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Nadat de uitbreiding van de Muziek10Daagse tot
een 20-daagse in 2001 niet de verwachte resultaten
opleverde, besloot de (toen nog) Stichting CPG het
instituut in de ijskast te zetten. Dit jaar pakt STEP
de handschoen weer op, met de doelstelling die
voorheen ook gold en door toenmalig CPG-direc-
teur Nick Holzenbosch verwoord werd als ‘de
markt van 100 vergroten naar 110’.

Muziek10Daagse
De 21ste editie van de Muziek10Daagse wordt van 5
t/m 15 oktober georganiseerd en kent voor het eerst
een premie-cd met speciaal voor deze
Muziek10Daagse vervaardigd materiaal. Daarbij is
gekozen voor het thema Made in Holland en zullen
tien belangrijke Nederlandse bands en artiesten een
eigen versie opnemen van hun favoriete Nederland-
se nummer aller tijden. De tien tracks zijn terug te
vinden op de promotie-cd,die deelnemende winke-
liers tijdens de actieperiode bij bestedingen vanaf
minimaal ¤15,- gratis weggeven aan consumenten.
Welke artiesten precies aan het project deelnemen

wordt binnenkort bekendgemaakt;welke liedjes zij
inbrengen wordt pas tijdens een persconferentie op
26 september gemeld. Mediapartners zijn RTL en
mogelijk De Telegraaf, Sp!ts en Veronica Magazine.
RTL FM voert met STEP een uitgebreide gezamen-
lijke mediacampagne en zendt op 14 oktober de
RTL Made In Holland Top 100 uit, een hitlijst die
wordt samengesteld aan de hand van de stemmen
die luisteraars van de radiozender vanaf eind sep-
tember kunnen uitbrengen. Het is de bedoeling dat
De Telegraaf op 4 oktober een Muziek10Daagse-
special publiceert en Sp!ts en Veronica Magazine
even later veel aandacht aan de najaarscampagne
besteden in een uitgebreide muziekspecial. Als al
deze aandacht doorgaat bedraagt de totale media-
waarde meer dan ¤1 miljoen, waarvan STEP een
kwart voor haar rekening neemt.De omzetdoelstel-

lingen zijn minder concreet. Zeker is, dat de
Muziek10Daagse vanwege de verwachte media-
aandacht in potentie meer impact heeft dan het
Lentepresentje in april. Daarmee werd volgens de
cijfers van GfK een omzetpiek van 9% gerealiseerd,
vergeleken met dezelfde week in 2004. Wat vast-
staat, is dat er 600.000 exemplaren van de premie-
cd geperst worden. Dat aantal, gecombineerd met
het drempelbedrag van ¤15,-, impliceert in ieder
geval een minimumomzet van ¤9 miljoen.

Aangenaam… Klassiek Voor Kids
Het succesvolle Aangenaam… Klassiek maakt haar
tweede lustrum vol. Ter gelegenheid van dit jubi-
leum is een promotie-item samengesteld, bestaande
uit twee cd’s en een dvd. Dat kan van eind septem-
ber tot en met eind januari 2006 voor ¤10,- door de
consument worden aangeschaft.Elke sampler bevat
een boekje met vijftig kortingsbonnen voor de
achterliggende albums en een aantal cheques met
andere aanbiedingen. Daarnaast is elk van de che-
que-items voorzien van een actievoucher waarmee
de consument allerlei prijzen kan winnen. Classic
ƒM is de mediapartner voor Aangenaam… Klassiek.
Op deze zender zullen alle deelnemende tracks
worden aan-en afgekondigd.Daarnaast is zondag 6
november op Classic ƒM uitgeroepen tot Aange-
naam… Klassiek-dag.
STEP grijpt het jubileum ook aan om een ‘spin-off ’

te lanceren: Klassiek Voor Kids. Deze cd, die een
adviesprijs kent van ¤4,99 en in een beperkte opla-
ge van 10.000 stuks wordt geperst, bevat klassieke
werken die ook kinderen moeten aanspreken.
Daarbij valt te denken aan muziek uit onder meer
De Notenkraker en Het Zwanenmeer. Op Classic
ƒM worden in de herfstvakantie iedere dag tracks
van de cd aan- en afgekondigd. Ook zijn er acties
opgezet met De Telegraaf en de kinderbladen Pippo
en Babar.
De voornotering voor beide klassieke campagnes is
op 17 augustus afgelopen. STEP verwacht, na een
eerste levering van 50.000 exemplaren,uiteindelijk
100.000 stuks Aangenaam… Klassiek in de markt te
zetten. Dat is evenveel als vorig jaar. Van Klassiek
Voor Kids zullen 7.500 cd’s worden uitgeleverd.
Nabestellingen kosten respectievelijk ¤6,- en ¤2,75
per stuk.

Aangenaam… Jazz
Nadat de campagne Aangenaam… Jazz vorig jaar
moest worden afgeblazen,vindt de actie dit jaar wel
doorgang. De actieperiode loopt gelijk met die van

Aangenaam… Klassiek. STEP heeft een cd/dvd-
combinatie samengesteld (cap ¤6,99), waarvan de
cd 14 tracks bevat. Op de bonus-dvd komen drie
tracks, aangevuld met live-opnamen. Bij die extra
tracks horen geen cheque-items,maarvoor de overi-
ge 17 cd’s en dvd’s zijn in het boekje kortingsbonnen
opgenomen. Ook maakt de consument kans op een
reis naar het Mekka van de jazz, New Orleans. Het
premie-item kan nog tot en met 1 september besteld
worden voor ¤4,-, daarna geldt een prijs van ¤4,25.
Mede door de samenwerking met mediaparter
Arrow Jazz FM, dat begin november een Aange-
naam… Jazz-week organiseert, gaat STEP ervan uit
dat 40 à 50.000 premie-cd’s hun weg naar de consu-
ment zullen vinden.

Achtergronden

Drie retailcampagnes dit najaar

Muziek1ODaagse moet omzetpiek
van minimaal 1O% realiseren

De Stichting Entertainmentretail Promotion (STEP) organiseert dit najaar drie
verkoopstimulerende campagnes voor haar winkeliers. Het opvallendst is de
terugkeer, na een afwezigheid van drie jaar, van de Muziek10Daagse. Het getal
10 staat ook centraal bij Aangenaam… Klassiek, dat dit jaar zijn tiende editie
beleeft. Geheel nieuw daarentegen is Aangenaam… Jazz.

Door Werner Schlosser

        


