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Beste lezer,

Het eerste Marketing Congress sinds de oprichting van de Belgian Association 

of Marketing is achter de rug. De verwachtingen waren hooggespannen en ik 

denk dat we met trots mogen zeggen dat we die volledig hebben ingelost. Bijna 

1.100 marketing professionals lieten zich inspireren door waardevolle inzichten 

en ontwikkelingen in het marketinglandschap.

 

Met dit congres hebben we als BAM bewezen dat we er staan. Eén team, met 

één missie: marketers helpen om nog beter, professioneler en méér meaningful 

te worden. We geloven immers dat meaningful marketers nog meer meaningful 

brands zullen bouwen. Want uiteindelijk willen we allemaal merken die goed zijn 

voor bedrijven, consumenten én de samenleving.

 

De inhoud van dit congres sloeg dan ook de nagel op de kop: we krijgen steeds meer 

mogelijkheden om een betekenisvolle relatie op te bouwen met onze consumen-

ten. Maar technologie is ook een hefboom om een duurzame wereld te creëren!

 

Het Marketing Congress kon niet gerealiseerd worden zonder de steun van heel 

het BAM-team en de ploeg van Of Cores, die samen het congres op een pro-

fessionele manier hebben georganiseerd. Een welgemeende dankjewel. Ik wil 

ook alle BAM-leden bedanken, want zonder leden geen vereniging. Met z’n allen 

staan we sterker. En ik ben ervan overtuigd dat we samen kunnen bouwen aan 

een movement for a better marketing world. 

Koen Van Impe 

Voorzitter BAM
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As an entrepreneur, you surely know that the Swedish have their own 
way of doing business. Their equality-based corporate hierarchy, 6-hour 
working days, Fika and so forth all revolve around effi ciency and people. 

Just like we at Volvo design cars for people. And, in the case of the 
XC90, for enterprising people like you. 

Its blend of a luxurious, minimalist interior with smart technologies like 
Adaptive Cruise Control, Pilot Assist and Apple CarPlay® means that 

you have time for what really counts. Time for your ideas, 
for your business and for yourself. If you’d like to know more about our 

Swedish business model, please join us for a test drive.

Doing business the swedish waY
THE VOLVO XC90 

2,1 - 8,1 L/100 KM I 49 - 184 G CO2/KM (NEDC)
 Environmental information KB 19/03/2004: www.volvocars.be



WAAROM BAM?
De globalisering, de technologische vooruitgang 

en een snel evoluerend medialandschap zorgen 

voor een nieuwe balans tussen bedrijven, beleid 

en een samenleving waarin het individu centraal 

staat. Daarom moeten marketers elkaar vinden 

en inspireren in hun zoektocht naar meaningful 

marketing. Dat wil BAM ook centraal stellen bij 

bedrijven. Zo wordt de marketing professional 

een essentiële troef om merken en bedrijven 

vooruit te helpen. 

CONNECT, LEARN & INSPIRE
Een netwerk van marketing professionals die 

elkaar inspireren, van elkaar leren, en elkaar 

helpen om de Belgische marketing naar een nog 

hoger niveau te tillen. Dat is BAM, de Belgian 

Association of Marketing. 

MARKETING HUBS
De marketing HUBS staan centraal binnen BAM. 

Ze verbinden je met belangrijke spelers binnen 

de verschillende deeldomeinen, met andere 

verenigingen, en met experts rond strategische 

marketing en specifieke onderwerpen. Elke HUB 

is gespecialiseerd in een bepaald domein, gaan-

de van Branding tot Data en Sportmarketing.

EVENTS
Jaarlijks organiseert BAM zo’n 30 evenementen 

die de Belgische marketingwereld verenigen. 

Congressen, awards en zoveel meer: allemaal 

geven ze je de kans om de nieuwste trends te 

ontdekken. En om je netwerk uit te breiden, 

natuurlijk.

OPLEIDINGEN
Klaar om te groeien? BAM organiseert opleidin-

gen en seminaries om je marketingskills aan te 

scherpen en je horizon te verruimen. 

BAM IS ER VOOR IEDEREEN
BAM is een open gemeenschap. Je sluit je aan 

op basis van je eigen behoeften. Als actief lid of 

liever om een extra inspiratiebron aan je lijst toe 

te voegen, het kan allemaal. Iedereen is welkom, 

zowel op individuele basis als in bedrijfsverband.

BAM, de grootste marketingvereniging in België, is zoveel meer dan de organisator 
van het Marketing Congress. De vereniging heeft een duidelijke missie: waardevolle 
marketing stimuleren bij Belgische marketers en ondernemers. Een lidmaatschap bij 
BAM opent deuren naar een netwerk, kennis en inspiratie. 

NOG GEEN LID? 
Sluit je aan bij BAM en verruim je blik. Surf naar  

join.marketing.be, kies het pakket dat bij je past en join 

the movement for a better marketing world.

LID VAN STIMA, BDMA OF IAB BELGIUM? 
Mooi zo. Je lidmaatschap werd automatisch overgezet 

naar BAM met behoud van alle ledenvoordelen. Nu is het 

tijd om voor het eerst je BAM-lidmaatschap te verlengen. 

Via join.marketing.be kan je het pakket kiezen dat het 

beste overeenstemt met je huidige voordelen en je 

toekomstige wensen.

BAM
EEN TROEF VOOR  
ÉLKE MARKETER
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Pocl<et-sized or oversized 
In business. it's all about being seen. On the streets. in the offices: wherever your customer is. That's 
where Printdeal.be comes in. With pocket sized business cards. oversized banners and everything in 

between. We print everything you need to be seen in any circumstance. Showwhoyou are. 

@Printdea} .. be 
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#02
MARKETERS MOETEN 
DRINGEND HUN EDGE 
TERUGVINDEN
Marketers zijn te soft geworden, te traag. 

Volgens Kristof De Wulf, CEO van Insites 

Consulting, blijven we te hard in oude patronen 

steken. Daarin moet snel verandering komen. 

Met andere woorden: marketers moeten hun 

grenzen – hun EDGE – opzoeken. EDGE is een 

acroniem voor Envision, Digest, Glue en Earn. 

Met Envision doelt Kristof op een duidelijke 

marketingstrategie waarbij zowel naar veran-

deringen in de toekomst moet worden gekeken 

als naar zekerheden die niet zullen veranderen. 

Digest wijst op twee dingen: snel verteren door 

te leren en snelle beslissingen te nemen, en 

traag verteren door afstand te nemen. Daarna 

komt het eropaan om alles wat je geleerd hebt 

samen te plakken (Glue). Doe meer met minder 

en leer van je omgeving. Als laatste moet je het 

vertrouwen van de consumenten echt verdie-

nen (Earn) door naar hen te luisteren, niet door 

hun aandacht af te kopen.

#01  
COMMENÇONS 
AVANT TOUT PAR LA 
SENSIBILISATION
Si vos clients se plaignent que vos ascenseurs 

sont trop lents, vous pouvez investir des mil-

lions dans des ascenseurs plus rapides ou 

installer plusieurs miroirs. Le résultat sera le 

même. Et cela nous amène à une question : 

devons-nous concevoir des solutions pour 

la raison ou pour la perception et les senti-

ments qu’elles induisent ? Rory Sutherland, 

chef d’une équipe de chercheurs en sciences 

du comportement chez OgilvyChange, est un 

ardent défenseur de la deuxième alternative. 

La psychologie commence enfin à s’immiscer 

dans les secteurs de l’économie et du marke-

ting. Et c’est tant mieux, parce qu’il est temps 

de regarder au-delà de ce qui nous semble lo-

gique. Les solutions psychologiques peuvent 

ressembler à des astuces, mais elles fonc- 

tionnent. Ainsi, nous pouvons mesurer la qua-

lité moyenne par rapport à la variance. C’est 

ce qui explique la popularité de McDonald : il 

est constamment meilleur que ce qu’il y a de 

pire sur le marché. 

MARKETING CONGRESS
LES 10 IDÉES LES PLUS 
IMPORTANTES POUR
LES MARKETERS
Deux jours riches en conférences intéressantes et en nouvelles idées très inspirantes. Mais 
de quoi se souvenir après ce Marketing Congress ? Que la technologie est importante ? Que 
le client doit rester central ? Ne le savions-nous pas déjà ? Nous avons cherché et trouvé les 
10 idées les plus importantes pour les marketers année 2018.  
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#05
TORDEZ LE COU AUX 
IDÉES FAUSSES
Vous ne voulez quand même pas que toutes 

vos idées, vos campagnes marketing aient 

des effets à court terme ? « Nous devons de 

toute urgence modifier nos stratégies » pré-

vient Peter Field, consultant en marketing 

et publicité. Les peter’s incovenient truths 

guident les marketers dans la bonne direction. 

Les marketers doivent atteindre des objectifs 

à trop court terme. C’est un souci, parce qu’on 

manque alors d’argent et de temps pour faire 

connaître sa marque et la renforcer. Ce sont pré-

cisément les longues campagnes qui sont en 

mesure de modifier le comportement des gens 

et de renforcer la fidélité à la marque. Et comme 

nous parlons de campagnes, utilisez-les pour 

jouer sur les émotions si vous souhaitez obtenir 

des résultats à long terme. On doit arrêter les 

campagnes rationnelles. Et arrêtez également 

de vous concentrer sur l’hypersegmentation. 

Si le ciblage spécifique produit des résultats 

spectaculaires à court terme, le marketing de 

masse est la solution à long terme. Le meilleur 

média pour nouer une relation à long terme 

avec le client ? La télévision. 

#03
L'INTUITION EST  
MAUVAISE CONSEILLÈRE
« Great marketing starts with not sucking » clame Karl Gilis, cofondateur 

de AGConsult, devant son auditoire. Et il le pense vraiment. Le gros problè-

me ? La confiance aveugle que l’on a dans l’intuition. Ce n’est pas parce 

que vous pensez que quelque chose est plus logique ou plus facile que 

cela produira réellement de meilleurs résultats. Never assume, always 

ask. En d’autres termes : écoutez le client et faites preuve de bon sens. 

Beaucoup trop de sites Internet sont tout simplement nombrilistes. Alors 

qu’ils devraient simplement porter attention au client. S’en est fini de 

proposer son offre, il est primordial de se concentrer sur les besoins et 

les questions que se posent votre groupe-cible. Vous êtes d’accord ? Une 

autre chose importante à retenir est que le design n’est pas tout. Mieux : 

le texte est souvent sous-estimé. Les gens ne viennent pas sur votre site 

web pour voir de belles photos, mais pour trouver de l’information. Guidez 

vos clients avec un bon copywriting et menez-les à leurs objectifs. Car, 

au final, qui a besoin de voir apparaître un joli logo et pas d’informations 

utiles ? Personne ? C’est bien de cela dont on parle !

#04  
HET LEVEN IS EEN 
KAARTSPEL
De meest inspirerende talk van dit congres? 

Het levensverhaal van Marc Herremans. Hij 

vergelijkt het leven met een kaartspel. Je trekt 

telkens een nieuwe kaart, zonder te weten 

welke die zal zijn. Op zijn zesentwintigste 

dacht Marc dat hij een zwarte kaart getrokken 

had. Na een zwaar ongeval raakte hij verlamd 

tot aan zijn middenrif. Knock out, dacht hij. 

Niets was minder waar. Hij raapte zijn stapeltje 

met kaarten weer op en keek ernaar. Familie 

en vrienden, zij waren er nog altijd. En dat 

waren de belangrijkste troeven die hij zich had 

kunnen wensen. Daarna legde hij de zwarte 

kaart weg en trok hij een nieuwe kaart, om zo 

zijn leven verder te zetten.

Wat dit bijzondere verhaal marketers kan 

leren? Dat tegenslagen een deel van het leven 

zijn, ook binnen een bedrijf. Dat we er daarom 

ook niet bang voor hoeven te zijn. Integendeel: 

elke tegenslag biedt nieuwe kansen. Maar 

we moeten er wel voor openstaan en zélf de 

touwtjes in handen nemen.

Marc weet hoe hij het spel van het leven moet 

spelen, zonder opgeven. Daar kan iedereen 

wat van leren. Niet enkel marketers.“H
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#7
LA CRÉATIVITÉ PEUT 
AMÉLIORER LE MONDE
Marketers, publicitaires, créatifs… Unissez-

vous ! Nous pouvons faire tellement plus 

que de vouloir mettre nos sociétés en avant. 

Pourquoi ne pas unir nos forces pour amélio-

rer le monde ? Est-il trop difficile de vouloir 

gagner le prix Nobel ? Selon Stefan Hyttfors, 

économiste et journaliste, et Mark Woerde, 

cofondateur de l’agence Havas Lemz, ce n’est 

pas le cas. 

Stefan est convaincu que les entreprises peu-

vent utiliser la puissance du numérique pour 

aspirer à un avenir meilleur. La numérisation 

est en mesure de rapprocher les gens et de ré-

duire la quantité de déchets. Les marketers ont 

pour objectif de créer un maximum de valeurs, 

de préférence avec un minimum de ressources. 

Mark va encore plus loin. Selon lui, le secteur 

créatif doit s’attaquer à des problèmes fonda-

mentaux, comme l’exploitation sexuelle des 

enfants philippins. Lorsque Mark a découvert 

que des enfants étaient obligés d’utiliser des 

webcams pour des rencontres X avec des mil-

liers d’hommes à travers le monde, il a voulu 

faire quelque chose. Avec son équipe, il a créé 

Sweetie, une petite fille philippine virtuelle 

pour prendre les gens la main dans le sac. Fort 

de cette information, il a pu mettre en lumière 

un scandale gigantesque. Mark a pu mettre 

la pression nécessaire sur les autorités pour 

qu’elles agissent. Sa campagne prouve que la 

bonne action créative peut mettre certaines 

choses en évidence sans le moindre souci. 

Une démarche qui peut réellement changer 

les choses. 

#06  
ER IS NOG EEN 
TOEKOMST VOOR 
DINOSAURUSSEN
“Wacht niet om digital te omarmen.” Wim 

Decraene, CEO van Accenture Digital, moedigt 

bedrijven aan om zich aan te passen aan de 

digitaliserende wereld. Ook de dinosaurus-

sen onder de bedrijven. Sterker nog, zéker de  

dinosaurussen onder de bedrijven. Toch lopen 

ze vaak achter, omdat ‘verandering’ een eng 

woord is voor deze gigantische ondernemin-

gen op leeftijd. Verandering houdt namelijk 

een risico op falen in. Volgens Wim is het drin-

gend tijd om die mindset te veranderen. “Falen 

is een optie” zou op spandoeken in deze be-

drijven moeten hangen, net zoals Google dat 

in z’n Moonshot Factory doet.

Hoe de tyrannosaurussen en de iguanodons 

uit de bedrijfswereld concreet aan die in-

haalbeweging moeten beginnen? Door drie 

grote stappen te volgen: financiële midde-

len vrijmaken voor vernieuwende ideeën, op 

zoek gaan naar initiatieven vanuit de core 

business en het juiste idee op het juiste mo-

ment lanceren. Niet te vroeg, maar zeker ook  

niet te laat. “O
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#08
LES ROBOTS 
DEVIENNENT NOS 
MEILLEURS AMIS
Une partie de jambes en l’air avec un robot ? 

L’idée même fait encore froncer les sourcils 

à bon nombre de personnes. C’est pourtant 

ce à quoi nous devons nous attendre. Susan 

Weinschenk et Nell Watson ont observé que 

la technologie s’immisce de plus en plus dans 

notre vie quotidienne. La technologie peut nous 

prendre en charge et élargir nos compétences. 

En outre, logiciels et machines jouent égale-

ment un rôle social. Les robots aux traits hu-

mains ou animaux provoquent notre empathie 

et gagnent notre confiance. 

Les innovations technologiques créent des op-

portunités pour l’avenir, mais elles posent aussi 

des questions éthiques majeures. Qui va déter-

miner ce qui est bien et ce qui ne l’est pas ? Et 

comment les machines vont-elles pouvoir faire 

les bons choix ? Nell a introduit le thème des 

machines éthiques où les machines doivent 

intégrer des valeurs humaines. Selon elle, le 

postulat est simple : «  il appartient à l’Homme 

de donner un cœur aux machines ». 

#10
DE TRADITIONELE MEDIA 
WAARDELOOS? THINK AGAIN!
De meeste marketers focussen op online media, terwijl ze beter enkele 

pijlen zouden bijhouden om deze op traditionele media te richten. Marcel 

Corstjens, marketingprofessor bij Insead, wijst erop dat we media zoals 

televisie en radio teveel negeren. Marketers maken een grote fout, want 

het zijn net deze kanalen die – nog altijd – de meeste mensen berei-

ken. Social media lijken een interessant middel om je doelgroep aan te 

spreken, maar blijken veel minder effectief te zijn dan gedacht. Of zoals 

Marcel het zo mooi omschrijft: “It’s like pissing in the ocean”. Het is beter 

om je water te verdelen over verschillende media zonder een kanaal uit te 

sluiten om een mooi watervaleffect te bekomen.

Maar wat is oude media eigenlijk? En wat is nieuwe media? Is het écht re-

levant om deze als twee aparte groepen te beschouwen? Danny Devriendt 

meent van niet. Telkens wanneer een digitale vernieuwing de wereld wordt 

ingestuurd, wordt er over ‘nieuwe media’ gepraat. Dat gaat uiteindelijk zo 

snel dat elke nieuwe mediavorm niet veel later oud nieuws wordt. ×

#09  
TIJD OM BLOCKCHAIN 
TE LEREN KENNEN
Veel marketers horen het nog altijd donderen 

in Keulen als het over blockchain gaat. Maar 

volgens Jean-Luc Verhelst en Nell Watson is 

het wel degelijk de toekomst. Transparantie is 

daarin het sleutelwoord. Omdat iedereen toe-

gang heeft tot dezelfde informatie, stijgt het 

vertrouwen in transacties en contracten. 

Jean-Luc gelooft in de mogelijkheden van 

blockchain voor marketers. Zo kan het de 

wereld van tv-advertising op zijn kop zetten. 

Blockchain kan het voor merken mogelijk 

maken om advertenties rechtstreeks naar 

kijkers te sturen, zonder eerst via een agency  

te passeren om zendtijd te kopen. Kijkers zou-

den kunnen beslissen aan welke ads ze hun 

aandacht verkopen. In ruil voor reclame zou-

den ze interessante of exclusieve televisie- 

content krijgen. 
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2 out of 3
smartphones are sold in physical 
stores. remove rest of sentence

Global Mobile Consumer Survey
Consumer usage patterns of the 
smartphone in Belgium 

Despite the rise of other communication methods, SMS remains the 
most popular way of communicating:

Deloitte’s 2017 Global Mobile Consumer Survey features insights about our 
relationship with mobile devices. To find out what the representative sample of 
2,002 Belgian consumers aged 18 to 75 reveals about our smartphone habits, read 
the complete Belgium report. Here are some of the interesting figures.
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31%
check smartphone
within 5 minutes
of waking up

42%
use smartphone while 
using public transport

41%
check smartphone in
the middle of the night

78%
use smartphone

when at work

28% 
check smartphone
5 minutes before
going to sleep 

55% 
use smartphone

while walking

43% 
use smartphone
while eating in a
restaurant with

family or friends

56% 
use smartphone

when meeting friends
on a night out

65% 
use smartphone

while watching TV

32%
use smartphone

in a business meeting
64%
send at least one 
text message per day

Mobile phone overuse

43% 
of smartphone users feel that they 
use their phone too much. 

2017 is the year that the smart-
phone became the most preferred 
device for checking bank balances.  

SMS IM

Text message E-mail Social networks 18-24 year olds is 
checking social media 

in the middle of the 
night

Instant message

SMS IM

For more information, read the 
2017 Global Mobile Consumer 
Survey – Belgium edition.
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Meer dan 1 miljoen 
telefoonnummers staan al op de 
Bel-me-niet-meer-lijst.
Belt u regelmatig klanten of prospecten? En controleert u of hun 
telefoonnummers voorkomen op die lijst? Dat is sinds kort wettelijk 
verplicht (KB van 31 mei 2014) en door die lijst te raadplegen vermijdt 
u hoge boetes (reeds een 20-tal bedrijven kregen administratieve 
boetes van de Economische Inspectie tot 60.000 euro).  

Respecteer de klant. Respecteer de wet.
De vzw Do Not Call Me (DNCM) is door de overheid belast met het 
beheer van de Bel-me-niet-meer-lijst. Via een abonnement (licentie) 
op deze lijst kan u vrij makkelijk controleren of die ook nummers uit 
uw klanten- of prospectendatabase bevat. Dankzij deze controle belt 
u niemand die dat niet wil en krijgt u ook geen problemen met de 
Economische Inspectie als er klacht wordt ingediend.

Wat moet u doen om in orde te zijn met de 
wetgeving?
Surf vandaag nog naar http://pro.bel-me-niet-meer.be en neem de 
licentie op de Bel-me-niet-meer-lijst die het best bij uw behoeften past.

Vragen?  
Bel Viviane Eeckman op 0479/99 55 53 of mail naar viviane@dncm.be. 
Zij maakt u wegwijs in deze nieuwe wetgeving en zorgt voor de juiste 
keuze van licentie zodat u onbezorgd (en zonder boetes) uw 
telemarketing acties tot een goed einde kan brengen.

een wettelijke verplichting 
voor elk bedrijf dat 
klanten en prospecten via 
telefonische acties wilt 
bereiken (B2C én B2B).

BEL-ME-NIET-MEER-LIJST: 
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op deze lijst kan u vrij makkelijk controleren of die ook nummers uit 
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Vragen?  
Bel Viviane Eeckman op 0479/99 55 53 of mail naar viviane@dncm.be. 
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INTERVIEW SUSAN WEINSCHENK

Interview 

« LA TECHNOLOGIE 
CHANGERA 
DE TOUTE FAÇON NOS VIES »

Un humain et un robot marchant main dans la main, en rue, notre 
subconscient qui utilise la technologie pour traiter l’information ou un 
aveugle qui pourra revoir via la langue ? Selon Susan Weinschenk, experte 
en psychologie et interactions entre l’Homme et les technologies, nous 
devons nous y attendre. Son message ? « Préparez-vous, votre entreprise et 
vous, pour l’avenir. »

LES GENS APPRÉHENDENT-ILS 
LA TECHNOLOGIE DIFFÉREMMENT 
AUJOURD’HUI QU’AVANT ? 
« Avant, la technologie était utilisée 

pour accomplir une tâche particu-

lière. Souvent, cela impliquait un long 

processus à l’efficacité perfectible. Il 

n’était pas question de convivialité, 

l’accent étant mis sur ce qui fonction-

nait le mieux pour l’appareil en tant 

que tel. Depuis, la technologie a ren-

contré de nombreuses innovations, de 

plus en plus orientées vers l’Homme. Il 

ne s’agit plus tant d’outils déterminés 

pour des tâches déterminées, mais 

de supports que nous utilisons princi-

palement pour créer et entretenir des 

relations sociales. Aujourd’hui, nous 
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sommes encore très dépendants des 

écrans et des claviers. Mais cela va 

bientôt changer. » 

COMMENT VOYEZ-VOUS L’AVENIR ?
« Nous sommes confrontés à des 

changements psychologiques et 

technologiques majeurs. Nous de-

vons apprendre à connaître d’autres 

aspects de la technologie. Nous 

lierons de plus en plus souvent nos 

cerveaux aux mécanismes techno-

logiques et aux données afin d’élargir 

notre perception sensorielle et de 

nous assurer que certaines informa-

tions inconscientes soient également 

traitées. En fait, certaines expé-

riences sont menées, introduisant 

des incitants qui peuvent pousser 

le subconscient d’une personne à 

prendre des décisions sur des actions 

en Bourse, sans que cette personne 

s’en rende compte. » 

COMMENT L’UTILISATION DE CES 
TECHNOLOGIES VA-T-ELLE MODIFIER 
NOS INTERACTIONS SOCIALES ? 
« L’Homme est un être social et 

cherche constamment de nouvelles 

manières de l’exprimer. C’est pourquoi 

je crois que, dans quelques années, 

nous aurons aussi des interactions 

sociales avec des mécanismes 

technologiques autonomes. Pensez 

aux animaux robots qui nous accom-

pagnent, par exemple. Mais cela peut 

aller bien plus loin. Pensez au sexe 

pratique avec un robot. Aujourd’hui, 

cela peut sembler étrange, mais c’est 

ce à quoi nous devons nous attendre. » 

VOUS DITES QUE LES GENS VONT 
ENTRETENIR DES RELATIONS 
AVEC DES MACHINES ? 
« Certainement. Nous sommes très 

doués pour humaniser des objets, 

surtout lorsqu’ils présentent des 

traits humains. Que ce soit un objet 
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physique ou un logiciel, s’il effectue 

des mouvements reconnaissables 

ou parle d’une voix humaine, nous 

y reconnaissons des émotions hu-

maines. Il en va de même pour les 

mouvements des animaux. Si vous 

permettez à un coussin souple avec 

une queue d’avoir des mouvements 

spécifiques, vous l’associerez immé-

diatement à un chat ou à un chien. 

Le coussin n’a même pas besoin 

d‘avoir des yeux ou une bouche pour 

susciter des émotions et une forme 

de reconnaissance. L’empathie aug-

mente notre confiance dans certains 

produits et objets. Il est important que 

les entreprises puissent répondre à 

ce phénomène. »  

LES GENS ONT-ILS RÉELLEMENT 
BESOIN DE TECHNOLOGIES 
TEINTÉES D’HUMANITÉ ? 
« Ce besoin existe certainement. 

Certaines évolutions technologiques 

telles que l’avènement des technolo-

gies vocales et la capacité d’anticipa-

tion des dispositifs ont conduit à exiger 

que les mécanismes technologiques 

contiennent un élément humain à 

l’avenir. Concepteurs et développeurs 

de produits devront en tenir compte. 

Ils devront analyser avec précision les 

réels besoins des gens. » 

SI LES ROBOTS DEVIENNENT 
PLUS HUMAINS, VONT-ILS AUSSI 
NOUS PRENDRE NOS JOBS ? 
« Le fait que nous avons de manière 

croissante confiance en la technologie 

et que nous sommes paresseux nous 

conduira à accomplir de plus en plus de 

tâches à l’aide de robots et de logiciels. 

Cela signifie que les entreprises doivent 

préparer leurs employés à jouer un nou-

veau rôle au cœur même de leur pro-

fession. Les machines peuvent accom-

plir des tâches, mais cela reste à des 

gens de poser les bonnes questions, 

d’étudier l’impact émotionnel de leurs 

actions et de prendre des décisions 

éthiques. Cela vaut aussi pour les mar-

keters. Ils vont devoir réfléchir à com-

ment ils pourront utiliser l’interaction 

entre les personnes et les technologies 

afin d’atteindre leurs groupes cibles et 

offrir à ceux-ci la meilleure expérience 

possible. » 

DE QUELLE MANIÈRE LES 
ENTREPRISES PEUVENT-ELLES 
INTÉGRER LES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES ? 

« Elles doivent penser, dès aujourd’hui, 

à l’avenir. Mais elles doivent aussi sa-

voir ce qui est possible aujourd’hui. 

Comment apporter une plus-value 

aux mécanismes existants ? Les in-

vestissements sont nécessaires pour 

se préparer à ce qui nous attend. Mais 

il ne faut jamais oublier de donner la 

priorité au client. La technologie est 

un moyen d’atteindre un but et pas 

une fin en soi. » 

EXISTE-T-IL UN RISQUE DE VOIR LA 
TECHNOLOGIE AGIR DE MANIÈRE 
INDÉSIRABLE POUR L’HUMAIN ? 
« Les questions éthiques sont nom-

breuses et pèsent lourdement sur 

le développement de nouveaux mé-

canismes. Il est difficile de détermi-

ner ce qui devrait être éthiquement 

acceptable et ce qui ne devrait pas 

l’être. Où se situe, par exemple, la li-

mite des relations acceptables entre 

les gens et les robots ? Aujourd’hui, 

nous examinons d’abord les possi-

bilités technologiques, avant d’en 

étudier le côté moral. Je pense que, 

à long terme, nous aurons besoin 

d’organisations indépendantes qui 

décideront de ce qui est bien ou de ce 

qui ne l’est pas. » ×

« D’ici quelques années, nous engagerons  
des interactions sociales avec des mécanismes 
technologiques autonomes. » 
— Susan Weinschenk

Interview 
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Looking for 
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Beelite® 
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cardboard

Onydis® 
Best time-to-market 
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Europal Packaging
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Interview 

IS HET ECHT ZO SLECHT 
GESTELD MET DE DIGITALE 
MARKETERS IN BELGIË? 
“Jammer genoeg moet ik daar ‘ja’ op 

antwoorden. Het is gelukkig niet zo 

dat we in België echt achterstaan 

op andere landen, maar we hebben 

één groot probleem dat ons parten 

speelt. Ons kleine land heeft een klei-

ne afzetmarkt. Dus je website moet 

steengoed zijn om zoveel mogelijk 

mensen te bereiken. En daar gaat het 

mis, want de meeste websites zijn  

gewoon slecht.”

WAAR GAAN MARKETERS 
DAN DE MIST IN?
“Marketers maken een cruciale fout: 

ze vertrouwen op hun buikgevoel 

en beschikken over te weinig echte 

kennis. Een beslissing op basis van 

nattevingerwerk kan een bedrijf veel 

geld kosten. Marketers bekijken hun 

website vaak op dezelfde manier als 

klassieke reclame, maar websites 

en reclame verschillen radicaal van 

elkaar. Gewone reclame moet op-

vallen en speciaal genoeg zijn om 

INTERVIEW KARL GILIS

“VERTROUWEN OP 
BUIKGEVOEL? 
DOE HET NIET, 
BESTE MARKETER ”

“Het gaat niet goed met de Belgische digitale marketers”, 
meent Karl Gilis, conversion en UX-expert en medeoprichter 
van AGConsult. Hij maakt de balans op van het huidige online 
marketinglandschap, schudt het Marketing Congress wakker - 
ja, ook letterlijk - en deelt zijn tips om beter te worden.

de aandacht van de consument vast 

te grijpen. Een website werkt net 

andersom. Wanneer iemand de site 

van een onderneming bezoekt, doet 

hij dat met een reden: om nuttige 

informatie te zoeken. De consument 

vraagt om aandacht, maar stuit veel 

te vaak op een homepage vol ge- 

stoef over het bedrijf zelf. Een website 

die bulkt van navelstaarderij, is een 

slechte website. Je moet aandacht 

geven, geen aandacht vragen.”

ER WORDT VAAK GEZEGD DAT 
BEDRIJVEN KLANTGERICHTER 
MOETEN ZIJN, MAAR DE REALITEIT 
IS VOLGENS JOU DUS ANDERS?
“Het is niet omdat je zégt dat je de 

klant centraal zet, dat je dat ook echt 

doet. Een onderzoek uit 2015 naar de 

klantgerichtheid van bedrijven bracht 

het volgende aan het licht: 80% van 

de bedrijven vindt dat het klantge-

richt is, terwijl consumenten maar 

8% van de bedrijven aanduiden als 

klantgericht. Marketers staan verder 

van hun klanten dan ze zelf denken, 

terwijl hun handelingen allemaal 

vanuit de noden van de consument 

moeten vertrekken. In die context is 

het ook vreemd dat ondernemingen 

al hun middelen en tijd investeren 

in het vinden van nieuwe klanten. 

Consumenten behouden, is minstens 

even belangrijk als het klanten- 

bestand uitbreiden.”

IS HET DESIGN VAN EEN 
WEBSITE OVERROEPEN?
“Design is zeker niet onbelangrijk, 

maar tekst wordt nog altijd gigantisch 

onderschat. Als je weet dat mensen je 

website bezoeken met een concreet 

doel, dan weet je dat ze daar niet 

komen om naar je mooie visuals te kij-

ken, maar om een concrete handeling 

uit te voeren. De juiste woorden kun-

nen je prospecten aanzetten om actie 

te ondernemen. Ik vergelijk het graag 

met een marktkraam: het is niet het 

meest indrukwekkende kraam dat 

goed verkoopt, maar de marktkramer 

met het beste verkooppraatje.”

HOE KUNNEN MARKETERS LEREN DE 
JUISTE BESLISSINGEN TE MAKEN?
“Eigenlijk is de oplossing heel simpel: 

gebruik je gezond verstand. Verplaats 

jezelf als marketer in de hoofden van 

je klanten, want het zijn zij die de 

macht hebben. Consumenten base-

ren hun beslissingen op ervaringen 

van anderen, en willen gewoon hun 

zin krijgen.” ×
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INTERVIEW STEFAN HYTTFORS

« À L’AVENIR, 
LES ENTREPRISES 
SUPERFICIELLES 
N’AURONTAUCUNE 
CHANCE DE SURVIE » 

Y a-t-il encore un avenir pour l’humanité ? Stefan Hyttfors, journaliste et 
économiste, débat de la question. Selon lui, les gens et les entreprises doivent 
agir de toute urgence pour nous assurer une société durable et, par-là, notre 
survie. « La technologie peut nous aider à atteindre cet objectif, mais nous 
devons aussi changer notre mentalité. » 

AVONS-NOUS RÉELLEMENT 
UN SÉRIEUX PROBLÈME ? 
« Nous sommes des milliards sur 

Terre. Un chiffre en croissance perpé-

tuelle. Nous consommons de plus en 

plus de matières premières. En même 

temps, nous sommes toujours en 

quête d’opportunités de croissance 

pour nos entreprises. Tout doit être 

rentable et, de préférence, autant 

que possible. Pourtant, nous savons 

que tout cela ne peut pas continuer. 

Pensez au réchauffement climatique. 

Nous en sommes responsables. Ou 

à la santé mentale des gens qui se 

détériore. Des problèmes à ce point 

gigantesques que nous pouvons nous 

demander s’il y a encore de la place 

pour l’humanité dans le futur. » 

QU’EN PENSEZ-VOUS ?
« Je reste, heureusement, positif. En 

fin de compte, les gens et les entre-

prises n’auront pas d’autres choix 

que de changer mentalités et com-

portements pour assurer l’avenir de 

nos enfants. Nous sommes beaucoup 

trop égoïstes et cela est en lien direct 

avec notre système économique. » 

DE QUELLE MANIÈRE ? 
« Jusqu’à présent, nous avons vécu 

dans une société hiérarchisée. Des 

autorités centralisées ont poussé des 

innovations sur le marché et encoura-

gé les gens à acheter. Une croissance 

constante et infinie était alors le man-

tra. Mais cela n’est tout simplement 

plus le cas. Cela n’a amené qu’à pro-

duire des montagnes de déchets et à 

entraîner un accroissement des ma-

ladies mentales comme la dépression 

ou le stress chronique. Internet a dé-

sormais modifié ce mode de pensée 

centralisé, car, dans le monde globa-

lisé que symbolise Internet, personne 

n’est le patron. Le renouveau viendra 

de visions inattendues. » 
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LES ENTREPRISES DOIVENT 
DONC METTRE FIN AU SYSTÈME 
LIÉ À LA CROISSANCE ?   
« Si une entreprise veut survivre, 

elle doit mettre sa compétitivité en 

marge. Au lieu de se concentrer sur 

les concurrents, elle doit cibler les 

innovations qui créent une valeur 

ajoutée au vivre ensemble. Les idées 

novatrices suscitent la croissance 

jusqu’à ce que quelqu’un d’autre 

trouve une meilleure idée. C’est vrai 

dans tous les secteurs. Regardez 

Amazon qui a donné une nouvelle 

approche sur le fonctionnement du 

commerce de travail et qui, du coup, 

éliminé beaucoup de concurrence. » 

TOUTES LES VIEILLES ENTREPRISES 
DOIVENT DONC SE TRANSFORMER ? 
« C’est un fait, mais nous devons arrê-

ter d’imaginer que c’est une mauvaise 

chose. Les nouvelles générations 

viennent toujours avec de nouvelles 

idées. C’est nécessaire si l’on veut 

que les valeurs de ces générations 

se traduisent en acte. Les vieilles 

entreprises ont souvent beaucoup 

d’expérience, mais cela les empêche 

de penser de manière disruptive. Les 

nouvelles entreprises apprennent 

plus vite et s’emparent plus vite de 

ces informations. C’est pour cette 

raison que certaines startups gran-

dissent rapidement. »

 

LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS 
ACCORDENT-ELLES PLUS DE 
VALEUR À UN AVENIR DURABLE ? 
« C’est souvent le cas. Des thèmes 

comme la durabilité et la facilité d’uti-

lisation du numérique sont le core 

business des nouvelles entreprises. 

Les millenials croient moins en l’au-

torité et attendent une réelle valeur 

ajoutée des marques. Le concept de 

networked society, dans lequel tout le 

monde est connecté, où il n’y a pas de 

hiérarchie, joue un rôle à cet égard. » 

CETTE NETWORKED SOCIETY 
PEUT-ELLE ÊTRE LA SOLUTION À 
CE PROBLÈME DE DURABILITÉ ? 
« Absolument, car elle va à l’encontre 

de l’objectif lucratif de l’économie 

d’aujourd’hui. Les entreprises doivent 

désormais collaborer plutôt que de 

vouloir se surpasser les unes les 

autres. Il ne s’agit plus de propriété, 

mais de société dans son ensemble. 

Pensez au succès grandissant de 

l’économie de partage. » 

QUEL RÔLE JOUE LE PROGRÈS 
TECHNOLOGIQUE ? 
« La technologie peut jouer un rôle 

important, car la numérisation im-

plique aussi la dématérialisation. Plus 

nous pouvons résoudre un problème 

avec le numérique, moins nous au-

rons besoin de produits physiques. 

Et moins notre empreinte écologique 

sera forte. De plus, de nombreuses 

solutions sont de moins en moins 

chères. Par le passé, développer ses 

photos de vacances prenait un temps 

fou et coûtait une petite fortune. 

Aujourd’hui, nous prenons des milliers 

de photos sur une année avec notre 

iPhone. On peut ensuite les partager 

avec qui on veut. Sans que cela nous 

coûte un centime. Je crois égale-

ment que ces évolutions permettront 

d’investir davantage d’argent pour 

s’attaquer aux problèmes sociaux et  

environnementaux. » 

QUE DOIVENT FAIRE LES 
MARKETERS DÈS À PRÉSENT ?
« Il s’agit d’insuffler un esprit durable 

et novateur dans ce que vous faites et 

de transmettre celui-ci au consom-

mateur. Il s’agit vraiment d’un objectif, 

bien plus que d’essayer de développer 

la demande pour votre produit. Un bel 

exemple de cela est Tesla. Font-ils 

les meilleures voitures ? Non. Ont-ils 

adopté pour mission de créer un avenir 

plus durable ? Absolument. Et c’est 

précisément ce qui fait l’attrait de la 

marque Tesla. Ce n’est que si vous 

vous efforcez de créer une valeur ajou-

tée pour la société que vous convain-

crez les gens de travailler avec votre 

marque. Cela fait de la confiance une 

notion de plus en plus importante. Les 

entreprises superficielles n’ont plus 

aucune chance à l’avenir. » × 

« Bientôt, les 
entreprises 
superficielles 
n'auront plus 
aucune chance 
de survie. » 
— Stefan Hyttfors

Interview 
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“Marketing is 
no longer about 

the stuff that 
you make, 

but about the
stories you tell.”

- Seth Godin

Your stories, our screens. 
We’ve got you covered every step of the way. 

Think of us for your next project and 
make <your idea> real.

LCD CONCEPTSLED
www.novid.be
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WAAROM GELOOF JE ZO IN DE 
DINOSAURUSSEN? ZIJN ZE NIET 
GEDOEMD OM TE VERDWIJNEN? 
“Absoluut niet. Hun mogelijkheden op 

het vlak van digitale innovatie krijgen 

te weinig aandacht. De Belgische 

media concentreren zich op de digita-

le reuzen en unicorns. Dat zijn de in-

vloedrijke mastodonten, zoals Google 

en Amazon, en succesvolle start-ups, 

zoals Airbnb. Toch is het belangrijk 

om ook andere grote ondernemingen 

in de schijnwerpers te plaatsen, want 

het zijn net die bedrijven die belang-

rijk zijn voor de Belgische economie. 

Daarbij denk ik aan de vele jobs die 

gecreëerd worden en de hoge winst 

die vele van deze dino’s maken.” 

VERALGEMENEN WE ALS WE 
ZEGGEN DAT BEDRIJVEN MET EEN 
BEPAALDE GROOTTE EN LEEFTIJD 
VANDAAG ACHTERLOPEN?
“We mogen niet naïef zijn: een groot 

deel van deze bedrijven is niet mee 

met de digitale revolutie. Deze grote 

ondernemingen hebben een hoop 

troeven om die digitale missie te doen 

slagen: ze beschikken over genoeg 

INTERVIEW WIM DECRAENE

“OOK DINOSAURUSSEN 
KUNNEN DIGITAAL
SUCCESVOL ZIJN”

Niet alleen digitale reuzen en unicorns, maar zeker ook 
dinosaurussen kunnen digitaal schitteren. Dat zegt Wim 
Decraene, Managing Director van Accenture Digital BeLux 
en innovatie-expert. Hij neemt het op voor de allergrootste 
bedrijven, en geeft hen een duwtje in de rug: “Als digitale 
dinosaurussen het juist aanpakken, kunnen ze stevige 
concurrenten worden voor digitale reuzen en unicorns.” 

financiële middelen, ze hebben een 

uitgebreid klantenbestand én ze ken-

nen de lokale markt. Toch reageren de 

meesten traag op de snel evolueren-

de wereld. Maar er zijn natuurlijk ook 

succesvolle bedrijven die wel inzetten 

op digital en hiermee een grote groei 

realiseren.”

IS ER EEN REDEN VOOR 
DIE TRAAGHEID?
“Grote bedrijven voelen zich bedreigd 

door de snelheid waarmee digitale inno-

vaties elkaar opvolgen. Een gigantische 

organisatie speelt daar moeizamer op 

in dan een jonge start-up. Die start-ups 

geloven in hun eigen vernieuwingen, 

terwijl de gevestigde waarden daar 

bang voor zijn, omdat ze ervan over-

tuigd zijn dat falen geen mogelijkheid 

is. Deze ondernemingen zullen hun 

mindset grondig moeten veranderen. 

Falen moet juist wél kunnen.”

HOE KUNNEN BEDRIJVEN 
DIE NIEUWE MINDSET IN DE 
PRAKTIJK OMZETTEN?
“Allereerst moeten de nodige financië-

le middelen vrijgemaakt worden, zodat 

er geïnvesteerd kan worden in nieuwe 

initiatieven. Die hoeven niet groot te 

zijn. Het is beter om een gevarieerde  

portefeuille aan kleinere ideeën  

te bedenken en te hopen dat een van 

die initiatieven aanslaat. Falen is zo 

minder eng, omdat de risico’s van een 

kleinschalige innovatie minder groot 

zijn. Daarna is het de kunst om de 

omslag te maken van de bestaande 

business naar een uitbreiding met 

nieuwe ideeën die werken. Als een 

bedrijf te traag reageert, wordt het 

door de markt voorbijgestoken. Maar 

als het te snel een vernieuwing door-

voert, kan het ook zijn dat de markt er 

nog niet klaar voor is.”

OP WELKE MANIER KAN MEN DE 
JUISTE BALANS VINDEN TUSSEN 
HET BESTAANDE EN HET NIEUWE?
“Door naar je consument te luiste-

ren. Digitale innovaties hoeven niet 

crazy te zijn, ze moeten gewoon een 

probleem van de klant oplossen. 

Daarnaast is het belangrijk om de 

trends snel op te vangen. Je ogen 

openhouden is dus de boodschap.”

WAT IS DE ROL VAN MARKETERS? 
“Marketers hebben een hele belang-

rijke functie in dat proces. Ze staan 

immers het dichtst bij de klant. Zij 

weten het best wat klanten nodig 

hebben. Ik geloof echt dat marketers 

een leidende rol kunnen spelen. Ze 

moeten mee rond de tafel zitten bij 

productontwikkeling, strategie, prijs-

zetting en de ontwikkeling van digita-

le producten.” ×
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For its digital advertisers, De Tijd and L’Echo are signing an
innovative, unique and binding charter: a commitment that
offers you three firm guarantees.

De Tijd and L’Echo sign the

100% charter
100% human traffic
Mediafin guarantees its advertisers fraud-free traffic. In other words, the
guarantee that its campaigns are seen solely by human beings, not by
robots.

100% viewability
Mediafin guarantees its advertisers 100% viewability. In other
words, the guarantee that its campaigns are viewed and not
hidden in some obscure corner of a website where they go
unnoticed.

100% privacy
Mediafin guarantees its advertisers and readers 100% privacy. In other words,
the guarantee that we value the trust between readers, publisher and 
advertisers highly. As a result, we are committed to full transparency in terms
of adhering to the privacy legislation and the use of data, also with regard to
advertisements.

You can consult the charter on the website of Trustmedia, the
advertising solutions of De Tijd | L’Echo:  www.trustmedia.be.

TRUST_171017_Digitaal charter_A4_ENG_Mise en page 1  13/12/2017  16:50  Pagina 1
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New Brand of the Year

Spott, de app waarmee je spullen kunt kopen die je op televisie ziet, 
werd tijdens het Marketing Congress bekroond tot Belgium’s New 

Brand of the Year. De ‘Shazam voor de e-commerce’ krijgt zo een 
bekroning voor een sterk concept en een succesvolle commercialisatie 

ervan. We spraken met Jonas De Cooman, co-bedenker en  
co-CEO van Spott, enkele minuten na de bekendmaking. 

“EEN MOOIE ERKENNING 
VOOR AL ONZE 

AMBASSADEURS”

SPOTT BEKROOND TOT BELGIUM’S NEW BRAND OF 2017

WAT BETEKENT DEZE AWARD VOOR JOU? 
“Deze award is vooral een erkenning voor ons 

harde werk, niet alleen van mezelf, maar van 

het volledige team. Daarnaast is het ook een 

erkenning voor onze klanten die vanaf dag 

één in ons geloofden: Medialaan, Group RTL, 

Microsoft, IMEC en de Universiteit van Gent. 

Zonder hen zouden we niet staan waar we 

vandaag staan. We hebben een hele gemeen-

schap die achter ons staat, ons continu in-

spireert, ons vooruitduwt en ons helpt als het 

even wat moeilijker gaat. De afgelopen jaren 

heb ik gemerkt dat innovatie een echte jour-

ney is. Daarom ben ik vooral onze klanten in de 

media enorm dankbaar, omdat ze het geduld 

hebben gehad om samen met ons die reis te 

maken. Ze hebben ons toegelaten om fouten 

te maken en dingen in de markt te zetten die 

niet zo relevant waren, om dan uiteindelijk 

samen tot een sterke oplossing te komen.”

HOE BEN JE SAMEN MET MICHEL DE WACHTER 
OP HET IDEE VAN SPOTT GEKOMEN? 
“We zagen de media-industrie veranderen. 

Die markt is ‘being disrupted as we speak’. 

Vroeger was er sprake van een evenwichtig 

ecosysteem. Lokale merken betaalden voor 

lokale mediakanalen. Iedereen was gelukkig. 

Sinds de opkomst van enkele Amerikaanse 

bedrijven – met name Google en Facebook – is 

er enorm veel geld weggesijpeld uit die lokale 

markt. Dat heeft het ecosysteem onder druk 

gezet. Maar vanwaar komt die Amerikaanse 

heerschappij? Voor ons was het antwoord 

op die vraag meteen duidelijk: deze merken 

hebben een beter begrip van de consument. 

En dat is juist het punt: je moet de consument 

beter begrijpen, om op basis daarvan een re-

levante dialoog aan te gaan.”

EN OP BASIS VAN DIE INZICHTEN 
WERD SPOTT GELANCEERD? 
“Absoluut. We hebben technologie ingezet 

om metadata toe te voegen aan de voorkant 

in plaats van de achterkant. Zo krijgt de kij-

ker een betere ervaring en kijkt hij met meer 

aandacht, langer en interactiever. Aan de 

achterkant hebben we ervoor gezorgd dat 

onze klanten in de mediasector inzichten 

kunnen krijgen over het kijkersprofiel van hun 

doelgroep. Zo kunnen ze veel effectiever naar 

merken toestappen om een partnership aan te 

gaan.”

WIE ZIJN JULLIE TYPISCHE KLANTEN? 
“Als je je bedenkt dat de kracht van content 
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vooral in de context te vinden is, dan weet je 

dat zowel content owners als merken ons een 

interessante partij vinden. Want als jij als kijker 

kiest voor een bepaald content format, dan 

heb je er een affiniteit voor. En als een merk 

zich aan dat format kan linken, kan het haar 

consumenten op een relevante manier berei-

ken. Content owners zijn dan weer continu op 

zoek naar product placement partners.”

GAME OVER VOOR DE KLASSIEKE 
RECLAMEBLOKKEN? 
“Ik geloof wel dat we voor een verandering 

staan. Het model van investeren in content om 

oogballen aan te trekken, om dan die content 

te onderbreken, is voorbij. Het nieuwe model is 

eerder: investeren in content, beseffen wat de 

waarde van die content is, en er dan mee aan 

de slag gaan. Dat is waar wij voor staan. Onze 

technologie faciliteert die evolutie. We willen 

de lokale media-industrie helpen om waarde 

terug te winnen van de grote Amerikaanse 

spelers.”

HOE ZIET 2018 ERUIT VOOR SPOTT? 
“2017 was voor ons een jaar waarin we ons pro-

duct in België volwassen gemaakt hebben. We 

hebben veel geleerd, onder andere over hoe 

we onszelf moeten positioneren in de markt. 

En we mogen ook enorm dankbaar zijn dat 

België ons op handen heeft gedragen. Maar 

nu moeten we hetzelfde kunnen genereren in 

het buitenland. Daarom zal 2018 het jaar van 

internationale expansie worden.” 

HEB JE NOG TIPS VOOR STARTENDE 
ONDERNEMERS? 
“België is een ideale testmarkt. Je hebt er na-

melijk de kruising van verschillende culturen, 

waardoor je inzicht krijgt in de Germaanse 

en Angelsaksische cultuur, maar ook in de 

Zuiderse culturen. De diversiteit in België is 

in die zin een gigantisch voordeel. Daarnaast 

zou ik ook iedereen aanraden om niet te 

snel België als de thuismarkt te zien. Zie het 

groots, want er is maar één thuismarkt, en dat 

is de wereld.” ×

DE ANDERE FINALISTEN 

FOODBAG
Foodbag is de 100% Belgische kookbox met pro-

ducten van bij ons. De boxen worden bedacht en op 

smaak gebracht door eigen chefs, en worden daar-

na aan huis geleverd. De kern van het Foodbag-

succes? Foodies zijn er dol op. Niet alleen vanwege 

de heerlijke gerechten, maar ook vanwege het 

duurzame concept. 

POM
POM staat voor Peace of Mind binnen ieders fac-

tuuradministratie. Met deze app betaal én archi-

veer je elke factuur in eender welke vorm op een 

eenvoudige en beveiligde manier. POM is de enige 

app waarmee je echt alle facturen in één beweging 

kunt betalen. 

SAROLÉA
Mix de cultuur van legendarische motoren met in-

novatieve technologie en je krijgt Saroléa, een puur 

Belgisch en 100% elektrisch motormerk. De exclu-

sieve en kwalitatieve uitstraling doet de rest. Deze 

stoere en krachtige machines zijn gebouwd voor de 

toekomst. 

SIMONE À SOIF
Een hydrolade, wat is dat? Dat is een biologisch-ar-

tisanale en unieke limonade van Belgische makelij. 

Simone à Soif onderscheidt zich van de gewone li-

monade, omdat het drankje puur op basis van plan-

tenaroma’s wordt ontwikkeld. Geen toegevoegde 

suikers, geen extra smaakstoffen, bewaarmidde-

len en kleurstoffen. Wij krijgen er alvast dorst van! 
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JE ZEGT DAT TECHNOLOGIE 
EEN GROTERE INVLOED 
HEEFT DAN CONTENT. WAT 
BEDOEL JE DAARMEE? 
“Marshall McLuhan, een Canadees 

filosoof, had een veelbesproken stel-

ling ‘The medium is the message’: 

het platform drukt een beslissende 

stempel op de betekenis van de 

boodschap. Het medium is dus door-

dringender dan wat er verteld wordt. 

Ik volg hem daarin. Kijk naar het verle-

den. De telefoon en de televisie heb-

ben een gigantische impact gehad 

op de mensheid. De ‘I have a dream’-

speech van Martin Luther King werd 

bijgewoond door 200.000 mensen, 

INTERVIEW STEVE GRIFFITHS

WAT WAS ER EERST: DE KIP 
OF HET EI? “MAAKT NIET UIT. 
WE MOETEN VOORAL 
OMELETTEN MAKEN”

Technologie is belangrijker dan content. Maar niemand 
wil erover praten. En dat is een gigantisch probleem. Steve 
Griffiths, Chief Digital Officer bij DDB Europe en daarmee 
verantwoordelijk voor de wereldwijde digitale activiteiten van 
McDonald’s, gelooft dat de creatieve sector een stem moet 
hebben in de ontwikkeling van relevante technologie. “We 
hebben mensen met een hoger EQ dan Mark Zuckerberg nodig 
om technologie te laten werken voor mensen.”

maar dankzij de televisie bereikte hij 

miljoenen mensen. Als we kijken naar 

vandaag, dan zijn het sociale platfor-

men en hun algoritmes, het ecosys-

teem van Amazon en technologieën 

zoals blockchain die een gigantische 

impact op de samenleving hebben.” 

MAAR TECHNOLOGIE IS TOCH 
NIETS ZONDER CONTENT? 
“Dat klopt, maar het omgekeerde 

is ook waar. En zo komen we in een  

irrelevante discussie. In plaats van 

te bepalen wat er eerst was - de kip 

of het ei - moeten we omeletten 

maken. En daarvoor hebben we bei-

den nodig. Een voorbeeld: The North 

Face heeft ooit na een warme winter 

een actie ontwikkeld om alle over-

blijvende voorraad van winterkledij te 

verkopen. Drie weken later was er een 

gigantisch koude winterprik. Via IBM 

Watson, gekoppeld aan The Weather 

Company, had The North Face die 

winterprik echter kunnen voorspellen 

en de gigantische kortingen overbo-

dig kunnen maken. Kortom: The North 

Face had met de hulp van technolo-

gie meer winst kunnen maken. Dat 

is een goed voorbeeld dat aantoont 

dat technologie een grotere impact 

heeft dan content. Vandaag werkt The 

North Face overigens wel samen met 

IBM Watson.”
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EXCLUSIVE PREVIEW EVENT 
FOR SBS 

SOUNDFIELD 

combines an elaborate crew of experienced and 
creative technicians & engineers with an arsenal of 
highly professional equipment to give you more than 
sound & light. We give you an experience!

Among others, Natalia, Voka, Tech Data, 
Q-music, Samsonite, Swarovski, Medialaan, Wella, 
Adecco, ... and the most renowned event agencies in 
Belgium and abroad are already convinced! 

Whether it’s a corporate or private event, theatre 
show, exhibition, concert, … Soundfield lifts the 
technical aspect to another level! 

WHY? 

Because we love what we do, because we are more 
than sound & light and because we’re Soundfield! 
No other reasons needed…

Atomveldstraat 8 bus 5  l  9450 Denderhoutem  l  Belgium
T +32 53 805 850  l  F +32 53 809 088
info@soundfield.be l www.soundfi eld.be
 

Soundfi eld nv

© SBS

NEW ADDRESS FROM JANUARY 2018 >> 

WAT WAS ER EERST: DE KIP 
OF HET EI? “MAAKT NIET UIT. 
WE MOETEN VOORAL 
OMELETTEN MAKEN”



“Sociale 
platformen en 
hun algoritmes, 
het ecosysteem 
van Amazon en 
technologieën 
zoals blockchain 
hebben een 
gigantische 
impact op de 
samenleving.” 
— Steve Griffiths
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Interview 

MOET DE CREATIEVE SECTOR EEN 
EARLY ADOPTER VAN NIEUWE 
TECHNOLOGIE WORDEN? 
“Absoluut. Maar marketers zijn ge-

neigd om te wachten tot technologieën  

helemaal volwassen zijn. Meestal 

stappen ze dan pas in, terwijl ze veel 

vroeger al moeten experimenteren. 

Want dat zou ook betekenen dat 

ze de technologieën mee kunnen 

vormgeven.”

HOEZO? 
“Er zijn drie maturiteitsniveaus. 

Technologie start als een gimmick; 

het is gloednieuw, sexy en innovatief. 

Maar er zijn geen echte use cases. 

Dan volgt de mirror-fase, waarin we de 

technologie gebruiken, maar op een 

foute manier. Denk maar aan tv-spots 

die op YouTube geplaatst worden. Dat 

werkt niet. De derde en laatste stap 

is de artform-fase. Dan ontstaat er 

echt een wisselwerking tussen tech-

nologie en de juiste content. De vraag 

is natuurlijk hoe we sneller tot die 

artform-fase komen, zonder de pijnen 

van de twee voorgaande fases.”

GOEDE VRAAG. HOE DOEN 
WE DAT JUIST? 
“Ik geloof dat de creatieve sector in 

staat is om technologieën zinvoller te 

maken. Voor de mediasector en voor 

de consument. Nieuwe technologieën 

zijn spannend, maar om eerlijk te zijn 

ook gevaarlijk. Gaan we de ontwikke-

ling ervan echt laten afhangen van 

mensen zoals Mark Zuckerberg, die 

niet bepaald hoog scoort op sociale 

intelligentie? De creatieve sector staat 

dichter bij de mens, we zijn gevoeliger. 

En daarom zijn we de perfecte aanvul-

ling voor de technologische sector.”

WAT STAAT ER DAN NOG IN DE WEG? 
Media-agentschappen zijn in dit ver-

haal toch wel de foute gatekeepers. 

Ik zou graag een gesprek hebben bij 

Google, Snap en Facebook. Maar die 

sturen ons langs media-agentschap-

pen. Met als resultaat dat we moeten 

werken met crappy oplossingen zoals 

de banner. Terwijl we er toch voor 

moeten zorgen dat reclame werkt 

voor consumenten.”

INTERESSANT. DUS BANNERS 
HEBBEN NOOIT ECHT GEWERKT? 
“Dacht je van wel dan? Kijk naar 

het succes van de adblocker. 

Consumenten ontwikkelen een ban-

ner blindness, of ze worden zo gefrus-

treerd dat ze een adblocker installe-

ren. Ik geef ze gelijk. Banners zijn zo 

artificieel als communicatieplatform, 

dat ze geen mens aanspreken. Bij DDB 

geloven we dat de beste technologie 

menselijke technologie is. Zo hebben 

onze Belgische collega’s bij DDB er-

voor gezorgd dat Paul van Ostaijen dit 

jaar op de Boekenbeurs zijn boeken 

kon signeren. Dankzij een analyse van 

zijn transcripten zijn we erin geslaagd 

om een Ostaijen-font te ontwikkelen. 

Met een robotarm hebben we daar-

mee dan honderden boeken gesig-

neerd. Dat is betekenisvol. Bovendien 

geloven we dat transacties emotio-

neel kunnen zijn, op elke touchpoint 

in de customer journey. Het is belang-

rijk om die verbinding op te zoeken.”

DUS DE TECHNOLOGIE ZORGT 
ERVOOR DAT WE DICHTER BIJ 
ONZE CONSUMENTEN STAAN? 
“Dat is alleszins de bedoeling. Maar we 

moeten ook beseffen dat consumen-

ten merken niet als individuele dingen 

zien, maar als systemen. Ze zien het 

volledige plaatje. Elke interactie, van 

het bekijken van een tv-spot tot het 

contact met de klantendienst, bouwt 

aan het merk. Het probleem is dat 

agentschappen vaak aan slechts 

enkele onderdelen bouwen. Terwijl we 

eigenlijk de volledige customer jour-

ney zouden moeten ontwikkelen.” ×
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IS PERSOONLIJKE DIALOOG 
DE NIEUWE STAP OM 
CONSUMENTGERICHT TE WERKEN?
“Ja, daar ben ik van overtuigd. 

Onpersoonlijk eenrichtingsverkeer is 

passé. Mensen zoeken een gerichte 

en vlotte interactie met merken. Voor 

sympl (ons online rekruteringskan-

toor), was dat ook het uitgangspunt: 

een snelle en laagdrempelige manier 

vinden om te communiceren met werk-

zoekenden door het rekruteringsproces 

te starten in een voor hen bekende en 

vertrouwde omgeving. Bij ons is dat 

een chatruimte, zoals bijvoorbeeld 

Facebook Messenger, omdat mensen 

liever geen aparte apps gebruiken en 

sowieso al veel tijd in een chatbox door-

brengen. We gebruiken een chatbot om 

via een conversatie met de kandidaat 

zijn profiel op te stellen.” 

TOT ZOVER DE MENSELIJKE 
INTERACTIE. 
“Dat hoeft geen probleem te zijn. De 

consument herkent een chatbot en 

vertrouwt deze. Mensen verwachten 

trouwens heel andere conversaties 

INTERVIEW MARK HERMAN

DE KRACHT VAN 
CONVERSATIONAL COMMERCE
“HI THERE! 
HOW CAN I HELP YOU?” 

“Of het nu om een spraakgestuurde persoonlijke assistent gaat of 
om een chatbot die de juiste vragen stelt, conversational commerce 
is dé manier om een vruchtbare interactie met consumenten 
aan te gaan.” Mark Herman, marketingexpert en oprichter van 
online rekruteringskantoor sympl, moedigt bedrijven aan om alle 
voordelen uit deze nieuwe technologieën te halen.

met chatbots dan met mensen. 

Kandidaten die met hen in contact 

komen, voelen zich tot niets verplicht, 

want ze kiezen zelf of ze antwoorden, 

en wanneer ze dat doen. En ze worden 

snel en efficiënt aan de juiste job ge-

holpen. Zo creëren wij echte waarde in 

een sector die zich vandaag nog altijd 

grotendeels offline organiseert, wat 

frustrerend is voor kandidaten.”

IS EEN CHATBOT IMPLEMENTEREN 
ZO SIMPEL ALS HET LIJKT? 
“De juiste technologie vinden is inder-

daad niet moeilijk. Er op een goede 

manier mee omgaan is dat wel. 

Conversational commerce kan enkel 

resultaten opleveren als deze relevant 

is voor je consument. Onderzoek wat je 

doelpubliek nodig heeft en hoe je con-

versational technology het beste inzet 

om aan die noden tegemoet te komen. 

Kan het een deel van je bestaande 

businessmodel worden, om bijvoor-

beeld je werk te verlichten, of wordt het 

een extra feature bovenop je huidige 

strategie? Daarnaast is de juiste tone 

of voice van cruciaal belang.”

WAT BETEKENEN CHATBOTS 
VOOR MARKETERS? 
“Chatbots kunnen hen nog dichter 

bij de klant brengen. Vragen en en-

quêtes zullen de consument veel 

sneller bereiken en zullen sneller 

beantwoord worden. De overvloed 

aan data die een marketer bereikt, 

zorgt voor interessante inzichten die 

hem in staat stellen om nog gerichter  

te werken.”

HOE ZIE JE DE TOEKOMST?
“Conversational technology zal 

nog servicegerichter worden: een 

chatbot zal vaker met de gespreks-

partner meedenken om hem nog 

beter te kunnen assisteren. Dat 

ligt ook in lijn met de toenemende 

verwachtingen van consumenten. 

Daarnaast zullen de geavanceerde 

ontwikkelingen op het gebied van 

audiogestuurde personal assistants 

ervoor zorgen dat audio naar de 

voorgrond treedt. Toch zullen chat-

bots ook dan nog vele uitwerkingen  

kennen.”

MOEDIGT U ALLE BEDRIJVEN 
AAN OM OP DE ‘CHATBOT-
TREIN’ TE STAPPEN?
“Het is niet meer de vraag of je conver-

sational commerce moet implemente-

ren, maar wel wannéér je dat doet. Ook al 

staat de technologie nog niet helemaal 

op punt, je start best vandaag al met  

experimenteren.” ×
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New ground-breaking technology!
FACIAL RECOGNITION BADGE PRINTING 

Picture this: You walk into a conference and head for a kiosk to 

check-in. As you approach the kiosk, it recognizes your face and 

automatically prints your badge.

Sounds too good to be true?......It’s not!

Expo Logic, in partnership with Zenus, developed this innovative tool for secure and efficient 

attendee check-in at events for use with it’s on-site event management solution, fielddrive.

+

Powered By:

Fielddrive is an innovative Suite of Services for on-site attendee management across the globe. The 

fielddrive suite includes data integration, live badging, and track and trace capabilities which can be 

implemented at your event.

About fielddrive

Learn more about this technology and how you can use it at 

your next event at www.expologic.com/fielddrive

Contact us: +32 3 860 16 90 / sales@expologic.com

DE KRACHT VAN 
CONVERSATIONAL COMMERCE
“HI THERE! 
HOW CAN I HELP YOU?” 



As a Creative Experience Agency, we recently won Effie Awards  
for three clients. That resulted in our recognition as ‘Most Effective 
Agency of the Year 2017’. A prestigious title that doesn’t just 
recognize our agency, but everyone who works here. Because 
there’s no effective work without effective people. 

In the case of Kunstmaan that’s 107 creative, straightforward and 
relentless people who share one and the same goal: to design the 
best human brand experiences. Experiences, which together with 
the most effective campaigns, result in the most transformative 
business results for our clients time and time again.

That’s why we view this meaningful recognition primarily as  
‘The Most Effective People Award’. And what better way to share  
it than to literally give everyone his or her piece.

Go to kunstmaan.be to watch how we took things in hand.

HOW TO SHARE 
ONE AWARD WITH 
107 WINNERS?

- Kunstmaan wins ‘Most Effective Agency of the Year’ Award -

advertentie_297x210_BAM_20171215.indd   1 15/12/17   09:17
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MACHINES ZULLEN OP TERMIJN 
CREATIEVE WEZENS WORDEN. WELKE 
ROL ZAL DE MENS NOG SPELEN?
“Machines zullen ons op veel ma-

nieren helpen om onze verbeelding 

in realisaties om te zetten. Met 

technieken zoals generatief design 

kunnen machines een kleine hoe-

veelheid informatie, voorbeelden en 

ervaringen omzetten in creatieve re-

alisaties. Machines kunnen echte ar-

tiesten worden: dankzij deep learning  

kunnen ze creatieve interpretaties 

realiseren.”

WAT BETEKENT DAT VOOR DE 
CREATIEVE INDUSTRIE? 
“Ik denk dat er alleen maar meer 

plaats zal zijn voor creatieve disruptie, 

INTERVIEW NELL WATSON

“HET IS AAN DE MENS 
OM MACHINES EEN HART 
TE GEVEN”

Dat Nell Watson indruk maakte op het Marketing Congress, 
is een understatement. Haar inzichten in wat technologie voor 
de mensheid kan betekenen, zijn op z’n minst de moeite waard 
om verder te onderzoeken. Nell Watson is een vrouw met een 
missie: onze menselijke waarden aanleren aan machines. 
Hoe ze dat wil doen? “Het is gewoon een kwestie van de juiste 
dataset te ontwikkelen,” zegt ze vastberaden. We zaten enkele 
dagen na het congres met Nell samen. 

en dat we veel meer mogelijkheden 

zullen krijgen. Creatieve mensen 

zullen hierdoor een stuk effectiever 

worden in het creëren van waardevol-

le dingen.”

KAN DE TECHNOLOGIE ONZE 
MENSELIJKE CAPACITEITEN 
OVERTREFFEN? 
“Op verschillende domeinen zijn ma-

chines al slimmer dan onze hersenen. 

We hebben machine intelligence sys-

temen en algoritmes die veel beter in 

staat zijn om objecten te herkennen 

en voorspellingen te maken dan wij. 

Op die domeinen hebben we al te 

maken met superhuman technology. 

Machine learning gebeurt op basis 

van datasets. En nu we zoveel data 

hebben, leren machines gigantisch 

snel bij.”

JOUW MISSIE IS HEEL AMBITIEUS. JE 
WILT ONZE MENSELIJKE WAARDEN 
AANLEREN AAN MACHINES. 
HOE DOE JE DAT JUIST? 
“Ik zit in een groep die aan een data- 

set werkt rond machine ethics. Deze 

dataset bevat de waarden die voor 

de meeste mensen belangrijk zijn. 

We werken bijvoorbeeld aan een 

project met een robothond. Een van 

onze doelstellingen daarbij is om de 

bekrachtiging - “brave hond, stoute  

hond” - te laten werken. In vele ge-

vallen is dat vergelijkbaar met onze 

voorouders die als eersten met hon-

den werkten. We vergeten soms dat 
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honden vroeger wolven waren. We 

hebben er als mens voor gezorgd 

dat ze met ons samenwerken, dat 

ze van ons houden. Op dezelfde ma-

nier aligneren we vandaag machines 

met de verwachtingen van de mens. 

Machines zijn potentieel goedaardige 

creaties. Maar het is belangrijk om hen 

te leren met ons samen te werken. We 

kunnen ze belonen, en het is mogelijk 

dat ze van ons houden. Maar zoals het 

ook mogelijk is om een hond te mis-

bruiken waardoor hij mensen bijt, kan 

de technologie ook voor kwaadaardi-

ge doelen worden ingezet.”

HOE DIJKEN WE DIT GEVAAR IN? 
“We hebben nood aan een soort van 

regulator die onze menselijke voor-

keurswaarden kan bewaken. Daar wer-

ken we ook aan. Momenteel zijn we een 

dataset aan het creëren die onze waar-

den kan overbrengen naar machines. 

Daarvoor gebruiken we fictie. Zoals we 

onze kinderen voorkeursgedrag aan-

leren dankzij verhaaltjes en parabels 

met een moraal, kunnen we dat ook 

met machines doen. Het is immers aan 

ons om de machines een hart te geven. 

Iedereen kan trouwens bijdragen aan 

die missie via openeth.org." 

JE VERTELT DAT VERTROUWEN 
BELANGRIJK IS. WAT 
BEDOEL JE HIERMEE?  
“Er is geen betere voorspeller van geluk 

in een samenleving dan vertrouwen. 

Als je gelooft dat anderen het beste 

met je voorhebben, heb je meer kans 

om gelukkig te zijn. Doorheen de 

geschiedenis hebben we manieren 

gevonden om dat vertrouwen in de 

samenleving op te krikken. Een van 

de meest significante ontwikkelingen 

in het verleden was de uitvinding van 

de dubbele boekhouding door Luca 

Pacioli. Hierdoor werd fraude een stuk 

moeilijker, maar het zorgde ook voor 

transparantie over het reilen en zeilen 

van een bedrijf. Het heeft de ontwik-

keling van de Renaissance enorm be- 

invloed. Sindsdien is de welvaart en het 

welzijn in de wereld continu verbeterd.”

WAT KAN DE ROL VAN BLOCKCHAIN 
ZIJN VOOR HET VERTROUWEN 
IN DE SAMENLEVING? 
“Door blockchaintechnologieën te 

gebruiken, kunnen we het vertrouwen 

nog verder verhogen. Blockchain zorgt 

voor een gedeelde epistemologie. Dat 

betekent dat iedereen over dezelfde 

informatie beschikt. Blockchain is 

decentraal opgebouwd en dus voor 

iedereen toegankelijk, wat het ver-

trouwen nog verder verhoogt. Het is 

fascinerend hoe economen en ethici 

zullen samenkomen om bijvoorbeeld 

externe factoren in de prijszetting 

te brengen met blockchain. Neem 

vervuiling bijvoorbeeld. Dankzij de ul-

tieme transparantie in de blockchain 

kunnen we de vervuiling verwerken in 

de prijszetting. Dat zorgt ervoor dat 

mensen en bedrijven die goede dingen 

doen voor de mensheid en de planeet, 

het meeste succes zullen hebben.”

ZAL BLOCKCHAIN OOK VOOR 
MEER EFFICIËNTIE ZORGEN? 
“Absoluut. Deze technologieën kun-

nen een interface tussen mensen 

met verschillende waarden creëren. 

Stel dat jij tegen wapenbezit ben, en ik 

ben voor. We investeren elk 1.000 euro 

in de organisaties die onze waarden 

reflecteren. Het resultaat zal 0 zijn. 

Maar we kunnen het ook eens zijn 

dat we het oneens zijn, en ons geld 

investeren in iets waarin we samen 

geloven. Zulke ideeën kunnen een 

revolutionair systeem ontwikkelen – 

en zelfs monopolies en geweld uit de 

samenleving weren.”

AAN WELK TEMPO ZAL DE 
BLOCKCHAIN GEÏNTRODUCEERD 
WORDEN IN ONZE SAMENLEVING? 
“William Gibson zei ooi: 'de toekomst is 

er al, het is gewoon nog niet evenredig 

verdeeld'. Uiteraard heeft het wat tijd 

nodig. Maar het zou best kunnen dat 

het blockchainconcept minder dan 

een generatie nodig heeft om de norm 

te worden. Dat houdt me ook wakker 

om 3 uur ’s nachts: we moeten deze 

technologieën zo snel mogelijk im-

plementeren. Machine ethics kunnen 

de wereld vreedzamer en ethischer 

maken. Daarom ben ik zo gefocust op 

mijn missie.” ×
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“In veel gevallen 
hebben we al 
te maken met 
superhuman 
technology.” 
— Nell Watson
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Three quarters of 
this advertising 
space consist of 
snow. The fourth 
quarter, which 
we have meticu-
lously filled with 
these lines, will 
be given to you 
free of charge if 
you order adver-
tising space in 
one of our OOH 
media during the 
(hopefully snowy) 
winter months of 
December, Janu-
ary and February. 
That's right, this 
winter you get a

25% 
discount
on all of GUIDOOH's  
OOH media. You 
know, that's what 
we call a winter 
deal. Details, 
terms and con-
ditions (and per-
haps even a bit 
of snow) can be 
found on our web-
site -->guidooh.be

CALL
02 556 44 91
BRUSSELS OFFICE

09 210 74 84
GHENT OFFICE

EMAIL
REGIE@GUIDOOH.BE

Guidooh_WinterDeal_A4.indd   1 13/12/17   11:16
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WAAROM ZIJN DIGITALE MEDIA 
ZO ALOMTEGENWOORDIG IN 
MARKETINGPLANNEN?

“Sinds digitale fenomenen zoals so-

ciale media de kop zijn opgestoken, 

hebben marketers hun aandacht op 

deze vernieuwingen gevestigd. Ze 

hebben constant de laatste hypes 

gevolgd. De redenering dat iedereen 

Facebook gebruikt en daar dus ook 

bereikbaar is, is fout. Sociale media 

bestaan om sociaal te zijn met men-

sen, niét met merken. Wat heb je er nu 

aan om met slechts 1% van je doel-

groep een connectie op te bouwen?”

BENT U EEN GROOT VOORVECHTER 
VAN TRADITIONELE MEDIA?
“Ik geloof dat alle soorten media be-

langrijk zijn, maar dat offline media 

zoals televisie en radio zwaar onder-

schat worden. Cijfers tonen aan dat 

deze kanalen een veel groter bereik 

hebben dan nieuwe media. Televisie 

is nog altijd het meest effectieve 

medium om naambekendheid te 

kweken en een band met de klant 

INTERVIEW MARCEL CORSTJENS

DIGITALE MEDIA 
“IT’S LIKE PISSING
IN THE OCEAN”

Zoals eksters door blinkende objecten worden aangetrokken, zo zijn 
ook marketers geobsedeerd door digitale media. Marcel Corstjens, 
Unilever Chaired Professor of Marketing bij Insead, spreekt over 
een echte hype.  “We zijn de traditionele media uit het oog verloren. 
En dat is jammer, want ze zijn veel waardevoller dan de meeste 
marketers denken.”

op te bouwen. Investeringen in tv- 

advertising leveren veel meer op dan 

investeringen in paid search en online 

display advertising, bijvoorbeeld.”

MAAR TELEVISIE IS TOCH NIET 
VOOR ELK MERK MOGELIJK?
“Uiteraard, kleinere ondernemingen 

zullen meer moeite hebben om de 

juiste financiering te vinden, maar dat 

is niet erg. Het is niet omdat televisie 

op vlak van reach beter werkt, dat we 

digitale media moeten afschrijven. 

Investeringen in onlinekanalen zijn 

goedkoper, omdat ze van kortere duur 

zijn. Ook via zo’n campagnes kan je 

resultaten boeken. Uiteindelijk gaat 

het erom dat je straffe content be-

denkt, dan kan élk kanaal werken.”

DUS EIGENLIJK DRAAIT 
HET ALLEMAAL ROND 
STEENGOEDE CONTENT? 
“Absoluut. Als je slechte content de 

wereld instuurt, zullen de resultaten 

teleurstellen. Luister naar de noden 

van je consument en vertaal ze in 

zinvolle content. Daarna komt het 

eropaan het juiste medium voor het 

juiste verhaal te vinden. Daarom moet 

je onderzoeken wat waar het beste 

werkt. In die objectieve analyse moe-

ten alle soorten media vervat zitten. 

Ik pleit voor een gebalanceerde kijk 

op de zaken: traditionele en digitale 

media moeten samenwerken voor het 

beste effect. Een televisiespot com-

bineren met onlinevideo levert betere 

resultaten op dan wanneer je slechts 

een van de twee gebruikt.”

ZULLEN DIGITALE MEDIA NIET 
STEEDS BELANGRIJKER WORDEN?
“Ik heb geen glazen bol en kan dus 

niet voorspellen wat er over twintig 

of dertig jaar zal gebeuren. Toch zal 

televisie de komende jaren een in-

vloedrijk medium blijven. Op termijn 

zullen digitale media aan terrein win-

nen, maar daarvoor moeten we onze 

digitale marketing verbeteren. Onder 

andere met onafhankelijke maatsta-

ven die het effect van advertising 

bepalen. Op die manier worden media 

owners zoals Facebook en Google 

gedwongen om betrouwbare gege-

vens te delen. Daarnaast moeten we 

creatiever worden en nieuwe commu-

nicatietypes bedenken. We hebben 

duidelijk nog een lange weg te gaan. 

Maar dat is normaal. Televisie heeft 

ook een lange evolutie gekend, hoor. 

Het heeft jaren geduurd voor een 

efficiënt format zoals de soapopera 

bedacht werd.” ×
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WANNEER 
CONTENT MARKETING 
MAATWERK WORDT
EEN STRATEGIE DIE GOUD OPLEVERT
Op 9 november scheerde de branded publicatie Mediazine van elektronica- 
retailer MediaMarkt hoge toppen. ‘Best Use of Print Media’ kreeg er op 
de Berlijnse Native Advertising Awards een nieuwe medaillehouder bij. 
De ingrediënten voor dit succesverhaal? Ruimte voor innovatie, een 
toekomstgerichte structuur en de focus op geloofwaardigheid.

Ook dit jaar trokken de grootste internationale nieuws-
merken en agentschappen richting de Native Advertising 
Awards in Berlijn. Ze streden er voor een reeks presti-
gieuze awards, waaronder die voor ‘Best Use of Print 
Media’. Hier werd Mediazine, het online en printmagazine 
van MediaMarkt, door een jury van internationale experts 
gelauwerd. Volgens Jesper Laursen, oprichter van het 
Native Advertising Institute, zelfs een “uitzonderlijk goed 
gemaakte branded publicatie die zich op alle niveaus kan 
meten met de beste redactionele magazines in de markt”. 

PUR SANG
Waarom werkt Mediazine zo goed? Kort samengevat? De 
redactie van Mediazine kijkt naar content alsof het jour-
nalistiek pur sang is. En dat merk je ook aan de verhalen. 
Die lees op je geen enkel moment als promovoer, wel als 
degelijke, onafhankelijke inhoud die de lezer vooral wil 
inspireren en informeren.

Daarnaast gebeurt de productie met alle stakeholders 
in het achterhoofd, en neem dat maar letterlijk. Het ma-
gazine wordt gratis verdeeld in de MediaMarkt-winkels, 
maar wordt daarbovenop los verkocht in de dagblad-
handel. Het publiek komt dus aan zijn trekken, maar ook 
adverteerders en leveranciers van de elektronicaretailer 
zijn erg enthousiast over dit magazine. 

Dat brengt ons bij een volgende sterkte. Mediahuis 
Content Connections, coördinator en uitgever van 
Mediazine, rekende niet op zijn standaard team voor deze 
productie. Ze bouwden een redactie van experts rond 
het project, die stuk voor stuk geloofden in het verhaal 
en zich ten volle engageerden. Mediazine wordt dus niet 
alleen bijzonder graag gelezen, maar ook met plezier ge-
schreven. En dat lees je. Wie het colofon doorneemt en 
de namen van de journalisten googelt, ziet hun werk dan 
ook in heel wat gerenommeerde publicaties verschijnen. 

BLIJF IN BEWEGING
Wie bij Content Connections polst naar wat hen zo so-
lide maakt, moet niet lang wachten op antwoord. “We 
bundelen de kennis van MediaMarkt over hun klanten en 

leveranciers met onze ervaring rond content en bereik. 
Zo creëren we samen waardevolle publicaties en con-
tent. Deze award is een prachtig bewijs van hoe merken 
en uitgevers elkaar kunnen versterken”, zo reageerde 
Hans De Loore, General Manager van Mediahuis Content 
Connections, na de prijsuitreiking. 

Je merkt het goed: Content Connections maakt deel uit 
van mediaconcern Mediahuis. En dat uit zich in de visie 
die ze voor ogen houden: altijd blijven innoveren. Zo 
vroeg MediaMarkt hen bij aanvang naar een business- 
model dat zowel de huidige als toekomstige mediavormen  
ondersteunt. Daarop creëerde Content Connections een 
skelet dat zich moeiteloos verbuigt naar bestaande me-
diakanalen, maar zich ook voortdurend richt naar ‘the 
next big thing’. Dat is waar het volgens hen om draait: 
altijd blijven jagen op die volgende - al dan niet virtuele -  
place to be. 

VOELSPRIETEN
En die plek vinden, daar speelt elektronicagigant 
MediaMarkt de hoofdrol in. Omdat de retailer niet alleen 
inzet op een goede band met zijn medewerkers, maar ook 
sterk communiceert met zijn klanten, heeft het bedrijf 
zowat overal voelsprieten. Winkelmedewerkers voelen als 
de beste aan wat het doelpubliek bezighoudt en spelen 
dat vlot door naar het interne marketingteam. Zij zitten 
op hun beurt samen met de coördinatoren van Mediazine, 
waarna de volgende editie samengesteld wordt. 

Die vlotte wisselwerking vormt de basis van het Mediazine-
kluwen. Alle kanalen zijn met elkaar verbonden: de online 
publicatie stemt zich deels af op het printmagazine, het 
printmagazine krijgt vorm dankzij het publiek en de web-
shop wordt gelinkt met de blog. Binnen MediaMarkt zelf 
worden de sociale mediakanalen dan weer deels gevuld 
op basis van zowel het print- als pixelgegeven. Het team 
spitste zich nooit toe op een welbepaalde verschijnings-
vorm, en dat is opnieuw een sterkte binnen deze stra-
tegie. Zoals Michael Porter al zei: “de essentie van een 
strategie is kiezen wat je niet moet doen”. Eentje dat blijft 
inspireren, toch?



WANNEER 
CONTENT MARKETING 
MAATWERK WORDT
EEN STRATEGIE DIE GOUD OPLEVERT

BENIEUWD NAAR WAT CONTENT CONNECTIONS 
VOOR JOU KAN BETEKENEN? 
Aarzel niet om een kijkje in ons portfolio te nemen 
op WWW.CONTENTCONNECTIONS.BE
of contacteer ons via kurt.vanwezer@contentconnections.be

LIEVER HARDE CIJFERS 
DAN MOOIE WOORDEN? 
U VRAAGT, WIJ STAVEN. 

110 – 200
BLADZIJDEN PER EDITIE

WORDT GEÏNSPIREERD 
OM NAAR MEDIAMARKT 
TE GAAN

GEBRUIKT MEDIAZINE 
ALS BRON 
VOOR AANKOPEN

97% 
49% 

NIEUW ARTIKEL OP MEDIAZINE.BE

1X/DAG

VIJF VUISTREGELS 
VOOR IEDERE CONTENT MARKETER

1 Blijf nooit stilstaan en jaag op ‘the next big thing’, 
want dat is er altijd. 

2 Vernauw je content marketingstrategie nooit tot 
een welbepaalde mediavorm.

3 Kies voor geloofwaardigheid: staaf je content aan 
de hand van onafhankelijke feiten. 

4 Ga voor lange termijnrelaties en ga frequent 
samen aan tafel zitten. 

5 Volg je publiek waar het ook gaat: toets 
regelmatig af. 



FEBRUARY
02/02 Breakfast session with  

Marketers of the Year 2017  

Guy Elewaut and  

David Favest

27/02 Brandcafé: cases Award  

Belgium’s New Brand  

of the Year 2017 

MARCH
01/03 Master Marketer Awards 

15/03 Student Congress

MAY
17/05 Digital Banquet 

24/05 Legal Day

30/05 Inspiring Content Marketing  

Trip London 

JUNE
14/06 Expert Hubs Day

21/06 Marketing Game Challenge

SEPTEMBER
20/09 The Rentree of Marketing 

OCTOBER
10/10 Marketer of the Year Awards 

18/10 Mixx Awards

DECEMBER
6&7/12 Marketing Congress
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GO TO MARKETING.BE/AGENDA 
FOR ALL INFORMATION 
AND TO REGISTER

BAM LEARN 
CALENDAR 2018
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Calendar 2018

MARKETING INITIATE
Marketing Basics 
5 evening sessions as of 6/03

Digital Marketing Essentials
5 evening sessions as of 17/04

MARKETING PROFESSIONAL
Advanced Marketing
5 evening sessions as of 22/03

Advanced Digital Marketing
5 evening sessions as of 19/04

MARKETING FOCUS
Digital Media Communication
5 evening sessions as of 1/03

Content Marketing
5 evening sessions as of 26/04

GO TO MARKETING.BE/AGENDA 
FOR ALL INFORMATION 
AND TO REGISTER
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