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Advertentieis geenSudoku
Raadselachtige advertenties in print? Niet
zo maaÍ doen, concluderen twee pÍomoverende communicatiewetenschappers.Wees
duidelijk, kom met een clou.
Raadselachtigeadvertentiesin print hebbenweinig
tot geennut. De lezer pikt zeniet op, bladert verder
zonder er enige notie van te nemen, en vindt ze
niet leuk. Dat is de uitslag varr een onderzoekvan
vii feneenhalfj aardoor communicatiewetenschappers Paul Ketelaar en Mamix van Gisbergen
Volgende week promoveren ze aan de Radboud
'fe
Universiteit in Nijmegen met het onderzoek.
ziet het in de geprinte media, ze komen steeds
vaker voor, zo hebben we met een inhoudanalyse
kunnen vaststellen.Advertenties zonder dou. Er
is steedsminder sturing naar eenbepaaldeboodschap.|e zietbeeld,maar er is weinig of geentekst,
en vaak geen product. Wij hebben ondervonden
dat wanneer ie een productdaim op wilt werpen,

je duidelijker moet zijn, aldus Ketelaar.
'We ktramen tot drie condusies. Eén: raadselachtige advertentiestrekken niet meer aandacht
dan gewone redame-uitingen. ïwee: ze worden
moei$ker, of vaak helemaal niet, begrepen. Als
derdepunt hebbenwe 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
eenanderehand eentrouwring aanrei}t, met daaraan een autosleutel. Daaronder alleen het merk
van Volkswagen.Ze doelen op eeuwigetrouw 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, laatdat de strategiezijn.'

Klikfraude:can you Digg it?
Digg.com is een populaire nieuwssite waaÍvan
de verha-1endoor gebruikers worden geleverd.
Via stemmen wordt bepaaldhoe prominent een
verhaalgeplaatstis. Maar het viel te verwachten:
Digg blijkt regelmatigte worden gemanipuleerd
door ínternetmarketeers.Een van hen onthulde
aan News.com dat adverteerdersvoor populaire

iets nieuws om te wantrourvendus, op het steeds
minder onschuldigeinternet. Marketing consul'Digg.com zou ik beschouwen
tant Paul Postma:
a1seen nieuwe vofin van adverteren, met de onterechte- suggestievan enigeobjectiviteit.'

content op Digg zo'n r5.ooo euÍo over hebben.
Een goedeDigg-positiedoet de adverteerderflink
stijgen in zoekmachineresultaten.Om die buit
binnen te halen slagenmarketeerserin credibi'
lity op te bouwen door stevigte infiltreren in de
De CEO van Diggs zeglzich
Digg-gemeenschap.

van het iaar

Zylom.nl website
Spelletjessitewww.dom.nl is dinsdag uitgeroepen tot Websitevan het Jaarzoo6. Het Nederlands
publiek kon sternmen op r4o geselecteerdewebsites, verdeeld over veertien categorieën.Het is de
derdeeditie van deverkiezing.Vorig jaarwon de site

bewustte zijn van het probleem en te werken met
een waarschuwingssysteem.De Nederlandse van de Postbark.Dit keer zijn bijna 35o.ooostemequivalentvan Digg.com, Ekudos.nl,is nog wei- men uitgebracht.De categorieënen nominaties zijn
nig bezochten za1waarschijnliik nog geentaÍget tot standgekomenmet Ëvolvez.o, onderdeelvan de
zíjn van marketeers. Maar bijna alle bekende VEA, vaigroep voor interactievecommunicatie. In
nieuwssitesen blogs plaatseneentopviifie van de totaalbezochtenmeer dan r,r miljoen bezoekersde
populairsteverhalenprominent op hun site.Weer

website en werden 345.597stemmen uitgebracht.

KerstindeBrabantse
iungle
jungleter wereld
De leuksteen spannendste
of Afrika.maar
ligt niet in het Amazonegebied
BeekseBergen
in Midden-Brabant.
Safaripark
is iederedagvan hetjaaropen,ookmet Kerst.
haten,
maar
Mensen
dieJingleBellsenrendieren
gekzijnvanleeuwen
wetendus
en apenstreken,
abri'szijn
waar ze moetenzijn.De vervaarlijke
alvasteengoedereminder.
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Andere winnaars zijn sites van IKEA, ANWB en
Hyves. Het succesvan Zylomblijft overigensniet
beperkt tot Nederland. ZyIom rnag zichzelf sínds
afgelopen week ook het snelstgroeiendemediabedrijf van Europa noemen. Dat bleek tijdens de
uitreiking van de Deloitte TechnologyFast5oo, de
jaarlijkse rangsóikking van snelgroeiendetechnologiebedrijven uit Europa, het Midden-Oosten en
Afiika. Voor de Fast5oo werd gekekennaaÍ omzetgroei over de afgelopenvijfjaar. Zylom behaaldede
zeventiendeplaats. In de categorie'Media/Ëntertainment wasZylom dewinnaar.

