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Achtergronden

Van de cd-box Koot & Bie Audiotheek (ver-
koopprijs €59,95) werden 22.000 stuks ver-
kocht, de Collected-serie is na enige aarzeling 
door de hele handel omarmd en het Testament 
Van De Sixties (ppd: €65,-) moet op 15.000 
stuks uitkomen. Fysiek product is dus nog uit-
stekend te verkopen en de consument is, mits 
het mooi verpakt is, ook bereid ervoor in de 
buidel te tasten. 
De oudere consument welteverstaan. En dat is 
precies de groep waar Universal Strategic Mar-
keting zich in toenemende mate op richt. “Me-
de door het succes van de box Testament Van 
De Sixties, die bestaat uit tien cd’s, vijf dvd’s en 
een boek, willen we steeds meer multimediale 
samenstellingen gaan maken”, vertelt mana-
ging director Roy Teysse. “De toegevoegde 
waarde van dergelijke boxen, de verpakking, 
heeft echter een fors prijskaartje voor ons. 
Daarom proberen we zulke producten in alle 
relevante kanalen te plaatsen, zoals ook boek-
handels. Die verkopen veel boxen, omdat daar 
veel ‘funshoppen’ plaatsvindt en de producten 
er mooi worden uitgestald. Zo’n box is een hele 
investering en winkeliers kunnen onze tv-pro-
ducten terugsturen als ze die niet kwijtraken. 
Het verlies is dan dus voor ons. Maar een win-
kel die ermee werkt, kan onze releases uitste-
kend verkopen. Zo maak je er samen een suc-
ces van.”

New business
Naast dit soort traditionele producten ontwik-
kelt USM nu ook spellen, te beginnen met het 
eerder dit jaar verschenen Top 40-spel. Daar-
van gingen al 25.000 exemplaren over de toon-
bank, waarvan slechts 20% via de traditionele 
entertainmentretail. “Dat percentage is wel 
voor verbetering vatbaar”, zegt marketing-
manager Matthew Tamaela, “maar er komen 
nog volop kansen om dat te verhogen. Van het 
eerste spel hopen we er dit jaar nog 10.000 te 
verkopen en van de aanvulset nog 7000 stuks. 
Ook van de opvolger (de Nederlandstalige Par-
ty Editie, WS), staan voor het eind van het jaar 
25.000 verkochte exemplaren gepland. In 2008 
brengt USM onder de Top 40-vlag nog twee 

muziekgerelateerde spellen op de markt en er 
zijn plannen om het concept - zowel het Top 
40-spel als de Testament-box - internationaal 
uit te brengen.”

In navolging van luisterboeken op cd komt 
Universal binnenkort, in een joint venture met 
uitgeverij Rubinstein, met luisterboeken op 
preloaded mp3-spelers. “De verkoop van mp3-
spelers gevuld met muziek kwam niet echt van 
de grond vanwege de hoge kostprijs van die ap-
paraatjes”, meent Ta-
maela, “maar luister-
boeken in deze vorm 
hebben volgens ons 
een grotere kans op 
succes.” Een ander 
vernieuwend pro-
duct, waarmee de 
grootste major begin 
volgend jaar als eer-
ste op de markt denkt 
te komen, is een eco-
pack met eco-cd. 
Teysse: “ODS heeft 
een eco-dvd ontwik-
keld die volledig af-
breekbaar is en komt 
later dit jaar met een 
cd-variant. Wij zul-
len onze releases  
op deze drager in een 
milieuvriendelijke 
hoes steken.” Inno-
vaties zijn er echter 
ook op het gebied van 
sales, marketing en 
promotie: “We ma-
ken steeds meer 
‘driehoekjes’, waarbij 
Universal, de retail 
en een mediapartner 
delen in de investe-
ringen en de winst.”

De albumlijsten staan vol artiesten die daar 20, 30, zelfs 40 jaar geleden ook 
al stonden. De 35+-consument lijkt op de markt voor fysiek product de macht 
gegrepen te hebben en Universal speelt hier nadrukkelijk op in.

Door Werner Schlosser

Steeds betere samenwerking Universal, retail en media

“We maken steeds meer 
‘driehoekjes’”

Advertentie

Fenomenen verzameld

Universal komt dit najaar met nieuwe cd’s  
en verzamelaars van vele popiconen, waar-
onder:
- 28 sep: John Fogerty - Revival
- 05 okt: JJ Cale - Rewind
- 05 okt: Eric Clapton - Complete Clapton
- 19 okt: Stevie Wonder - Number Ones
- 22 okt:  Van Morrison - Still On Top, 
  The Greatest Hits
- 29 okt: Eagles - Long Road Out Of Eden
- 09 nov: The Rolling Stones - Rolled 
  Gold +, The Very Best Of
- najaar: James Taylor en Joni Mitchell 

10_mb_91.indd   91 21-09-2007   14:23:46


