
Nieuws: STEP promoot in 2004 ook nationaal product 

 

In 2004 zal de Stichting Entertainmentretail Promotion (STEP) 

weer volop actief zijn met het voeren van branchebrede 

campagnes. In totaal staan er acht campagnes in de planning. 

De eerste campagne volgend jaar is een nieuwe, omtrent het 

Gala van het Nederlandse lied. Dit concept betreft een aantal 

artiesten dat liedjes zingt uit het repertoire van de winnaar 

van de Radio 2 Zendtijdprijs. Die onderscheiding gaat elk jaar 

naar een uitvoerend artiest die van blijvende betekenis is 

voor de Nederlandse radio, dit jaar is dat Frank Boeijen. STEP 

zal campagne gaan voeren met een promotie-cd en –dvd. Op zowel 

de cd als dvd voeren verschillende artiesten liedjes van 

Boeijen uit. Naast de promotie-dvd/cd zullen tijdens de 

campagne de albums van de uitvoerende artiesten centraal 

staan. Deze nieuwe campagne is volgens STEP-directeur Nick 

Holzenbosch heel belangrijk. “Wij vinden het belangrijk 

nationaal product te ondersteunen.” De campagne loopt in de 

maanden april en mei. 

 

In april, mei en juni wordt opnieuw een Global Sounds-campagne 

georganiseerd. De samenstelling van het repertoire zal minder 

breed gaan dan voorheen en dus meer georiënteerd zijn op het 

traditionele world-genre. Verder zal er weer gewerkt worden 

met cheques die recht geven op kortingen op producten van 

artiesten die op de promotie-cd vertegenwoordigd zijn. 

Overigens bestaat het plan om niet alleen een cd uit te 

brengen, maar ook een aparte dvd aan het campagnemateriaal toe 

te voegen. Deze dvd zal live-uitvoeringen van diverse world-

artiesten moeten bevatten, die weer afkomstig zijn van live-

dvd’s van deze artiesten. “Je kunt het vergelijken met de 

Aangenaam… Klassiek-dvd”, aldus Holzenbosch. 

 

Op dit moment worden er raamwerken gecreëerd voor nog drie 

campagnes in mei en juni. “Hierover kan ik nog geen exacte 

informatie geven”, meldt Holzenbosch. De STEP-directeur denkt 

niet dat er in mei en juni, als ook de Global Sounds-campagne 

loopt, te veel campagnes tegelijk zijn. “Het zijn immers 

allemaal genre-gerichte campagnes.” 

 

Voor wat betreft de bestaande campagnes rond Lowlands en 

Aangenaam… Klassiek wordt gekeken of deze op dezelfde wijze 

gecontinueerd zullen worden. Ook de Muziek 10-Daagse, wellicht 

omgedoopt in Entertainment 10-Daagse, zal terugkeren. 

Holzenbosch: “We kregen signalen uit vooral de retailhoek dat 

men toch wat miste in oktober. Zo gaat dat… als zo’n campagne 

er niet is, merk je het ineens in je omzet.” 

 

Voor de Platenbon staan zeven verschillende campagneperioden 

op het programma in 2004. Naast twee algemene campagneperioden 

zal de bon extra onder de aandacht worden gebracht rondom de 



bekende cadeaumomenten moederdag, vaderdag en het 

schooljaareinde. De precieze invulling van de genoemde 

campagnes worden in een later stadium door STEP bekendgemaakt. 


