, aldus Teysse. 
“Binnenkort starten wij een grote cam-
pagne waarbij we al die albums gaan her-
verpakken. Details zijn nog niet bekend, 
maar je kunt dan denken aan het toevoegen 
van songteksten, een genummerde oplage, 
digipacks, remastering en/of een verhaal 
erbij.”

Exclusief materiaal
Special packaging en extra content gaan in 
de praktijk niet altijd hand in hand. Zuur: 
“Films die geen bioscooprelease hebben 

gehad en dus geen uitgebreide promotie-
campagne genoten hebben, zijn impuls-
producten. De impuls tot aankoop komt 
vooral voort uit de opvallende verpakking.”

‘Mensen zijn net kraaien’
Robert-Jan Zuur, Dutch FilmWorks

‘Het is verkeerd om de prijs alleen maar op te 
pompen omwille van een afwijkende vorm’
Bart van de Giessen, Sony Computer Entertainment Benelux
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IVo DAEMEN, pRoDUCTMANAGER VIDEo/FILM ExpRESS: ''SpECIALE  UITGAVEN TREkkEN MENSEN VAAk oVER DE STREEp oM MEER GELD UIT TE GEVEN.''

kingskracht komt voort uit de bewerkingen 
die op de hoes worden toegepast.”
Een juiste inschatting van het te produ-
ceren aantal is de achilleshiel van limited 
 editions. “Dvd’s overhouden is kostbaar, 
maar je kunt bijzondere uitgaven ook 
niet snel bijproduceren”, zegt Daemen. 
“Bovendien worden bij lagere aantallen de 
kosten hoger. Bij onverwacht succes moet 
je dus vaak naar een (eenvoudiger) alter-
natief overgaan. Dat geeft echter ook weer 
exclusiviteit aan de eerste oplage.”

Marketing en promotie
Voor ‘superdeluxe editions’ zijn consu-
menten nog wel bereid de portemonnee 
te trekken, ondervindt Teysse, maar de 
verkoopprijs van mainstream entertain-
mentproduct staat onder druk. De  hogere 

Bij SCEB heeft een speciale editie  echter 
altijd ‘unieke extra’s’. Van de Giessen 
noemt het ‘verkeerd om de prijs alleen 
maar op te pompen omwille van een af-
wijkende vorm’.
Ook Universal voegt altijd exclusief mate-
riaal toe. Teysse: “Vorig jaar verschenen 
prachtige boxen van Bruce Springsteen 
(Darkness On The Edge Of Town) en The 
Rolling Stones (Exile On Main St.). Deze 

artiesten hebben speciaal voor die uit gaven 
oude tracks afgemaakt. Mick & Keith 
 hebben zelfs speciaal interviews gegeven 
voor de box. Herexploitatie heeft dus het 
niveau van nieuwe releases gekregen.”

Calculatie
De uiteindelijke keuze om al dan niet tot 
special packaging over te gaan, is volgens 
Daemen een kostenafweging. “De reken-
som ziet er als volgt uit: het verschil tussen 
de kosten van de speciale en de standaard-
verpakking x het te produceren aantal = de 
extra investering. Dan weet je dus hoeveel 
je extra moet verkopen om uit de kosten te 
zijn.”
Zuur beaamt dat. “Het extra budget aan 
verpakking moet onderaan de streep wel 
worden terugverdiend.”
“Bij classic albums weet je wat het minimum  
aantal is dat je kunt verkopen”, zegt Teysse. 
“Voor Nederland zijn dat er minimaal 
10.000, afhankelijk van de status van de 
 artiest, diens verkoopverleden en of er 

 extra tracks beschikbaar zijn. Van de vier 
 varianten van Exile On Main St., muziek uit 
1972, zijn vorig jaar bij elkaar wereldwijd 1 
miljoen stuk verkocht. In Nederland al meer 
dan 18.000. Dat wordt nog wel eens goud.”

Inlading
Retail wordt door alle partijen als een 
 belangrijk partner en klankbord aan-
gemerkt. “In sommige gevallen maken we 

meerdere samples van producten en leggen 
die dan aan een aantal grote retailers voor”, 
aldus Zuur. “Wij volgen dan hun keuze. 
Ook een exclusieve versie voor één retailer 
is  altijd mogelijk.”
Van de Giessen laat evenmin graag iets aan 
het toeval over: “Als we een speciale editie 
op de markt brengen, gaan we uit van 100% 
succes. Die moeten binnen een week weg 
zijn. Je moet voorkomen dat het winkeldoch-
ters worden, dan gaat de kracht er vanaf.”
Dat vergt inspanningen van beide kan-
ten. Daemen geeft twee voorbeelden: “We 
 rekenen er uiteraard op dat de winkeliers, 
als we in onderling overleg tot een speciale 
verpakking besluiten, hun inlading daarop 
aanpassen.” En niet minder belangrijk: “Je 
moet niet onder de balie komen te liggen, 
de presentatie is erg belangrijk.”
Zuur geeft aan dat VFE daar terdege 
 rekening mee houdt: “90% van ons special 
product heeft hetzelfde formaat als de stan-
daardverpakking en is dus gemakkelijk te 
plaatsen in de schappen. De extra aantrek-

uitgaven aan speciale verpakkingen gaan 
dan ook vaak ten koste van de marge van 
de distributeur, claimen alle door ons 
 gepolste industriepartijen. “Die kleinere 
marge hoop je te kunnen terugverdie-
nen met hogere aantallen”, licht Daemen 
toe. Teysse legt uit hoe dat werkt: “Onze 
 marges gaan omlaag en als je kiest voor een 
lage prijs, gaat dat ten koste van de marke-
ting. Aan de andere kant krijg je door die 
lage prijs een betere positionering in de 
winkel, waardoor alsnog een hogere door-
verkoop kan ontstaan.” Zuur beaamt de 
lagere marge, maar zegt dit niet erg te vin-
den, omdat DFW werkt met een totaalbud-
get per product. “Stel dat we daarvan 15% 
aan marketing besteden, dan gaat een spe-
ciale verpakking van dat budget af. Het is 
 immers een investering in je marketing; je 

wilt dat het opvalt in het schap. Het maakt 
marketing in die zin ook makkelijker.”
Ook Van de Giessen ziet hogere kosten 
bij dezelfde inkoopprijs niet als probleem, 

maar meer als onderdeel van de promotie 
van het product. “De verpakkingskosten 
zijn in dat geval bij ons een onderdeel van 
de promotiekosten.”

Speciale hoek
Daemen zegt te verwachten dat  speciale 
verpakkingen in de toekomst steeds 

 belangrijker worden. “Fysiek product 
wordt steeds meer een cadeauproduct. 
Dan is de verpakking extra belangrijk. 
Speciale  uitgaven trekken mensen vaak 

over de streep om meer geld uit te geven. 
Ik hoop dan ook dat retailers een  speciale 
hoek  willen inruimen voor bijzondere 
 producten. Nu schikken wij ons meestal 
naar de  standaard presentatiemogelijk-
heden van de winkelier, maar dat beperkt je 
wel eens in je creativiteit.” ◾

de krant verkocht en daarna via de andere 
kanalen. “Dat moet je wel doen, anders kun 
je die boxen niet meer maken.”

» Case: Gran Turismo 5
Sinds de release van Gran Turismo 4, in maart 
2005, was het stil rondom de franchise. 
De fans keken dus erg uit naar deel 5. Toen 
die eind vorig jaar verscheen, bracht Sony 
Computer Entertainment op de eerste dag 
drie verschillende versies uit: standaard, 
Special Edition en Signature Edition. Die 
laatste bestond uit een metalen doos, 
met daarin onder meer een artworkboek, 

miniatuurmodel van de Mercedes SLS, 
sleutelhanger, extra downloadable auto’s en de 
steelbookversie van de game. De verkoopprijs 
lag tussen de €150,- en €200,-. “Van deze 
uitgave waren 3000 stuks gemaakt”, vertelt 

managing director Bart van de Giessen, “maar 
die waren al met de voorintekening weg. 
Hadden we er meer gehad, dan waren die ook 
makkelijk verkocht.”
De game heeft over de hele linie boven ver-
wachting gepresteerd. Er zijn in totaal volgens 
Van de Giessen 200.000 units verkocht. “Het 
grootste deel van de verkoop betreft uiteraard 
de standaardversie, ook al door het gelimi-
teerde karakter van de andere uitvoeringen.”
De md erkent dat je niet weet hoeveel je 
zonder die edities verkocht zou hebben. “Maar 
ik durf te zeggen dat de afwijkende verpakkin-
gen van GT5 de verkoop gestimuleerd hebben. 

ook al omdat het een langverwachte game 
was van een zwaar kaliber, waarvoor een brede 
doelgroep bestaat.” Het uitbrengen van luxe 
varianten is volgens hem dan ook niet alleen 
een commerciële afweging. “Je voldoet ook aan 
een bepaalde vraag.”

» Case: The Vampire Chronicles
Special packaging kan natuurlijk ook het slim 
herverpakken en ‘vermarketen’ van bestaande 
producten zijn. Een voorbeeld is de 10dvd-box 
The Vampire Chronicles. Die werd vorig jaar 
oktober, rond Halloween, door Entertainment 
one Benelux uitgebracht. Interim-manager 

Eric Hendriks: “In de bioscoop en op tv waren 
veel films over vampiers te zien. Daarvan 
hadden wij er ook ettelijke in de catalogus, 
dus besloten we daar een themabox van te 
maken.”
The Vampire Chronicles bevatte tien 
vampierfilms, waarvan de verkoop al was 
doodgebloed. Door deze te bundelen in een 
speciale doodskistverpakking werd de titels 
nieuw leven ingeblazen. De box werd in een 
gelimiteerd aantal uitgebracht en elk exem-
plaar was individueel genummerd. Hierdoor 
ontstond weer een nieuw, uniek product, dat 
fullprice (voor €50,-) verkocht werd. Hoewel de 

marketing zich tot free publicity en weggeef-
acties beperkte, waren alle 3000 boxen snel 
verkocht. “Dat aantal hadden de titels in losse 
delen niet gehaald,” vertelt Hendriks.

‘Herexploitatie heeft het niveau  
van nieuwe releases gekregen’ 
Roy Teysse, Universal Strategic Marketing

‘Onder de 5000 stuks zal je niet snel iets 
speciaals kunnen doen’
Ivo Daemen, Video/Film Express
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