Marketing op frisse manier
Hij zit al lang in de horeca en loopt bij toeval tegen iets heel nieuws aan. We moeten
even discreet blijven, maar het gaat om een bestaand drankje in een nieuwe, hippe
verpakking. Zoals een biertje in een plastic fles met schroefdop of wijn in een blikje.
Kortom: een trendy product dat het vooral in wereld van strandtenten, festivals of
andere evenementen erg goed kan doen.
Onze ondernemer –laten we hem Henk noemen- wil niet in zee gaan met brouwerijen of
groothandels, want dat gaat ten koste van zijn marge. Hij wil het product als een
exclusief drankje voor jonge mensen zelf vermarkten.
Henk koopt het drankje direct bij de producent in, verscheept het naar zijn magazijn en
vindt een verpakker die kan wat hij voor ogen heeft. Na wat proefverpakkingen, gaan de
vulmachines op ‘groen’. Terwijl Henk regionale afnemers bezoekt, zet hij zijn geheime
wapen in: zijn dochter!
Om de lastige markt van strandtenten en festivals binnen te dringen, schuimt zijn
dochter met haar vrienden de regionale horeca af. Zij vragen –tegen een bescheiden
vergoeding- op terrasjes beschaafd luidruchtig om zijn drankje. Zegt de ober ‘Nee’, dan
melden zij –opnieuw iets te luidruchtig- dat de buurman het vrijwel zeker wel heeft. En
stappen ze over naar het volgende terras etc. etc. Zegt de ober ‘Ja’, dan krijgen de
andere gasten op het terras spelenderwijs te horen dat het drankje errug lekker is.
Iets vergelijkbaars doet een andere relatie van me, maar dan via social media. Hij heeft
een restaurant en huurt twee studenten in die over zijn bedrijf tweeten. Dat gaat van:
“Hé, alweer een nieuwe menukaart bij x. Toch eens kijken.” tot “Vanavond gesmuld van
de extra grote portie kabeljauw bij x.” Het werkt, zegt de restaurateur, omdat de
spontane toon van communiceren via Twitter, Hyves of Facebook de klassieke
marketingtaal volledig inhaalt. Waar marketeers zouden melden “Drie kabeljauw halen,
twee betalen”, melden jongeren iets als “Chill, die extra kab’s bij x” of “vette vis
gegeten bij x voor cool low price”. Nu ja, zoiets, want ik behoor ook niet meer tot deze
doelgroep. Potentieel probleempje voor deze hippe gasten is wel de vergrijxing, want dan
heb je weer een heel ander toontje nodig. Maar die vinden we vast ook nog wel…

