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ON is een vorm van narrowcasting, waarbij
uitgaansgelegenheden via breedbandinternet
zijn aangesloten op een contentdatabase,
waarvan de inhoud op grote beeldschermen
kan worden getoond. Via sms, mms, bluetooth
en draadloos internet kunnen de bezoekers
communiceren met de monitoren en elkaar.
Aan dit initiatief wordt achter de schermen
(letterlijk) al een jaar gewerkt. De aandeelhou-
ders zijn Heineken, New Business Generation
(een specialist in op ICT gebaseerde commu-
nicatieplatforms) en nagenoeg alle bedrijfs-
onderdelen van Sony (hardwaretak Sony Con-
sumer Electronics, mobielunit Sony-Ericsson,
gameonderdeel Sony PlayStation en muziek-
maatschappij SONY BMG). KPN staat op het
punt van instappen en andere deelnemende
merken worden later bekendgemaakt.

ON noemt zichzelf een ‘experience company’.
Het presenteert zichzelf als verrassend, inspi-
rerend en er altijd op gericht de bezoeker
onderdeel te maken van een totale beleving.
Het wil horecaondernemers in staat stellen
‘hun gasten een podium te bieden voor de
waardevolle ervaringen waarnaar zij op zoek
zijn’ en daarmee de aandacht van jongvolwas-
senen te trekken. Die zou worden beloond
met goodwill en loyaliteit. Immers: meer bele-
ving betekent meer bezoekers; meer bezoe-

kers betekent meer omzet en mogelijkheden
tot actieve verkoop. De horeca maakt nu al op
grote schaal gebruik van audiovisuele midde-

len om de beleving te versterken, maar ON
gaat verder, onder meer door A-merken deel te
laten uitmaken van de ervaring. Herwin van
den Berg, marketingdirecteur Heineken
Nederland en ad interim-md ON hierover:
“Narrowcastinginitiatieven in de retail zijn
niet allemaal succesvol. Daarom zijn wij er
ook mee begonnen in de horeca. Daar is de
consument veel toegankelijker voor deze tech-
niek. Ons voornaamste doel is een beleving
creëren. Experience marketing stelt merken in
staat hun pushstrategie om te zetten in een
pullstrategie, waarbij het initiatief niet van het
merk maar van de consument komt. De com-
mercials gaan er ook heel anders uitzien dan
we tot nu toe gewend waren: veelal zonder
geluid (vanwege de muziek die de horecagele-
genheden zelf al draaien) en met beelden die

dichter bij internet liggen dan bij
tv-reclames. In feite is narrow-
casting interactief pos-materiaal.
Vroeger had je karton, tegen-
woordig ON.”

Publiek is middelpunt
Horeca-uitbaters die deelnemen
aan ON, krijgen een internationaal
communicatieplatform tot hun

beschikking, met hun
eigen interactieve digi-
tale-tv-zender. Interac-
tief omdat de onderne-

mer deels zelf de programmering bepaalt en
interactief omdat ook de horecagast hierop - via
onder meer WiFi en de mobiele telefoon -
invloed kan uitoefenen. Het publiek is dan ook
het middelpunt van het platform. ON verzorgt
daarbij de techniek en de content. Ondanks de
snel veranderende technologische ontwikke-
lingen is Van den Berg niet bang voor de ‘houd-
baarheid’ van ON. “Techniek wordt een com-
modity, content niet. De kwaliteit van de
experience valt of staat bij de kwaliteit en

exclusiviteit van de content. Daarom doen we
dit ook samen met A-merken.” In de beginfase
biedt het concept muziekdownloads, interactie-
ve realitygames en toegang tot een continu
groeiende bibliotheek met videobeelden en
liveregistraties. Deze content wordt in eerste
instantie geleverd door de initiatiefnemers van
ON. Het is echter de bedoeling dat ook andere
A-merken en entertainmentpartijen hun bij-
dragen gaan leveren. “Doordat die mediageld
zullen investeren, zal het platform ON snel
rendabel zijn”, voorspelt Van den Berg. Op de
vraag of ook voetbal tot de content behoort,
antwoordt hij: “Het klopt dat Amstel (ook een
Heineken-merk,WS) en Versatel naast dit initi-
atief bij veel horeca-outlets livevoetbal gaan
aanbieden. Dit gebeurt echter voorlopig niet op
het platform ON en is een losstaand initiatief.”

ON werd nog voor de kerst uitgerold in 100
‘high end’-clubs en bars. Medio 2006 moeten
dat er 500 zijn. In verschillende fasen zal steeds
rijkere content worden aangeboden. Bij de lan-
cering gaat het voornamelijk om platte beel-
den, dan komt de mobielcomponent erbij, ver-
volgens zullen camera’s worden aangesloten,
enz. “De experience wordt constant aangepast
aan de laatste mogelijkheden en nieuwste con-
tent”, belooft Van den Berg. Het is de bedoeling
dat consumenten tegen elkaar gaan zeggen:
‘Wat ik dáár heb meegemaakt, moet jij ook
gaan beleven’.”

Case

Narrowcasting is interactief pos-materiaal

“Vroeger had je karton,
tegenwoordig ON”

Doelgroepen zijn steeds moeilijker bereikbaar, vooral jongvolwassenen
tussen de 18 en 35 jaar. Platte branding wordt door hen gezien als een
belediging en boven alles willen zij uitgedaagd worden. De consument van nu
heeft behoefte aan waardevoller ervaringen. Ook uitgaan moet een
‘experience’ zijn en het platform ON wil hierop inspelen.

Door Werner Schlosser

ON wil horecaondernemers in staat stellen ‘hun gasten

een podium te bieden voor de waardevolle ervaringen

waarnaar zij op zoek zijn’

         


