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New business is bij SONY BMG topprioriteit
geworden, zowel binnen de Benelux als op
Europees niveau. Maarten Steinkamp heeft een
initiatiefgroep opgezet, waarin uit alle grote
regio’s binnen Europa mensen zitting hebben,
die binnen SONY BMG veel te maken hebben
met innovatie en de ontwikkeling van nieuwe
producten. Die groep, waarin commercial direc-
tor Ilja Volkers en general manager Jurgen Post
namens de Benelux-landen zitting hebben, is
bezig een visie en strategie te ontwikkelen voor
alle vormen van commerciële innovatie.

‘Voorbespeelde’ mp3-spelers
“Businessinnovatie is een verzamelterm voor

verschillende ontwikkelingen”, verduidelijkt
Post. “Een daarvan is virtuele contentexploitatie
(ringtones en downloads), wat al behoorlijk
ingeburgerd is. Een andere is het uitbrengen
van muziek op alle mogelijke fysieke dragers,
zoals cd’s, dvd’s, DualDiscs, UMD’s, geheugen-
kaarten (zoals de Gruvi van SanDisk, red.) of
mp3-spelers.” SONY BMG is bijvoorbeeld zeer
actief op het gebied van ‘preloaded’ mp3-spe-
lers. Zij doet dat op twee manieren: de maat-
schappij licenseert tracks uit aan derden, die de
nummers op mp3-spelers laden. Maar de major
heeft de afgelopen maanden ook met veel succes
zelfsamengestelde en -gefabriceerde ‘gevulde’
mp3-spelers verkocht. ECI bood deze voor

€99,99 aan de consument aan en heeft er
inmiddels 3000 van verkocht. De spelers
hebben een geheugen van 512 MB, waarvan
de helft al was ingevuld door 100 hits uit de
jaren zeventig of tachtig. De andere helft
kon de consument zelf vullen. “Op die
manier willen wij downloaden en het
gebruik van digitale muziek dichterbij de
consument brengen”, aldus Volkers.
“Bovendien gaan wij in de toekomst cou-
pons verkopen waarmee de consument op
een website content kan ophalen. Dat kan
de site zijn van een aanbieder waarmee we
op dat moment samenwerken, maar het
kan net zo goed een site van onszelf zijn.
Wij willen nog niet direct in het b2c-traject
stappen, maar zullen vóór eind volgend jaar
absoluut dichter naar de consument krui-
pen. Dat gebeurt dan niet onder de naam
SONY BMG, maar als achterliggend portal
voor partijen die outlets draaien waarbij wij
een deel van de content leveren.”

‘Voorbespeelde’ telefoons
Naast mp3-spelers ‘laadt’ SONY BMG ook
andere nieuwe dragers, zoals geheugen-
kaarten, met digitaal product. Zo heeft het
bedrijf met Sony Ericsson en telecomaan-

bieder T-Mobile het marketingconcept Picture Your
Life ontwikkeld. Daarbij ontwikkelde de maat-
schappij in samenwerking met geheugenkaartfabri-
kant SanDisk een drager met 12 van haar muziek-
tracks erop. Overigens zegt Post dat SONY BMG,
ondanks haar evidente link met Sony Ericsson, met
elke partij kan samenwerken. “We doen ook niet
alleen acties met ECI en RTL, hoewel die onderdeel

van Bertelsmann zijn.” In het geval van Kane is bij-
voorbeeld gekozen voor een actie met Nokia. Dit
‘exclusieve muzikale partnership’ behelst, naast de
sponsoring van Kanes Ahoy’-concert in december,
onder meer een Limited Edition Kane Music Pack.
De eerste 10.000 consumenten die een Nokia 6230i
of 6680 kopen, krijgen daarop een pakket Kane-
content, waaronder wallpapers, ringtones en ‘The
Best Of Kane’: de 12 eerste singles van de rockband.
Volkers ziet telecomwinkels dan ook als ‘belangrij-
ke outlets voor ons product in de toekomst’.

Visuele content
“We zijn ook druk bezig met ‘content syndication’.
We praten met verschillende productaanbieders en
kabelnetwerken in Nederland die bezig zijn digitale
kanalen op te zetten. Door die samensmelting van
radio, tv, mobiel en online ontstaat voor ons een
nieuwe manier om onze visuele content, zoals clips
en interviews, te exploiteren. Daarbij maken wij
verschil tussen ‘vrije content’, die een promotioneel
doel dient, en materiaal dat voor commerciële doel-
einden wordt aangewend. Daarover wordt met de
aanbieders een deal gesloten. Er zijn nu al 4500
video’s gedigitaliseerd en dat zullen er snel meer
worden. Met sommige artiesten moeten hierover
nog nieuwe afspraken gemaakt worden, maar in de
huidige contracten is ook in deze exploitatievorm
voorzien.”

Narrowcasting
Volgens Post is businessinnovatie een van de
belangrijkste manieren om de komende jaren
stappen vooruit te kunnen zetten.“De hele onder-
neming moet die visie gaan uitstralen. Dat moet
niet alleen leiden tot gezamenlijke (Europese)
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Hoewel de fusie SONY BMG het afgelopen jaar dwong tot het creëren van een
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activiteiten, maar ook tot individuele (lokale) ini-
tiatieven. De succesvolste landelijke projecten
worden vervolgens breder uitgerold.”

Een initiatief waaraan in Nederland al een jaar
achter de schermen gewerkt wordt, is het interac-
tieve communicatieplatform ON. In feite is ON
een vorm van narrowcasting, waarbij uitgaansge-
legenheden via breedbandinternet zijn aangeslo-
ten op een contentdatabase, waarvan de inhoud
op grote schermen kan worden getoond.Via sms,
mms, bluetooth en draadloos internet kunnen de
bezoekers communiceren met de schermen en
elkaar. De aandeelhouders in dit project zijn Hei-
neken, New Business Generation (een specialist
in op ict gebaseerde communicatieplatformen)
en nagenoeg alle bedrijfsonderdelen van Sony
(Sony Consumer Electronics, Sony-Ericsson,
Sony PlayStation en SONY BMG). Vanzelfspre-
kend leveren deze partijen ook de content, maar
Post geeft aan dat het de bedoeling is dat alle
entertainmentpartijen hun bijdragen gaan leve-
ren. Begin november starten de eerste 25 clubs en
bars met ON en aan het eind van het eerste kwar-
taal van 2006 moeten dat er 500 zijn. In de rest
van dat jaar moeten daar in elk geval 1000 Amstel
Sport Cafés bij komen.

Grootschalige concepten
Voor een ander initiatief is SONY BMG onder de
noemer Jammm (waarvan de m’s staan voor
muziek,merk en media) een samenwerking aange-
gaan met het bedrijf Brand New Day,dat concepten
ontwikkelt waarbij een groot merk gekoppeld
wordt aan een evenement. “Een van de ideeën is
om een van onze artiesten het WK-voetballied
2006 te laten zingen. Met een reisorganisator
wordt daaromheen een tour langs allerlei Europese

campings georganiseerd, die de betreffende artiest
aandoet op de avonden dat het Nederlandse elftal
voetbalt. Die optredens worden gefilmd en voor-
zien van interviews en impressies van hoe Neder-
landers in het buitenland het voetbal beleven,
waarna het als tv-programma wordt uitgezonden.
Een zeer breed concept dus, met als doel de artiest

naar een hoger niveau te tillen.”
Een ander project, waarmee in november
gestart wordt, is om via een van de popu-
lairste kindersites de kids op een leuke
manier kennis te laten maken met online
bestellen. Dat gebeurt door henzelf tracks
te laten uitkiezen en die te laten afreke-
nen met vooraf gekochte ‘credits’. Van
deze virtueel geselecteerde tracks maakt
SONY BMG een fysieke, gepersonaliseer-
de cd. “Daarmee ‘tackelen’ we ook een
ander probleem”, zegt Volkers.“Stel dat je
nu een singer-songwritercompilatie zou
willen maken… Fysiek lukt je dat niet
vanwege allerlei rechtenkwesties. Maar
als je naar een downloadsite gaat, heb je
‘m binnen een handomdraai.Wij denken
dat als je dit conceptmatig aanpakt, je een
nieuwe vorm van strategic marketing
neerzet. Je leert consumenten als het ware
om op nieuwe manieren muziek tot zich
te nemen. Zo kan iedereen online zijn
eigen Hitzone samenstellen, inclusief de
tracks waarvoorwij bij een fysieke release
nog geen toestemming krijgen.”

Verschillende werelden
SONY BMG is de afgelopen tijd bezig
geweest om het ‘new-businessdenken’
in de organisatie te brengen. Post hier-
over: “Vaak zetten Ilja en ik het proces
in gang en worden vervolgens in een klein
groepje voor nieuwe producten en kanalen
zaken uitgezocht aangaande de fabricage, aan-
levering, verpakking, enz. Daarna verspreiden
de bevindingen zich verder de organisatie in.”
Maar het is ook de bedoeling dat mensen zelf
dingen gaan ontdekken. Zo werkt trade-

accountmanager Dennis de Graaf, die veel van
SONY BMG’s non-traditionele klanten bedient,
nauw samen met Joost Neelemans (head of new
business & e-media) en Chantal van den Berg
(productmanager digital & mobile). “Op die
manier proberen we, zoals wij dat noemen,van-
uit een offlinestrategie onlinebusiness te creë-

ren”, vult Volkers aan. “Dat kan alleen door die
verschillende werelden nauw met elkaar te laten
samenwerken. Een voorbeeld van waar dat toe
kan leiden? We gaan via een grote landelijke
keten boekjes met coupons verkopen. Daarop
staan codes waarmee consumenten online-
downloads kunnen aanschaffen. Fysiek en digi-
taal zijn geen op zichzelf staande zaken meer.
Neem alleen al het simpele feit dat digitale ver-
kopen straks gaan meetellen in de charts… Dat
houdt in dat productmanagers niet alleen meer
moeten bezig zijn met dat fysieke singletje en
het realiseren van airplay en verkoop, maar ook
de virtuele component moeten zien. Sterker
nog: wij streven ernaar in de loop van 2006 te
stoppen met fysieke singleproducten. Steeds
minder retailers zijn daar nog erg actief mee
bezig. We gaan ons dan ook focussen op ring-
tones en downloads. In 2007 moet 10% van onze
omzet uit digitale inkomsten komen.”

Achtergronden

Jurgen Post: “Businessinnovatie is een van de belangrijkste

manieren om de komende jaren stappen vooruit te kunnen

zetten.”
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muziek dichterbij de consument brengen”
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