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Er wordt veel geschreven over de
inzet van WhatsApp door bedrijven, maar er is weinig bekend
over het bereik van consumenten
en hoe ze het waarderen. Job van
den Berg, onderzoeksadviseur bij
TNS Nipo, onderzocht de kracht
van WhatsApp vanuit het perspectief van de consument. Zijn
bevinding op basis van een
grootschalig, representatieve
studie is dat sommige groepen
consumenten meer open staan
voor WhatsApp-contact met
bedrijven dan andere.
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Zo positief als consumenten zijn over het
WhatsApp-contact met bedrijven, zo negatief zijn degenen die dat nog niet hebben gehad. Een tiende van de consumenten die nog geen contact hadden, is daartoe in de toekomst bereid. Slechts vier
procent van hen zou het zeer op prijs stellen als een bedrijf via de app contact zoekt.
Het gaat daarbij vooral om ouderen en
laagopgeleiden.
De resultaten van het TNS Nipo-onderzoek
laat zien dat WhatsApp niet bij alle consumenten in de smaak valt. Advies aan marketeers is daarom om WhatsApp gesegmenteerd te gebruiken.
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job van den berg is onderzoeksadviseur bij
tns nipo en houdt zich bezig met innovatieve
onderzoekmethoden en ontwikkeling van new
business
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