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Enkele weken geleden ontvouwde de Stichting
CPG haar plannen voor een nieuwe Aangenaam…
Klassiek-campagne,de zevende in rij. In een poging
opnieuw de grens van 200.000 verkochte promo-
tie-cd’s te overschrijden staat daarin ook dit jaar een
dubbel-cd centraal, met 30 tracks en evenzoveel
voordeelcheques. Enigszins verrassend maakten
vorige week ook Universal Music en Warner Music,
die begin dit jaar uit de CPG stapten, bekend hun
eigen najaarscampagne ‘Klassiek Kado’ te hebben
ontwikkeld. De initiatiefnemers spreken van ‘het
alternatief voor de jaarlijkse CPG-campagne Aange-
naam… Klassiek’,en lijken op zijn minst door de col-
lectieve actie geïnspireerd te zijn. Beide campagnes
vertonen dan ook grote overeenkomsten. Ook aan
de basis van het Klassiek Kado-concept staat een
sampler met bonnenboekje, en zelfs de actieperio-
des lopen nagenoeg parallel.

Kritische reacties
De bekendmaking van Universal en Warner heeft
tot enkele kritische reacties geleid. NVGD-voorzit-
ter Martin de Wilde laat cynisme in zijn stem door-
klinken als hij zegt: “Ik zie het feit dat zij de CPG-
campagne gekopieerd hebben als een uiting van
bewondering voor Aangenaam… Klassiek.” Fred
van der Flier, voorzitter van de Vereniging Klassiek
Zaken (VKZ) geeft aan het te betreuren dat er in
dezelfde periode twee klassieke campagnes worden
gevoerd. “Als je dan toch wilt dupliceren, kies dan
een andere periode”, zegt hij in een reactie, daarbij
eveneens refererend aan de opvallende gelijkenis
tussen beide campagnes. CPG-directeur Nick Hol-
zenbosch weigert de Klassiek Kado-campagne ech-
ter als ‘plagiaat’ te bestempelen. “Als een actie een
succes is, loop je altijd het risico dat die gekopieerd
wordt.Het is natuurlijk ook logisch dat de acties veel
van elkaar weg hebben,want toen de CPG haarAan-
genaam… Klassiek-campagne bedacht, zat er ook
van Universal en Warner iemand in de stuurgroep.”

‘De enige echte’
Het feit dat de CPG haar campagne naar de winke-
liers toe profileert als ‘de enige echte’ doet vermoe-
den dat zij zich tegen de actie van Universal en 

Warner wil afzetten. Volgens Holzenbosch is dat
echter niet het geval.“Wij refereren met deze slogan
aan het feit dat de promotie-cd van Aangenaam…
Klassiek de afgelopen jaren de succesvolste betaalde
premie-cd uit de entertainmentbranche was. Nu er
twee klassieke acties naast elkaar gaan lopen, heb-
ben wij die herkenning zowel bij winkeliers als
consumenten willen oproepen. Ik vind het jammer

dat Universal en Warner hun actie ook juist nu gaan
voeren. Voor de consument was het logischer
geweest als ze een ander moment gekozen hadden,
juist omdat met name Universal zo’n sterke catalo-
gus heeft. Door dit soort campagnes over het jaar te
verspreiden, had de klassieke markt een enorme
dienst bewezen kunnen worden.”
De Wilde noemt het ‘een enorme waste of money
om in dezelfde periode een soortgelijke campagne
te voeren’. “Je hebt een jaar de tijd, dus waarom
moet die actie precies nu? En ook het feit dat Uni-
versal en Warner gekozen hebben voor een opzet
met een promotie-cd en voordeelcheques getuigt
niet van veel creativiteit. Dit leidt alleen maar tot
verwarring bij de winkelier en de consument.”

Lange termijnvisie
Gevraagd waarom juist voor deze opzet en periode
gekozen is, antwoordt Paul Popma, seniorproduct-
manager Universal Classics & Jazz: “Nadat Univer-
sal begin dit jaar uit de CPG stapte, is bij ons de
opdracht neergelegd om een actie uit te werken die
net zo succesvol kan zijn als de Aangenaam… Klas-
siek-campagne. Wij zijn daarbij uitgegaan van de
wetenschap dat de cross-over items daarbinnen het
beste scoorden.Het najaar is nu eenmaal de periode
dat je het best cd’s kunt verkopen. Zo’n sampler is
natuurlijk uitstekend geschikt als cadeau, en de
kortingsbonnen zijn daarbij nog eens een cadeau ín
het cadeau.”
Albert Slendebroek, managing-director Warner
Music Benelux, vat de achterliggende gedachte als
volgt samen: “Wij denken met deze campagne, op
dit moment,het meeste te kunnen verdienen.Het is
gewoon de beste tijd.” Gevraagd of spreiding van
de campagnes voor de langere termijn niet een sti-
mulerender effect zou hebben op de klassieke
markt antwoordt hij: “De klassieke markt is nog
maar zo klein, dat ik daar geen lange termijnvisie
meer op loslaat.Warner zal dan ook niet meer in de

NVGD-voorzitter Martin de Wilde:

“Twee klassieke acties?
Waste of money!”

Terwijl de Muziek 10-daagse - ter promotie van muziek in de breedste zin - juist
dit jaar is afgelast, lopen er komend najaar maar liefst twee acties ter promotie
van klassieke muziek. Opvallend, omdat klassiek volgens de laatstbekende
NVPI-cijfers slechts 11% uitmaakt van de totale muziekmarkt.

Klassieke campagnes

Door Werner Schlosser

Martin de Wilde (NVGD): “de CPG-campagne is

samengesteld door retail en industrie, terwijl

winkeliers bij de invulling van Klassiek Kado niets

te vertellen hadden.”

Aangenaam… Klassiek in het kort:
Configuratie : dubbel-cd
Ppd : €4,00 (tot 23 augustus, daarna: €4,25)
Aantal cheques : 30
Voordeel per cheque : €9,00 korting op verkoopprijs
Looptijd : 29 augustus 2002 - 18 januari 2003
Campagne : tv, radio en print
Campagnebudget : €300.000,-
Bijzonderheden : mogelijkheid voor winkeliers om mee te

lopen in de regionale tv-spots
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klassieke markt investeren, maar alleen nog de
catalogus exploiteren.”

Wie maakt de keuze?
Ondanks de opvallende overeenkomsten tussen
beide klassieke acties, ziet Van der Flier ook ver-
schillen: “De door de twee acties aangesproken
doelgroepen zijn in mijn
ogen niet precies dezelf-
de. Universal en Warner
richten zich meer op het
cross-over publiek,de lief-
hebbers van wat Theo
Roos onlangs ‘nu-klas-
siek’ noemde. De promo-
tie-cd van de CPG bevat
meer ‘echt’ klassiek.” Pop-
ma trekt deze lijn door:
“Doordat onze cross-over
sampler op een breder
publiek mikt, loopt onze
actie ook voornamelijk
via de key accounts. Door
het meer gespecialiseerde karakter van de CPG-
promotie-cd vermoed ik dat de Aangenaam… Klas-
siek-campagne voornamelijk zal worden opgepikt
door de speciaalzaken. Het voordeel van dit dubbe-
le offensief is in ieder geval, dat er voor de consu-
menten veel redenen zijn om naar de winkel te
gaan. De definitieve keuze wordt denk ik daar
gemaakt.”
De Wilde raadt de NVGD-leden echter aan om zelf
een keuze te maken, en daarbij te kiezen voor hun
‘eigen’ campagne. “Retailers moeten de CPG niet
zien als een platenmaatschappij, maar als een
orgaan waar zij 50% aandeelhouder van zijn. Dat is
het grote verschil tussen de twee acties: de CPG-
campagne is samengesteld door retail en industrie,

terwijl winkeliers bij de invulling van
Klassiek Kado niets te vertellen hadden. Ik
moet er niet aan denken dat dit Aange-
naam… Klassiek zou gaan vervangen; dan
krijgt de winkelier een dictaat op zijn bord.
Kijk bijvoorbeeld naar de partners die Uni-
versal en Warner voor dit project hebben
uitgekozen: een reisbureau, restaurant,
hotels… Ik ben er nog niet van overtuigd of
de retailers daar wel op zitten te wachten.”

Marktaandeel
Slendebroek lijkt onaangedaan door dit
soort reacties. “De kritiek die anderen op

onze campagne hebben gaat volledig aan mij voor-
bij. Dat iemand het in een bepaald daglicht wil
stellen interesseert mij niet; het is voor mij niet
opportuun.Waarom heeft iedereen op-en aanmer-
kingen als Universal en Warner een klassieke actie
opzetten? Toen EMI onlangs onze Classic Albums-
campagne kopieerde hoorde ik niemand….” Pop-

ma zegt zich bij de kritiek wel iets te kunnen voor-
stellen, maar geeft aan dat het doel is om nog
succesvoller te zijn dan de CPG-campagne. “Het
succes van Aangenaam… Klassiek werd voorname-
lijk bepaald door de cross-over items uit de Univer-
sal-catalogus. Het aantal voordeelcheques in de
promotie-cd heeft echter nooit recht gedaan aan
ons marktaandeel. Daarom hebben wij gedacht:
‘als je zo succesvol bent, moet je het ook op eigen
kracht kunnen’. Universal-president Theo Roos zei
afgelopen voorjaar over dit onderwerp tegenover
Muziek en Beeld: “We zijn met tien items van de
dertig vertegenwoordigd, terwijl we in relatie tot
de club die daar aan tafel zit, 60% marktaandeel
hebben. Ons aandeel is dus te klein.” Holzenbosch

spreekt dit echter tegen: “Het percentage dat Roos
noemt is vertekend. Als je de branchestatistieken
van de NVPI op 100% stelt, haalt Universal inder-
daad een aandeel klassiek van 60%. Belangrijke
klassieke partijen als Challenge en Harmonia
Mundi Nandi, die een hoger marktaandeel hebben
dan menig major, zijn echter niet bij de NVPI aan-
gesloten. De NVPI vertegenwoordigt slechts zo’n
70% van de klassieke markt. Dus om het aandeel
van Universal in de totale klassiek markt te bereke-
nen, moet je 60% van 70% nemen. Dat komt uit op
ruim 40%. Om in haar ogen ‘naar rato’ bedeeld te
zijn,had Universal dus 40% van de 30 voordeelche-
ques toegewezen moeten krijgen, oftewel 12 stuks.
Dat waren er vorig jaar tien. Dat verschil van twee
cheques was wat mij betreft best bespreekbaar,
maar in plaats van dit aan te kaarten, trok Roos
zich uit de CPG terug en start hij nu zijn eigen
campagne. Dat betreur ik. Vooral als je kijkt naar
de verschillen in marktaandeel tussen Universal en
Warner. Universal heeft 60%, Warner misschien

tien. Dat zou betekenen
dat Universal ook zes-
maal zoveel voordeel-
cheques zou moeten
hebben in haar eigen
campagne. Die verhou-
ding is echter 17:8, en
klopt dus evenmin.”

Verborgen agenda
De Wilde vermoedt dan
ook dat er meer zit ach-
ter de door de ‘dissiden-
te’ majors opgezette
campagne. “Ik kan me,
met recente uitspraken

van Theo Roos in het achterhoofd, niet aan de
indruk onttrekken dat het doel van deze majors niet
alleen maar is, om zelf een klassieke actie te lance-
ren.” Holzenbosch brandt zich echter niet aan de
vraag of hij de indruk heeft dat Universal en War-
ner met hun Klassiek Kado-actie de bijl aan de wor-
tel van de CPG hebben willen zetten. “Dat zou je
kunnen denken,maar het zijn jouw woorden….”
Desgevraagd ontkent Popma het bestaan van zo’n
verborgen agenda:“Voor zover ik weet is onze actie
niet bedoeld om het CPG pootje te lichten.” Slende-
broek bevestigt dit namens Warner. “De collecti-
viteit is voor mij het afgelopen jaar gestorven. Dat
wil niet zeggen dat ik tegen de CPG ben, maar het
heeft voor ons geen zin om daarbij te zitten.”

Klassieke campagnes
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Klassiek Kado in het kort:
Configuratie : enkele cd
Ppd : €2,80
Aantal cheques : 25
Voordeel per cheque : inkoopkorting van €5,00 op ppd
Looptijd : 1 september 2002 - 31 januari 2003
Campagne : tv en print
Campagnebudget : niet bekendgemaakt
Bijzonderheden : joint promotions met onder meer

Bilderberg Hotels & Restaurants,
Concertgebouw, Luister, Italië Magazine
en Gauchos Restaurants lopen in de
regionale tv-spots

Fred van der Flier (VKZ): “Als je dan toch wilt dupliceren,

kies dan een andere periode.”
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