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'Raadselachtige 
advertenties werken niet'

Hebt u als marketeer het idee dat de marketingwetenschap te
ver van de pÍaKijk aÍ staai? Of hebl u het d00r de waan van de
dag eenvoudig te druk oÍn u aÍ te vragen waar de welenschap nu
staat? Aan de universiteiten wordl een hoop onderzoek gedaan
waar de markeleer wel degelijk kennis van zou moelen nemen,
omdal hijhel direct toe kan passen in zÍn praKiik, Deze maand:
PaulKetelaar en Mamix van cisberuen

Beeldraadsels in advertenties genereren niet meer aandacht dan con-
ventionele advertenties. Tot die conclusie komen dr Paul Ketelaar í46)
en dr. Marnix van Gisbergen 132) in hun gezamenlijke promotieondeÊ
zoek naar de efiecten van raadselachtige,oftewel 'open advertenties'.
Uit hetzelfde onderzoek blijKdat reclamemakers dit middeljuist steeds
vaker inzetten.

Adverienties ziin steeds yaker puzels, hebben tullie hier een ver-
klaring voor?
Ketelaar 'Het lijK er0p dai Íedamemakers op deze manier de tanende
aandacht van de consumeni píooeren terug te winnen. Uit ons onder
zoek blijkt echter dat het versclril in aindachttussen de open adverten-
ties en de meer conventioflele redarne nihil is.'

WanneeÍ kan een adverteÍrtie als raadselachtio woÍden
bestempeld?
Ketelaar:'Een open adveneÍiie kenmerKzich dooÍ een geringe sturing
naar de bedoelde boodschap Je aei daar een ogenschijn ijke loskop-
peling van het beeld en hei merk BÍjvoorbeeld doordat een duidelijke
sl0gan ontbreeK. er geen produci in beeld is. 0f doordat de producf
naam nietterugkomt in de teks'L 0Í de productvo0rdelen nietworden
genoemd. Die ankerpuÍrten vailen si€€ds vakerweg.'

VooÍbeelden?
Van Gisbergen: 'Veel qrote merken qebruiken open advedenties.
Volkswagen, Volvo, Diesel. PlalsËiron. Elk mefk heeft eigenlijk wel een
aantal van die nadseladverteÍÍiies eriussen zitter. Neem bijv00rbeeld
een 0pen adveÍtentie van Volvo. Hei eniq€ dat je ziet is het merkVolvo
en een eierdoos. Een ander voorbeeld is Mercedes. waarbijje een
lMercedes ziet aÍgebeeld in een oester. AJs je mnsumenten vraagt wat
nu de boodschap van zo n adverteÍtie ls. dan kunnen zii niet precies
zeggen wat er mee bedoeld wordt

Bij V0lv0 en een eierdoos denk ik direct aan breekbaarheid en
veiligheid. Een Mercedes in een oester associeer ik met luxe, Dat is
toch simDel?
Van Gisbergen:'lk heb twee relatieÍ makkelijke vooóeelden qegeven.
Maar ongeveer 30 procent van de mensen wist niet wal zij moesten
denLen bijde lvlercedes in de oester. Daamaast leggen sommige
mensen dat lvlercedes zo mooi is als een parel.Anderen zeggen
dat lvlercedes, zoals de schelp de parel. de inzittenden van de aL,to
beschermt. Het zijn wel vêel positieve associaties die mensen d00r z0'n
advertentie genereren, maar het zijn 00k veel verschillende associaties
en ze wiiken af van wat bedoeld is d00r de adverteerdel'

Misschien sorteÍen zulke advertenties welefÍect op cognitieÍ
en emotioneel niveau, zondeÍ dat mensen direct de boodschap
kunnen verwoorden?
Ketelaar: 'We hebben 00k naar de aandacht en waardering van dit s00rt
advertenties gekeken.We hebben dus niet alleen gemeten welke b00d-

schap mensen eruit halen. De conventi0nele advertenties scoren altiid
hoger wat betreÍt positieve emotie en lager als het gaat om negatieve
emoties, veÍgeleken met de raadseladvertenties.'

Zijn mensen bii raadselachtige advertenties nietjuist geneigd langer
te blijven hangen, omdat ze willen snappen waar het oveÍ gaat?
Van Gisbergen:'Mensen besteden over hetalgemeen te weinlg aan-
dachtaan advertenties 0m zich uberhaupt die vraag te kunnen stelJen.
Ze hebben geen zin enige cognitieve energie te steken in advedenties.
We vonden daarin geen verschiltussen gewone en raadselachtige
advertenties.ln beide gevallen kijken mensen gemiddeld slechts 2,5
seconde naar een enkelvoudige adverteniiepagina en 4,5 seconde naar
een spread.'

Welke methodes hebben jullie in het onderzoek gebruiK?
Van Gisbergen: 'We hebben magazines genomen en proeÍpersonen met
behulp van eyetracking gevolgd. Zo hebben we kunnen vaststellen hoe
lang en naarwelke elementen mensen in een advertentie kijken.'
Ketelaar'En we hebben gekeken 0f de boOdschap overeenk0mt met
wat de reclamernaker bedoeld heeft, 0Í dat mensen onbeg p ervaren.
Een derde variabele die we in het onderz0ek hebben betrokken is
likeability. 0m de echte waardering te kunnen achterhalen, hebben we
emoties gemeten met behulp van het meetinstrument PrEmo.Via n0n-
verbale communicatie.'

Hebben jullie ook gekeken naarwat hetvooÍje merk doet?
Ketelaar:'De waardering v00r het merk hangt sterk samen met de
waaÍdering v00r de advertentie. Door een Íaditionele advenentie wor-
den meer positieve kenmerken toegekend aan een merk.'

Wat is de les vooÍ Íe€lamemakers?
Keielaar 'Je kunt wel cryptische beelden gebruiken, maar z0Íg altijd dat
je uitlegt watje er als reclamemaker mee bedoeli. Als je geen anker-
punten geeÍt, scoortje advertentie lager'
Van Gisbergen: 'Als je teksttoevoegt aan raadselachtig beeld, zie je dat
mensen vaker een boodschao kunnen ben0emen. Dat mensen minder
onzeker zijn oÍ hun interpretatie juist is. En dat de waardering v00r de
adverteniie stijgt.'

Wat had Volvo anders moeten doen in de advertentiecampagne
met de eierdoos?
Van Gisbergen;'De meest logische oplossing in prinÍeclame is het
toevoegen van tekst aan een raadselachtig beeld. In de wetenschap
noemen we d it tekstverankering. Daarnaast kun je denken aan nadere
uitleg binnen de campagne als geheel. Z0'n raadselachtige advertentie
kun je overigens beter inzetten voor een sterk merk, dan v00r een wat
zwakker merk.AlsVolvo veiligheid uitstraalt, dan zulje in het beeld 00k
eerder 0p zoek gaan naar associaties metveiligheid.' a
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