
Nieuws: GfK werkt aan branchebreed promotiesysteem 

 

Bij GfK Benelux Marketing Services wordt momenteel de laatste 

hand gelegd aan een centraal promotieplatform voor de 

entertainmentbranche. De basis voor dit systeem, dat Music 

Promotion Network (MPN) heet, werd in Duitsland door Phononet 

ontwikkeld en wordt momenteel ‘vertaald' naar de Benelux-

markt. “3200 journalisten en 140 radiostations worden in 

Duitsland via het platform voorzien van nieuwe muziek en het 

werkt er prima”, zegt projectverantwoordelijke Nick 

Holzenbosch. 

 

MPN houdt in, dat GfK nieuwe content namens de maatschappijen 

digitaal verspreidt. Uit het oogpunt van een constante 

kwaliteit streeft GfK ernaar de muziek zelf te digitaliseren. 

De maatschappijen geven aan wie wat mag ontvangen en met welke 

gebruiksrechten. In de praktijk zal dit erop neerkomen dat 

journalisten de muziek mogen streamen ten behoeve van hun 

recensies. Om het opnemen van de streams tegen te gaan, zullen 

die een lage kwaliteit hebben. Radiostations mogen de muziek, 

in volledige audiokwaliteit, vanaf één ip-adres downloaden. 

Daarvoor is aan de ontvangerskant een kastje nodig (onderdeel 

van het abonnement), dat de muziek voorziet van drm in de vorm 

van een watermerk. Behalve de muziek wordt aan alle deelnemers 

ook het complete booklet van een cd  aangeleverd (met een 

maximum van acht pagina's), evenals de trackgegevens en 

eventuele losse informatie rondom het product. 

 

Holzenbosch denkt niet dat MPN het werk van promotors 

overbodig maakt. “Het zal alleen hun manier van werken 

veranderen. Nu worden promotors vaak geconfronteerd met 

geadresseerden die – al dan niet terecht – zeggen de cd niet 

ontvangen te hebben of nog geen tijd gehad te hebben te 

luisteren. Deze post komt altijd aan, de verzender krijgt een 

ontvangstbevestiging en real-time informatie over wat de 

ontvanger met de content doet.” 

 

Door het wegvallen van de productie- en verzendkosten van het 

fysieke product zou het kunnen dat maatschappijen ervoor 

kiezen hun promotionele muziek breder aan te bieden, 

bijvoorbeeld ook aan lokale omroepen. “Vooral voor 

independents zou dit systeem het bereik wel eens kunnen 

vergroten”, aldus Holzenbosch. Hij streeft ernaar in september 

met het initiatief te kunnen starten. Ook maatschappijen als 

EMI en CNR, die in Nederland al met een soortgelijk eigen 

systeem werken, hoopt hij aan boord te halen. “In Duitsland is 

MPN hét promotiesysteem en wordt het als onwenselijk gezien om 

daar geen deel van uit te maken.” 

 

Hoewel de naam Music Promotion Network anders doet vermoeden, 

is de techniek achter het platform ook in staat beeldmateriaal 



(videoclips, muziek-dvd's, filmtrailers) en bijvoorbeeld 

gamedemo's te verspreiden. Holzenbosch geeft aan dat het zeker 

de intentie is dat in een volgende fase te gaan doen. Wat in 

ieder geval niet de bedoeling is, is rechtstreeks te gaan 

leveren aan consumenten. “GfK is immers een serviceprovider 

voor de entertainmentbranche.” 


