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Welkom in de ‘eeuw van het design’
Na het agrarische tijdperk, de industriële omwen-
teling en eind vorige eeuw nog de ict-revolutie is 
nu de ‘eeuw van het design’ aangebroken. Zo werd 
duidelijk tijdens het congres ‘Nu in de aanbieding: 
de toekomst’. 

[Door Hugo ScHrameyer]

D
esign heeft een ingrijpende in-
vloed op marketing gekregen.
Datsignaalkomtvanzelfstandig

trendanalistenconsultantChristineBo-
land.ZewasopuitnodigingvanDraftfcb
enzusterbureauLowenaarAmsterdam
gekomen,waarzevorigeweekdonder-
dagfungeerdealseenhoofdsprekerop
een congres over de komende decen-
nia.‘Nuindeaanbieding:detoekomst’
heettedehappening.

Meteenuurlangdurendbetoogwist
Bolandhaarfijndevingeropdeactuele
trends en ontwikkelingen te leggen.
Misschienweleenvanhaarbelangrijk-
steconclusieswasdathetspijkerharde
cijfergerichte marketingdenken zijn
langstetijdheeftgehad.Andersgezegd:
hetcijfermatigedenkenwordtnietbij
hetoudvuilgezet,maarhetistijdom
demarktopeenmeerconceptueleen
creatievemaniertebenaderen.Boland:
‘Datisnatuurlijkookhetverschiltus-
senmannenenvrouwen.Mannenken-
nen een doelgerichte werkmethode,
diesterkgerichtisopheteindresultaat.
Vrouwenkenneneenprocesmatigaan-
pak,waarbijnietalleenheteindresul-
taat telt, maar het totale beslisproces
belangrijkis.Dezeontwikkelingheeft

ookinvloedopdeverkoopvanproduc-
tenendiensten.Nietalleendeaankoop
zelf isbelangrijk,maarookdeweger
naartoe.Dusookserviceofhetgevoel
rondomeenproductofdienstisdoor-
slaggevend.Denkdanbijvoorbeeldaan
een nazorg achteraf bij de aankoop’,
aldusBoland.

VerbeelDing
De analiste schetste zes tendensen,
waarvan een deel zeker ook onder in-
vloedstaatvandefeminiseringvande
maatschappij.Alseerste‘megatendens’
noemdezedebehoefteaanemotionele
binding. Onder invloed van grote on-
zekerheden en toenemende agressie
iserverlangennaarsamendelen.‘Hoe
je ook denkt over de campagne, KPN
heeft dat goed begrepen. “KPN sluit
jeaan”laatziendat jealsmenskunt
deelnemenaaneengrotergeheel.’Drie
anderewoordendieinditverbandvie-
leen,zijnroots,regioenretro.Ookdie
hebbeneenrelatiemetemotionelebin-
ding,zoalsdeintroductievanderetro-
autoFiat500duidelijklaatzien.

Een ander megatendens die onder
invloed staat van de feminisering, is
de behoefte aan fantasie en verbeel-
ding.Storytellingisinditverbandeen
veelgehoordbegripenookdecommu-
nicatiebrancheweeterinmeetegaan.
Er bestaat inmiddels een Nederlands
bedrijf,Dutopia,datinopdrachtverha-
lenbedenktvoorbedrijvenofmerken.
Kwaliteit, functie of prijs zijn nauwe-
lijks nog onderscheidend, dus wordt
belevingenverbeeldingsteedsbelang-
rijker.Coca-Colaheeftdatbijvoorbeeld

goed begrepen. In de campagne ‘Step
into a Coca-Cola light night out’ wor-
denviervriendinnengevolgdvlakvoor-
datzeeenavondjeuitgaan.Ookande-
remerken,zoalsschoenenketenSacha,
wordenaandecampagneverbonden.

Ander voorbeeld is de outdoor-cam-
pagne van 3M, dat een straatmeubel
bedachtmetsecurityglasseneenmil-
joen dollar. Wie erin slaagde om het
glastebreken,mochthetmiljoenmee
naarhuisnemen.Dat lukteniemand.
Deze stunt genereerde een stortvloed
aan publiciteit, bovendien werden er
wereldwijdviainternettalvanfilmpjes
getoond van wanhopige mensen die
probeerdenhetglastebreken.

Bolandnoemdeookdebehoefteaan
vereenvoudiging.Mooivoorbeeldisde
wijnwinkel Grapedistrict, die inmid-
delsdrievestigingenteltinNederland.
De wijnen die worden aangeboden,
zijn heel eenvoudig en overzichtelijk
gerangschikt naar beleving. Zo heb je
bijvoorbeelddeeasy-wijnen(lichtwit),
maarookdedeep-enhoney-wijnen(vol
rodeenzoetewijnen).

Data-analySe
Naast Boland trad ook Kevin Hartman,
Customer Intelligence Director van
Draftfcb uit Chicago, op als inleider.
Watvanzijnverhaalvooralbleefhan-
gen, is de toenemende complexiteit
van het communicatie- en marketing-
proces. Lineaire processen, waarbij
extra marketinginspanningen altijd
leiden tot extra verkoop, zijn beslist
nietmeerzologischalstienoftwintig
jaargeleden.Daarom ishetookabso-
luut noodzakelijk, adviseerde hij, om
data-analistenintehuren.‘Enalsjeer
aléénindiensthebt,neemerdannog
één.’ Want de analyse van data is vol-
gens hem een belangrijke sleutel om
het gedrag van consumenten te kun-
nen volgen. Retailers weten op basis
vandatawaardebesteverkoopkansen
indewinkelsliggenenhoejedeconsu-
menthetbestekuntverleiden.

Alexandra Jankovich, partner van het
adviesbureau Spark&Co, tot slot, zei
hetopmerkelijktevindendatreclame-
budgettennoggrotendeelsnaardetra-
ditionele media gaan, terwijl internet
inhaarogenallangdestatusvanmas-
samedium heeft verworven. Markt-
plaats.nl is wat dat betreft een prima
illustratie:inmaartalleenaltrokdeze
site7,5miljoenuniekebezoekers.‘Eris
nieuwe kennis nodig om de markt te
lerenhoeomtegaanmetdezeontwik-
keling. We zullen op een onbevangen
maniermoetenomgaanmetdevraag
hoe consumenten via deze deelgebie-
denzijntebereiken.’

Campagne ‘Step into 
a Coca-Cola light 
night out’


