7 FACTOREN VOOR EEN
SUCCESVOLLE RETAIL PROMOTION
Wat zijn de belangrijkste inzichten in de klantbeleving, de instore effectiviteit en het proces binnen
licensing campagnes in samenwerking met retail-merken? Samen met bureau SAMR onderzochten we
de case 'WE X Nina': een bijzondere samenwerking tussen WE Fashion en Goede Tijden, Slechte Tijden.
We ontdekten 7 factoren voor een succesvolle retail promotion die we graag met je delen.

Het onderzoek
RTL en SAMR voerden eind 2016
een kwalitatief onderzoek uit
dat bestond uit single interviews
met klanten van WE Fashion
op verschillende locaties,
observaties en gesprekken
met spontane bezoekers van
WE Fashion. De doelgroep
bestond uit vrouwen tussen de
25 en 34 jaar (GTST-kijkers). We
interviewden ook stakeholders,
zoals de direct betrokkenen bij
WE Fashion.

WE Fashion & Goede Tijden, Slechte Tijden
‘Great things happen when we get
together’. Vanuit deze merkopvatting
nam WE Fashion samen met Endemol
Shine en RTL plaats aan de tekentafel
voor het schetsen van een stijlvol
partnership om modebewuste
vrouwen (20-49 jaar) te verleiden.
De doelstelling: de merkbekendheid
vergroten en de merkwaarden
positief beïnvloeden. Een innovatief
concept dat ﬁctie verweefde met de
werkelijkheid was het resultaat.
Actrice Marly van der Velden (Nina
Sanders in GTST) stond model voor de
doelgroep in een speciaal geschreven
verhaallijn. Ze ontwierp in de serie de
WE x Nina Party Collectie en werkte
toe naar een grote catwalk show voor
de verzamelde modepers. Vanaf die
apotheose op TV was de kledinglijn in

real life te koop. De GTST Meerdijkapp bood in-game features en WE
win-acties. Inserts in modebladen, een
outdoorcampagne op NS stations en
social media posts zorgden voor een
bruisend partnership op alle fronten.
De uitzending van de fashionshow leidde voor WE Fashion tot
een verdriedubbeling van de
dagomzet in de webshop en een
stijging in koopintentie (index 119),
meer dan 5.000 nieuwe members
en een enorme stijging in online
zoekopdrachten. De WE by Nina
campagne zorgde binnen de
doelgroep voor een signiﬁcante
verhoging van de merkwaarden en
spontane merkbekendheid, en het
belangrijkste: de collectie ging
binnen no time over de toonbank.

1. Voer subtiel en gelaagd
campagne
Consumenten willen zich
betrokken voelen. Neem
ze daarom stap voor
stap mee in de verhaallijn
of campagne.
Zo identiﬁceren ze zich
soepeler met het merk
of product.
Blijf wel de hele tijd de
subtiele opbouw bewaken.

5. Kies voor een logische ﬁt
tussen merken
Samenwerken inspireert.
Een partnership tussen
een programma en een
merk kan zorgen voor een
sprankelende interactie.
Programma en merk kunnen
iets aan elkaar toevoegen
als ze beiden net een andere
uitstraling hebben of een
andere doelgroep kennen.
Grote tegenstellingen werken
vaak niet. Die tasten de
geloofwaardigheid van het
partnership aan.

2. Geef aandacht aan details
Consumenten houden
van details. De aandacht
daarvoor versterkt je
geloofwaardigheid.
Echte materialen gebruiken
en tegelijkertijd informeren
via verschillende kanalen
zijn hier mooie voorbeelden
van.

6. Stem de middeleninzet
scherp op elkaar af
Stem mediamiddelen goed
op elkaar af. Een strakke
uitvoering/alignment
van verschillende media
vergroot het effect en de
geloofwaardigheid van
de campagne.
Goed op elkaar afgestemde
media die in elke fase
dezelfde of aanvullende
informatie bieden, nemen
de consument mee in je
campagne.
Weeg wel per medium af hoe
intensief en zichtbaar je de
campagne uitrolt.

Wil je meer informatie?
Neem contact op met RTL Licensing via:
Cleo de Rooij, senior productmanager
06 - 51 09 10 89 / cleo.de.rooij@rtl.nl
Karl Breukink, senior productmanager
06 - 51 09 01 76 / karl.breukink@rtl.nl

Adverterenbijrtl.nl
facebook.com/AdverterenbijRTL

twitter.com/RTLNLSales

3. Verras de consument
Consumenten houden
van verrassing. Met een
unieke campagnevorm of
verhaallijn verras je ze.
Een verrassende campagne
levert vaak extra positieve
aandacht op en maakt
een enorme drive los bij de
stakeholders.
Vernieuwen stopt nooit, ook
niet als je werkt met een
bewezen succesformule.

7. Manage timing en
proces strak
Aandacht telt. Tijd en een
integrale aanpak helpen
je campagne uniek maken.
Strak procesmanagement
draagt bij aan een soepele
afstemming tussen
processen en kanalen.
Wat werkt, is een
snel schakelend klein
kernteam en één
praktische en inhoudelijke
procesverantwoordelijke.

4. Zorg voor enthousiasme
bij alle stakeholders
Enthousiasme werkt
aanstekelijk. Hoe meer
passie bij iedereen, hoe
hoger de kwaliteit van je
campagne.
Belangrijk daarbij zijn
ruimte voor persoonlijk
ondernemerschap om
iets unieks te maken. En
natuurlijk het geloof in de
kracht van de campagne.

