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ieuwe media zijn eigenlijk

niets meer dan een extra kanaal om

‘content’ in te ‘vermarketen’. Volkers: “Internet

is een relatief nieuwe manier om interactief met

consumenten te kunnen communiceren, met als

grote voordeel dat de resultaten meetbaar zijn

aan de hand van de reacties die je krijgt. Ik voor-

spel dan ook dat het in de toekomst een nog be-

langrijker rol gaat spelen bij de marketing en in

het salestraject. Op dit moment wordt het, ook

bij ons, echter nog teveel gezien als iets wat los-

staat van andere marketingtools, terwijl het ei-

genlijk verankerd zou moeten worden in de or-

ganisatie en een geïntegreerd onderdeel zou

moeten zijn van de marketing- en communica-

tiemix. Wel vermelden wij al structureel de in-

ternetadressen van artiesten om consumenten

naar die sites te ‘lokken’.”

Content
“Bij een eerste bezoek aan zo’n site is, buiten de

navigatie van de site, de content essentieel”,

aldus Volkers. “Die moet interessant zijn en toe-

gevoegde waarde hebben. Denk aan de pri-

meur van een videoclip, nieuwtjes enzo-

voort. Die content moet ook voortdurend

ververst worden, vooral bij actieve doel-

groepen. Op die manier blijven mensen naar

zo’n site terugkomen. HyperCD (zie kader)

heeft die doelstelling als uitgangspunt en is

dan ook een perfect middel gebleken om of-

fline, online traffic te genereren. Wij hebben

daar dit voorjaar voor het eerst mee gewerkt

bij de single I Lay My Love On You van

Westlife. Dat werd een groot succes: de

single werd een hit, de albumverkopen

namen toe en maar liefst 48% van de kopers

registreerde zich via de site. Die database is

in de aanloop naar het nieuwe Westlife-

album (World Of Our Own, release: 9 no-

vember, red.) van grote waarde. Niet alleen

kun je hen blijven informeren en prikkelen,

maar je kunt ook om hun reacties vragen en daar

vervolgens rekening mee houden. Je bouwt dus

een community op waarmee je rechtstreeks kunt

communiceren. De waarde daarvan is niet in

geld uit te drukken.”

Spanningsveld
Zijn de Nederlandse retailers wel zo blij met die

rechtstreekse communicatie? Hebben die niet het

gevoel dat een platenmaatschappij op deze ma-

nier achter hun rug om informatie vergaart over

‘hun’ consument? Volkers: “Wij proberen de

winkeliers onderdeel te maken van de keten, door

in het concept een link op te nemen naar een re-

tailpartner. Zo maken we juist gebruik van de ex-

pertise van de winkeliers in hun communicatie

met de consument. De retailers hoeven niet bang

te zijn dat BMG op een gegeven moment zelf zal

gaan leveren aan particulieren. Wij hebben ex-

pertise noch ambities op distributiegebied. In zijn

algemeenheid vind ik wel dat winkeliers die niet

bijdragen aan de waardeketen geen overlevings-

kansen hebben. Je ziet aan retailkant dan ook een

duidelijke professionalisering die ook tot verho-

ging van de sales kan leiden. Kijk bijvoorbeeld

naar de instore-communicatie van vanLeest of

V&D, of het feit dat de diverse ‘merken’ zichzelf

steeds sterker beginnen te profileren. Onze be-

langrijkste afweging bij de keuze voor een retail-

partner is of er een link is met het profiel van de

betreffende artiest.”

SNS bank
“Door het succes van de Westlife-‘case’ hebben

we besloten vaker met HyperCD te gaan werken.

Zo zijn wij momenteel betrokken bij een door

iMediate ontwikkelde joint promotion met de

SNS bank. De bank wil de komende negen

maanden zo’n 100.000 van haar bestaande klan-

ten overhalen om bij haar over te gaan op inter-

netbankieren, en verspreidt daartoe evenzoveel

cd’s. De entertainmentcontent, in dit geval van

de band Volumia!, op de voor deze actie

ontwikkelde HyperCD, moet het project

extra aantrekkelijk maken. BMG heeft

hiertoe geïnvesteerd in die content, in ruil

voor een enorme mediacampagne van de

bank. Een andere partner in dit project is

vanLeest, waar in de winkels via een cou-

pon korting verkregen kan worden op de

cd Puur van Volumia!. Bovendien kan via

de HyperCD snel worden doorgeklikt naar

hun online-winkel. Er wordt dus zowel off-

line als online verkoop gestimuleerd. Ook

internetprovider HetNet werkt aan dit pro-

ject mee en maakt hiermee kans op het

werven van abonnees. BMG probeert door

middel van deze joint promotion om moei-

lijk bereikbare consumenten toch aan te

spreken en zo een nieuw publiek aan te

boren voor Volumia!” 

Diverse directeuren van platenmaatschappijen hebben het er al jaren over om
een wisselwerking tot stand te brengen tussen internet en cd’s. Vooral BMG is
heel actief in het implementeren van internetgerelateerde activiteiten en is ook
druk doende deze in de organisatie te verankeren. Want dat is cruciaal, aldus
commercieel manager Ilja Volkers.

“48% van de kopers registreerde
zich via de site”

Ilja Volkers over het succes van de Westlife-HyperCD:
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Wat is HyperCD
Een HyperCD is een cd, waaraan een gepatenteerde tech-

nologie is toegevoegd. Deze beproefde Amerikaanse tech-

niek maakt het mogelijk fullscreen video, muziek en inter-

net te integreren. De cd stuurt haar bezitter naar een voor-

af bepaalde website, waar extra content kan worden ver-

kregen… zolang men online is. Immers, zowel in de tech-

nologie als op de site bevindt zich een deel van de ‘sleu-

tel’. Door de content gedoseerd vrij te geven kan herhaald

bezoek aan de site gerealiseerd worden. Ook bestaat de

mogelijkheid de content alleen vrij te geven ‘in ruil voor’

bijvoorbeeld naw-gegevens, zodat een database opge-

bouwd kan worden. Doordat de opdrachtgever bepaalt

hoelang de ‘sleutel’ werkt, heeft deze complete controle

over de content en is illegaal kopiëren zinloos. De Hy-

perCD-technologie kan ook aan dvd’s worden toegevoegd.

Meer informatie: Eric Luteijn (iMediate): 035 – 6460030.

 


