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Guerrillamarketing of creative media advertising

SWOCC, SWOCC.nl
@SWOCC_NL 12 mei 2016

Guerrillamarketing wordt vaak gebruikt om een merk in de spotlights te zetten.
Creative media advertising (CMA) is een specifieke variant van guerrillamarketing
waar nog weinig onderzoek naar wordt gedaan. Recent onderzoek laat zien waarom
CMA een slimmere investering in je merk is dan guerrillamarketing.
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Dit artikel is geschreven door Marijn Meijers, universitair docent persuasieve communicatie aan de
Amsterdam School of Communications Research (ASCoR) aan de Universiteit van Amsterdam.

CMA
Adverteerders maken onder meer gebruik van non-traditionele media in plaats van traditionele media om zo de
aandacht van consumenten te trekken. Zo adverteerde Nike met zijn slogan door de zittingen van parkbankjes
weg te halen. Niets pauze, gewoon doorrennen: Just do it!
Dit is een voorbeeld van CMA: het gebruik van een nieuw, non-traditioneel medium om op verrassende manier
aandacht te genereren voor je boodschap. Belangrijk daarbij is dat het medium (het bankje zonder zitting)
onderdeel van de boodschap is. Namelijk: niet zitten maar gaan.
#Advertentie
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Deze overlap tussen het medium en de boodschap is wat CMA anders maakt dan andere vormen van
guerrillamarketing: de keuze van het medium voegt echt iets toe aan de boodschap. Doordat het medium de
boodschap impliciet communiceert, wordt de boodschap versterkt. Bij guerrilla is deze overlap tussen het
medium en de boodschap niet per definitie aanwezig.
Eerder onderzoek heeft laten zien dat CMA effectiever kan zijn dan traditioneel adverteren. Doordat de
consumenten verrast worden, ervaren ze een positief gevoel en doordat ze bewust met de boodschap bezig
zijn, beklijft deze beter. Dit heeft in de regel positieve effecten op advertentie-effectiviteit. Of CMA ook
effectiever is dan guerrillamarketing was tot nu nog niet onderzocht. De studie van Rosengren, Modig en
Dahlén (2015) brengt hier verandering in.

Het onderzoek
De onderzoekers bestudeerden wat de beste manier was om een nieuwe koffieketen aan te prijzen die als
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slogan ‘Tijd voor koffie?’ had. Ze vergeleken hierbij CMA met guerrillamarketing en een traditionele advertentie.
Voor CMA gebruikten ze een klok als medium, voor guerrilla een hond en voor de traditionele uiting een
printadvertentie in een krant. Waar de hond en de klok beide verrassende, non-traditionele media zijn en beide
dus vormen van guerrillamarketing zijn, is alleen de klok CMA. Want alleen bij de klok is er een overlap tussen
de boodschap (tijd voor koffie) en het medium (klok). Deze overlap is afwezig bij het gebruik van de hond als
een medium.
In lijn met eerder onderzoek bleek dat CMA beter werkt dan traditioneel adverteren. Zo hadden consumenten
positievere merkattitudes en hogere koopintenties na het zien van CMA dan na het zien van een traditionele
advertentie. Interessanter was dat het onderzoek liet zien dat CMA ook positievere merkattitudes en hogere
koopintenties opleverde dan guerrillamarketing.
Om je merk echt in de spotlights te zetten met het behulp van een non-traditioneel medium is het dus
essentieel dat er een overlap is tussen de boodschap en het medium. Dan zullen consumenten positievere
attitudes hebben ten opzichte van het merk en ook eerder geneigd zijn het merk te kopen. Met alleen het
gebruik van een non-traditioneel medium wordt dit niet bereikt, want het onderzoek liet ook zien dat
guerrillamarketing geen betere effecten bewerkstelligde dan traditioneel adverteren.

Consumer care
Het onderzoek liet ook zien waarom consumenten een merk positiever beoordelen en liever kopen wanneer er
gebruik wordt gemaakt van CMA in plaats van guerrilla of een traditioneel advertentie. Men vond dat een CMAuiting meer hun aandacht verdiende. Daarbij hadden de deelnemers het gevoel dat zij als consument meer
gewaardeerd werden wanneer het merk aan CMA deed in plaats van guerrilla of traditioneel adverteren:
wanneer ze de CMA-uiting gezien hadden, ervaarden ze dat het merk meer moeite voor hen deed en meer op
hen gefocust was dan bij guerrillamarketing of traditioneel adverteren.

Effectief out-of-the-box
Wil je als merk effectief aan de slag gaan met non-traditionele media, dan is een link tussen de boodschap en
het medium noodzakelijk. Wanneer het non-traditionele medium de boodschap nog eens extra versterkt en
benadrukt, laat je als merk aan consumenten zien dat je om ze geeft en de moeite neemt om een interessante
reclame-uiting voor hen te ontwikkelen. Consumenten waarderen deze geste en zullen het merk hierdoor
leuker vinden en eerder geneigd zijn het merk te kopen. Een win-win situatie.

Het volledige artikel van Rosengren, Modig en Dahlén is getiteld ‘The value of ambient communication
from a consumer perspective’ en verscheen in Journal of Marketing Communications (2015), volume 21(1),
pp. 20-32. Dit artikel vindt u hier (betaald).
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SWOCC, SWOCC.nl
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie (SWOCC) doet
fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op het gebied van merken en communicatie.
Deze kennis maakt SWOCC toegankelijk voor de praktijk, bijvoorbeeld door het uitbrengen
van publicaties, het organiseren van lezingen en het schrijven van blogposts: via dit
account zullen onderzoekers, docenten en andere schrijvers hun kennis over marketing
delen. De stichting is in 1995 opgericht op initiatief van Giep Franzen en is gelieerd aan de
afdeling Communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam. Meer SWOCC? Ga
naar swocc.nl of volg ons via @SWOCC_NL

Er zijn 0 reacties op dit artikel
Plaats zelf een reactie
Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren
Jouw naam - verplicht

Jouw e-mailadres - verplicht

Jouw reactie - verplicht

https://www.marketingfacts.nl/berichten/guerrillamarketing-of-creative-media-advertising[24-1-2019 12:13:05]

