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Oog voor de klant
Welke marketingtrends integreert u in uw beleid? Het effectief benutten van social media is voor bijna 50 procent
van de marketeers een prioriteit. Samen met ‘de klant centraal’ en ‘authenticiteit’ zijn dat de toptrends van 2012.
Meer dan voorheen zullen klanten via Twitter, Facebook, e-mail en andere online tools betrokken worden. Of de
klant daarop zit te wachten is maar de vraag. Goed oog hebben voor de behoeften van de klant en op basis daarvan
een genuanceerde keuze maken welke boodschap aan wie wordt gestuurd, is online nog geen gemeengoed. Relevantie voor de ontvanger moet het belangrijkste criterium zijn bij de keuzes die de marketeer in 2012 gaat maken.
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Consumenten willen een relevant aanbod. Maar ze hoeven niet te weten
wat de aanbieder allemaal van hen weet. Zo bleek uit het onderzoek dat
VODW uitvoerde met de RUG. Een onderzoek over behavioral targeting (BT): de
dm-techniek om het juiste bericht aan de juiste klant op het juiste tijdstip op de
juiste plaats te leveren.
Privacy is belangrijk bij BT. Een op maat gesneden aanbieding kun je namelijk als
big brother is watching you ervaren. Doordat bedrijven steeds meer weten over
hun (potentiële) klanten groeit de zorg over het gebruik van persoonlijke informatie. Kijk bijvoorbeeld naar de negatieve publiciteit over het privacybeleid van Facebook.
Aan de andere kant willen consumenten wel degelijk
informatie en aanbiedingen op maat ontvangen. En
beate van dongen
zien we steeds meer bedrijven BT inzetten om hun
partner vodw marketing
klanten beter te bedienen. Met positieve tevredenbvandongen-crombags@
heids- en conversie effecten als gevolg. BT beperkt
vodw.com
zich echter nog te veel tot de online desktop omgeving. Binnen social media en apps is nog een flinke
stap te zetten. En juist deze stap is relevant.
Social media en mobile devices komen nog dichter bij
de klant. Waarbij dialoog en authenticiteit centraal
staan. Ook laten mensen hierin nog meer van zichzelf
zien. Persoonlijke informatie door bedrijven op basis van daadwerkelijk gedrag en
locatie: een paradijs voor BT. Maar een mijnenveld als het gaat om privacy. Tijd dus
om opgedane BT ervaringen door te vertalen naar social en mobile.
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Stelling: Marketeer leer luisteren en stuur vooral relevante boodschappen aan ontvangers.
De tijd dat marketeers oprecht dachten dat irritante commercials effectiever
waren dan interessante commercials, ligt zo’n tien jaar achter ons. Bijna alle
marketeers doen aan klantonderzoek, houden klanttevredenheidsmetingen, doen er
alles aan om de behoefte van de klant te kennen. Daar zit hem het euvel niet. De
vraag is juist: hoe zorg je er als marketeer voor dat je deze klantenkennis vertaalt in
creatieve communicatie. Want dat we ‘de klant centraal’ moeten stellen is inmiddels
een verschrikkelijke latitude. Denk nog maar even aan de hoon die neerdaalde over
de top van het bankwezen die in het onderzoek naar de bankencrisis concludeerde
dat ‘de klant weer centraal’ moest staan. Het echte probleem is: hoe doe je dat? Twee
zaken zijn cruciaal. Ten eerste: luisteren naar de klant bij productontwikkeling leidt
tot eenvormigheid. Kijk naar Volvo. Een icoon van veiligheid, nu inwisselbaar met veel
andere merken en qua veiligheid ingehaald door Audi en BMW. Of neem Apple.
Steve Jobs verklaarde nooit aan klantonderzoek te
doen omdat gewone stervelingen geen idee hadden
van innovatie. Het tweede cruciale punt is: laat de klant
bepalen hoe je je communicatiebudget besteedt. Vraag
ze of ze de voorkeur geven aan een commercial, premium, advertentie, magazine, sponsoring of een combinatie van al die andere mogelijkheden. Dit is een
nieuwe manier van het organiseren van je communicatie en onze ervaring is dat de uitkomst zeer verrassend
is en veel meer effect sorteert. In ieder geval wordt het je meteen duidelijk dat klanten geen behoefte hebben aan sec commercials en advertenties. Ik zou zeggen: durf
het ook eens aan je klanten te vragen, en neem hun mening dan serieus.
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