
Advertentie is geen Sudoku
Raadselachtige advertenties in print? Niet

zo maaÍ doen, concluderen twee pÍomove-

rende communicatiewetenschappers. Wees

duidelijk, kom met een clou.

Raadselachti ge advertenties in print hebben weinig

tot geen nut. De lezer pikt ze niet op, bladert verder

zonder er enige notie van te nemen, en vindt ze

niet leuk. Dat is de uitslag varr een onderzoek van

vii feneenhalf j aar door communicatiewetenschap-

pers Paul Ketelaar en Mamix van Gisbergen

Volgende week promoveren ze aan de Radboud

Universiteit in Nijmegen met het onderzoek. 'fe

ziet het in de geprinte media, ze komen steeds

vaker voor, zo hebben we met een inhoudanalyse

kunnen vaststellen. Advertenties zonder dou. Er

is steeds minder sturing naar een bepaalde bood-

schap. |e ziet beeld, maar er is weinig of geen tekst,

en vaak geen product. Wij hebben ondervonden

dat wanneer ie een productdaim op wilt werpen,

Digg.com is een populaire nieuwssite waaÍvan

de verha-1en door gebruikers worden geleverd.

Via stemmen wordt bepaald hoe prominent een

verhaal geplaatst is. Maar het viel te verwachten:

Digg blijkt regelmatig te worden gemanipuleerd

door ínternetmarketeers. Een van hen onthulde

aan News.com dat adverteerders voor populaire

content op Digg zo'n r5.ooo euÍo over hebben.

Een goede Digg-positie doet de adverteerder flink

stijgen in zoekmachineresultaten. Om die buit

binnen te halen slagen marketeers erin credibi'

lity op te bouwen door stevig te infiltreren in de

Digg-gemeenschap. De CEO van Diggs zeglzich

bewust te zijn van het probleem en te werken met

een waarschuwingssysteem. De Nederlandse

equivalent van Digg.com, Ekudos.nl, is nog wei-

nig bezocht en za1 waarschijnliik nog geen taÍget

zíjn van marketeers. Maar bijna alle bekende

nieuwssites en blogs plaatsen een topviifie van de

populairste verhalen prominent op hun site. Weer

je duidelijker moet zijn, aldus Ketelaar.
'We ktramen tot drie condusies. Eén: raadsel-

achtige advertenties trekken niet meer aandacht

dan gewone redame-uitingen. ïwee: ze worden

moei$ker, of vaak helemaal niet, begrepen. Als

derde punt hebben we emotie gemeten. Dan blijkt

dat een plaatje met de clou in een tekst toch beter

werkt dan zonder. Ik geefie een voorbeeld. Een

advertentie met een plaatje van een hand die aan

een andere hand eentrouwring aanrei}t, met daar-

aan een autosleutel. Daaronder alleen het merk

van Volkswagen. Ze doelen op eeuwige trouw die

de ldant met het merk heeft. Maar begriipt de con"

sument datl Het had toch in tekst moeten staan,

aldus Van Gisbergen.
'Wat 

moet de redamewereld met het resultaatl

Ketelaar: 'Men moet echt aan tafel gaan zitten.

Hulde aan de combinatie van beeld en tekst. Een

niet al te cryptisch beeld mag best, maar kom op

met die dou, laat dat de strategie zijn.'

Consument  w i l  du ide l i i khe id

Klikfraude: can you Digg it?

Kerst in de Brabantse iungle
De leukste en spannendste jungle ter wereld

l igt niet in het Amazonegebied of Afr ika. maar

in Midden-Brabant. Safaripark Beekse Bergen

is iedere dag van het jaar open, ook met Kerst.

Mensen die Jingle Bells en rendieren haten, maar

gek zi jn van leeuwen en apenstreken, weten dus

waar ze moeten zijn. De vervaarlijke abri's zijn

alvast een goede reminder.
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Andere winnaars zijn sites van IKEA, ANWB en

Hyves. Het succes van Zylomblijft overigens niet

beperkt tot Nederland. ZyIom rnag zichzelf sínds

afgelopen week ook het snelstgroeiende media-

bedrijf van Europa noemen. Dat bleek tijdens de

uitreiking van de Deloitte Technology Fast 5oo, de

jaarlijkse rangsóikking van snelgroeiende techno-

logiebedrijven uit Europa, het Midden-Oosten en

Afiika. Voor de Fast 5oo werd gekeken naaÍ omzet-

groei over de afgelopen vijfjaar. Zylom behaalde de

zeventiende plaats. In de categorie'Media/Ënter-

tainment was Zylom de winnaar.

iets nieuws om te wantrourven dus, op het steeds

minder onschuldige internet. Marketing consul-

tant Paul Postma: 'Digg.com zou ik beschouwen

a1s een nieuwe vofin van adverteren, met de -

onterechte - suggestie van enige objectiviteit.'

Zylom.nl website
van het iaar
Spelletjessite www.dom.nl is dinsdag uitgeroe-

pen tot Website van het Jaar zoo6. Het Nederlands

publiek kon sternmen op r4o geselecteerde web-

sites, verdeeld over veertien categorieën. Het is de

derde editie van de verkiezing. Vorig jaar won de site

van de Postbark. Dit keer zijn bijna 35o.ooo stem-

men uitgebracht. De categorieën en nominaties zijn

tot stand gekomen met Ëvolve z.o, onderdeel van de

VEA, vaigroep voor interactieve communicatie. In

totaal bezochten meer dan r,r miljoen bezoekers de

website en werden 345.597 stemmen uitgebracht.


