
BEOORDEEL DEZE LEZING
VIA DE MIE2019 APP!

Geef direct na deze lezing jouw beoordeling.

Zoek de lezing op via Programma en klik op de groene button Beoordeling invullen onderaan de lezing. Geef hier jouw 
cijfer.

De score wordt daarna bekend gemaakt op het MIE Insights Plein en in de MIE2019 app onder Beoordelingen.

Let op: mobiel uit of op stil!

Veel plezier!



Geen Effie zonder Affie?



No story

62%

Effie = effectieve en bewezen marketingcommunicatie



Touch – Tell - Sell





Rob van Benthem

van generalist naar specialist

28 jaar ervaring

aan zowel bureauzijde als klantzijde

grote internationale klanten

vooral in FMCG



















Functioneel/rationeelEmotioneel/Affectief

van generalist naar specialist

28 jaar ervaring

aan zowel bureauzijde als klantzijde

grote internationale klanten

vooral in FMCG





Arjen Fortuin (NRC):

“Bij de hedendaagse 

televisiereclames zou de 

oude Loekie nog niet dood 

gevonden willen worden”

“Bijna alles is goedkoop 

en liefdeloos gemaakt”



Laat mensen iets VOELEN



De principes om kijkers iets te laten voelen



Vertel een verhaal





Trek ze het beeld in



Middelen om te gebruiken



Story

38%

No story

62%

Explicit

56%

Implicit

32%

Implicit

44%

Goed voorbeeld Skoda



Heb een 

heldere 

boodschap



Heb één 
heldere 

boodschap



Story

38%

No story

62%

Explicit

56%

Implicit

32%

Implicit

44%



Goed gekoppeld aan het merk



Story

38%

No story

62%

Explicit

56%

Implicit

32%

Implicit

44%



1 2
Vertel een verhaal

3
Trek ze het beeld in

4
Heb een heldere 

boodschap

5
Goed gekoppeld 

aan het merk

Laat mensen iets 

voelen

Affectiviteit





… meer uit mijn spaargeld halen

… een superieur mobieltje

Appelleer aan een relevante klantbehoefte  ik wil…

… onbeperkt data op mijn mobiel

… goede dingen met mijn geld doen

… makkelijk en snel mijn verzekeringen regelen

… een multifunctionele auto hebben



Claim/Frame iets



Spaarverslimmers

Switch to Galaxy

Niet omdat het moet, maar omdat het kan

Zo maakt geld gelukkig

Verzekeren via je mobiel

De zaterdag

Claim/frame iets:



Wees consistent 

Op een verfrissende manier





Hou het vol

Ga voor de lange termijn



Ok, en hoe hebben onze Effie winnaars het nu 

gedaan?



Story

38%

No story

62%

Explicit

56%

Implicit

32%

Implicit

44%

Is er een Affie nodig om een Effie te winnen?



Story

38%

No story

62%

Explicit

56%

Implicit

32%

Implicit

44%



Leuk om naar te kijken

Overduidelijk merk …

Onderscheidende creatie

Affie

€ 6,5 miljoen TV; geen effectcijfers



Story

38%

No story

62%

Explicit

56%

Implicit

32%

Implicit

44%

Skoda



Leuk om naar te kijken

Onderscheidende creatie

Affie

Overduidelijk merk …

€ 6,9 miljoen TV; effect: van 3% naar 4,4% marktaandeel



Story

38%

No story

62%

Explicit

56%

Implicit

32%

Implicit

44%



Merk wordt aantrekkelijker

Merk is echt anders

Leuk om naar te kijken

Onderscheidende creatie

Affie

€ 9,3 miljoen TV

Proud to own 78%

Afstand tot Apple in 

marktaandeel verkleind 

van 54% naar 29%



Boodschap komt goed over

OuderenJongeren

Leuk om naar te kijken

Onderscheidende creatie

Overduidelijk merk …

€ 25 miljoen TV; effecten: 4e plek en hardste groeier



Story

38%

No story

62%

Explicit

56%

Implicit

32%

Implicit

44%



Merk is echt anders

Leuk om naar te kijken

Onderscheidende creatie

Affie

Overduidelijk merk … € 3 miljoen TV; 

25% nieuwe klanten

Verdubbeling 

merkoverweging en 

merkvoorkeur



Boodschap komt goed over

Leuk om naar te kijken

Onderscheidende creatie

Affie

Overduidelijk merk … € 2,8 miljoen TV

30% van de klanten heeft 

de app gedownload

Klanttevredenheid is naar 

8,1 gegroeid.



Rob van Benthem



BEOORDEEL DEZE LEZING

Geef direct na deze lezing jouw beoordeling.

Zoek de lezing op via Programma en 

klik op de groene button Beoordeling invullen 

onderaan de lezing. Geef hier jouw cijfer.

De score wordt daarna bekend gemaakt op 

het MIE Insights Plein en in de 

MIE2019 app onder Beoordelingen.

Bedankt voor jouw beoordeling en aanwezigheid!

VIA DE MIE2019 APP!


