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INLEIDING
Consumenten snakken naar een 'digitale detox' en
ontdekken de mogelijkheden van print opnieuw.

In juni 2018 verraste Facebook de kenners
van de digitale marketingindustrie door een
driemaandelijks papieren tijdschrift
genaamd Grow te lanceren. Op dat moment
lag de social media-gigant op verschillende
fronten onder vuur, vooral vanwege het
schandaal rondom Cambridge Analytica,
waarbij naar verluidt de persoonlijke
gegevens van 87 miljoen Facebookgebruikers werden gebruikt om het gedrag
van kiezers te beïnvloeden. Terri White,
redacteur van 'filmbijbel' Empire, twijfelde
niet aan de voordelen van drukwerk voor het
merk: 'vertrouwen, gezag en
geloofwaardigheid'. Zij voegde eraan toe dat
"het digitale heelal een hectisch, luid,
rommelig landschap is met bloggers,
influencers, journalisten, redacteuren,
schrijvers en marketeers die allemaal in de
ruimte schreeuwen - hun stemmen worden
gehoord, of niet, afhankelijk van SEO of
algoritmen. Hoe zorg je er in zo'n drukke
omgeving voor dat mensen vertrouwen
hebben in wat ze op jouw website of social
media-kanalen lezen versus de tientallen
mensen/merken in jouw omgeving?"1

digitale media. In grote lijnen zijn er twee
trends die de wederopstanding van drukwerk
verklaren: ten eerste de twijfel over, en in
sommige gevallen, het wantrouwen jegens
de massale aanwezigheid van de digitale
media in ons leven, en ten tweede het
groeiende bewijs dat drukwerk de uiterst
belangrijke emotionele betrokkenheid tussen
een merk en de doelgroep weet te
stimuleren.
Daardoor evalueren zowel marketeers als
consumenten, allen op hun eigen manier, de
balans tussen digitale reclame en drukwerk.
Marketeers beseffen dat hoewel het
vastleggen van de persoonlijke gegevens
van consumenten essentieel is, het gebruik
van deze gegevens een campagne kan
maken of breken. Hierbij worden ze
geholpen door nieuwe specialismen zoals
neuromarketing, wat een licht laat schijnen
op hoe informatie het beste wordt geleverd,
ontvangen, verwerkt en bewaard.
Ondertussen worden consumenten zich
steeds meer bewust van de negatieve kanten
van de digitale wereld. Dit neemt
verschillende vormen aan, van het 'hectische,
luidruchtige en rommelige landschap'
beschreven door Terri White, angst voor
computervirussen, online zwendel en
identiteitsdiefstal, tot de constante "always
on"-modus van de digitale media. Zoals een
Amerikaanse student de Washington Post
vertelde toen hij gevraagd werd waarom hij
de voorkeur gaf aan fysieke media ten
opzichte van een scherm, "Ik hou van het
gevoel dat het geeft. Ik hou ervan het vast te
houden. Het wordt niet uitgeschakeld. Het
maakt geen geluid."2

Programmatic printen

Emotie verkoopt. Informatie
voedt. Betrokkenheid is belangrijk.
De opvattingen van mevrouw White over
Grow benadrukken een grote verandering in
het marketinglandschap: de realisatie dat
digitale kanalen alleen vaak niet genoeg zijn
en dat marketeers geprinte media een
complementaire rol moeten geven naast

Samen vormen deze trends een enorme kans
voor marketeers en grafische bedrijven om
samen te werken aan campagnes via
meerdere kanalen, die alle voordelen van
drukwerk - de tactiele, fysieke aard combineren met de voordelen van
digitalisering - de mogelijkheid om
consumenten persoonlijke inhoud toe te
sturen op basis van hun profiel, in elk stadium
van de buyers journey.

Canon noemt dit 'programmatic printen'
en voor marketeers betekent dit dat alles
wat online gepersonaliseerd kan worden,
nu ook in print gepersonaliseerd kan
worden. Realtime marketing is niet langer
beperkt tot digitale hulpmiddelen zoals
pop-upbanners en e-mails. Met een
geïntegreerde programmatic
printoplossing kunnen digitale gegevens
worden gebruikt voor het produceren van
geprinte marketingcommunicatie en dat
vrijwel in realtime: van creatie tot
distributie in slechts 24 uur. De gevolgen
hiervan mogen niet worden onderschat,
zoals Royal Mail MarketReach uitlegt:

"In de eindeloze stroom
interactieve communicatie kan
het verzenden van een directe
zintuiglijke ervaring van uw
merk een cruciaal moment in
de buyers journey van de
consument zijn."
In dit rapport wordt de nieuwe rol van
print in marketingcommunicatie uitgelegd.
We beginnen door te kijken naar de
redenen waarom brandowners en
consumenten hun opvattingen over en het
gebruik van digitale marketing
veranderen. In hoofdstuk 2 zetten we de
wederopstanding van drukwerk uiteen,
met name het toenemende aantal
wetenschappelijke onderzoeken waarin de
verschillende fysiologische reacties van
mensen op verschillende digitale en
fysieke media worden aangetoond. In
hoofdstuk 3 laten we zien hoe
programmatic printen de grotere impact
van drukwerk maximaliseert door het te
combineren met gepersonaliseerde
Variable Data Printing (VDP). In hoofdstuk
4 beschrijven we hoe marketeers,
grafische bedrijven en technologie
aanbieders kunnen samenwerken in een
expertise-driehoek om 'emotie te voeden
met print'.
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HOOFDSTUK 1: DE DIGITALE
OVERKILL UITGELEGD
Consumenten en marketeers zijn hun relaties met
digitale marketingkanalen opnieuw aan het evalueren.

In dit hoofdstuk presenteren we het bewijs,
en onderzoeken we twee belangrijke redenen
voor deze verandering - wantrouwen en
uitputting. Als klopt wat Steve Jobs zei: "Een
merk is gewoon vertrouwen", dan is er iets
goed mis met digitale marketing. Een
voorbeeld: de Google-zoekopdracht 'distrust
of digital marketing' (wantrouwen jegens
digitale marketing) levert bijna 800.000
resultaten op. Een typische kop is 'Why
digital marketing is still fighting to earn
consumer trust' (Waarom digitale marketing
nog steeds moet vechten voor het
vertrouwen van de consument). Eind juli 2018
daalde de aandelenkoers van Facebook met
19% in één dag. Er verdampte meer dan $ 119
miljard van de waarde tijdens de grootste
eendaagse daling ooit van een bedrijf.3 De
reden? Het nieuws dat drie miljoen
gebruikers in Europa het platform hadden
verlaten na het schandaal rondom
Cambridge Analytica. Een gebrek aan
vertrouwen is zelden zo duur geweest.
Wanneer consumptiegoederengiant Procter &
Gamble (P&G) spreekt, gaan de andere
merken rechtop zitten en maken ze
aantekeningen. Dat gebeurde in januari 2017
toen Marc Pritchard, Chief Brand Officer van
P&G, de jaarlijkse vergadering van het Internet
Advertising Bureau toesprak. Het was, zo
schreef Marketing Week, "De grootste
marketingtoespraak van de afgelopen 20 jaar,
één die een zeer diepe schaduw wou werpen
over digitale marketing".
Pritchard beschreef dat merken, ook zijn
eigen merk, "reclames aan consumenten
stuurden via een niet-transparante
mediaketen, die "op z'n best onheilspellend
was en in het slechtste geval frauduleus."4
Een jaar later bevestigde hij dat P&G de
uitgaven voor digitale media met 20% had
verlaagd, met als uiteindelijk doel een
verlaging van 50%.5

Vertrouwen in traditionele media
Aan het andere uiteinde van de digitale
marketing ervaren consumenten soortgelijke
gevoelens. In 2017 vroeg het
onderzoeksinstituut MarketingSherpa 2400
Amerikaanse consumenten, in verschillende
demografische groepen, welke van de 13
reclamekanalen zij vertrouwden bij het
maken van een aankoopbeslissing. De vijf
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meest vertrouwde kanalen waren allemaal
'traditionele' kanalen: reclames in kranten en
tijdschriften (82%); tv-advertenties (80%);
direct mail en catalogi (76%); radio (71%); en
posters/billboards/reclames langs de weg
(69%). Onder aan de poll stonden online
pop-ups (25%), en het hoogste 'niettraditionele' kanaal was reclames binnen
zoekmachines (61%).6
Iets soortgelijks kwam naar voren toen de
toonaangevende Britse uitgever Trinity Mirror
opdracht gaf tot een diepgaand onderzoek
door Ipsos MORI naar het 'vertrouwen in
merken en reclame'. Het bleek dat

consumenten bijna niets vertrouwden: 42%
gaf aan merken te wantrouwen en 69%
wantrouwde reclame.7
Hoe verklaren we dit instinctieve
wantrouwen, dat verschilt van onze legitieme
zorgen over identiteitsdiefstal, scammers
enzovoort? Dit is een wantrouwen jegens de
content en hoe merken deze content
aanleveren.
Ipsos MORI suggereert dat, hoewel de
digitale wereld alomtegenwoordig is, het
nog steeds een relatief nieuw
reclamekanaal is "waarvan de merken
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wanhopig proberen te bepalen hoe ze dit
het beste kunnen gebruiken en meten. Als
gevolg daarvan zijn ze vervallen in het
gedrag van een 'budgetmerk', wat ze nooit
zouden doen in de meer traditionele
media. De consumenten herkennen dit en
beschrijven de gluiperige tactieken en
opdringerigheid, aangezien zij worden
achtervolgd door agressieve retargeting in
allerlei niet-premium omgevingen. 40%
associeert merken met 'opdringerigheid'
en 57% van de volwassenen vindt dat
merken zorgvuldiger moeten zijn met de
plaatsing van hun reclame."8

Volgens itstimetologoff.com heeft onze
afhankelijkheid van digitale apparaten
bijzonder negatieve gevolgen voor onze
focus en concentratie. In de 11 jaar sinds de
lancering van de smartphone is de
aandachtsspanne van mensen aanzienlijk
afgenomen. Minder onderbrekingen voor
onze hersenen verminderen de mogelijkheid
om diep na te denken en onze vaardigheden
voor kritisch nadenken en analyse, en de
meeste mensen zullen het eens zijn met de
opmerking dat "alleen al het ontvangen van
een melding, zelfs als je er niet op reageert,
genoeg is om je sterk af te leiden".9

Er zijn echter excuses aan te voeren voor het
slechte digitale gedrag dat hierboven wordt
beschreven. Merken worden overspoeld met
informatie over hun klanten, en digitale
platformen bieden ontzettend veel manieren
om informatie om te zetten in communicatie.
Het probleem is dat veel communicatie van
slechte kwaliteit is, zoals Daniel Burstein van
MarketingSherpa opmerkte: "Terwijl de
geroemde New York Times alleen nieuws
afdrukt dat de moeite waard is, wordt via de
digitale kanalen werkelijk alles getoond."

Het toegenomen gebruik van ad-blockers
laat zien dat consumenten deze symptomen
herkennen en ernaar handelen. Ondertussen
heeft de recente invoering van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming ons een
geweldige kans geboden op een grote
schoonmaak van ons Postvak-IN, omdat we
ons nu kunnen afmelden voor e-mails van de
talloze bedrijven waarmee we in het verleden
onze persoonlijke gegevens hebben gedeeld,
maar waarin we in veel gevallen geen enkele
interesse meer hebben.

"Er is zeer waardevolle online
content… maar deze content
verdrinkt in een zee van
middelmatigheid of nog erger,
en dit beschadigt het
vertrouwen van de
consument."

Als onderdeel van zo'n 'digitale detox',
worden steeds meer mensen weer vertrouwd
met geprinte uitingen. Uit een rapport door
Two Sides, het orgaan dat binnen de
grafische industrie de duurzaamheid van
drukwerk bevordert, bleek dat 81% van de
Amerikaanse respondenten de voorkeur gaf
aan het lezen op papier in plaats van op een
digitaal scherm.10 Het lezen op papier
verbetert de concentratie en verhoogt de
mate waarin de informatie wordt opgenomen
- een reden waarom het steeds populairder
wordt onder studenten. Professor in de
linguïstiek Naomi Baron ondervroeg

Digitaal aandachtstekort
Het bijhouden van alle digitale platformen is
bijna een fulltime baan en eentje met
risico's. Toen ze zich zorgen begon te
maken over de impact van haar digitale
levensstijl op haar focus en concentratie,
creativiteit, stress en slaap, richtte
onderneemster Tanya Goodin
itstimetologoff.com op; nu een bron van
schrikbarende, en verontrustende,
statistieken over ons gebruik van digitale
apparaten. Hier volgen enkele voorbeelden:

studenten in de VS, Japan, Duitsland en
Slowakije, en ontdekte een bijna-universele
voorkeur voor papier - vooral voor het
serieuze lezen:
"Wanneer de studenten konden kiezen tussen
verschillende media - inclusief een papieren
versie, mobiele telefoon, tablet, e-reader en
laptop - gaf 92% aan dat ze zich het beste
konden concentreren op een papieren
versie."11 Iets soortgelijks was de conclusie in
een onderzoek van de San Jose State
University dat werd aangehaald door
Scientific American:

"Mensen die op een scherm
lezen slaan veel stukken over
- ze besteden meer tijd aan
browsen, scannen en zoeken
naar sleutelwoorden in
vergelijking met mensen die op
papier lezen."
Niets van het bovenstaande betekent dat
digitale marketing al vergane glorie is. Het
geeft alleen aan dat merken en consumenten
nog steeds leren hoe ze er het meeste uit
kunnen halen, en ze ontdekken dat die
leercurve langer en steiler is dan in eerste
instantie werd gedacht. Beide partijen
ontdekken ook de macht van print om
vertrouwen opnieuw op te bouwen,
vermoeidheid te lijf te gaan en een diepere
en gerichte band met de content te
stimuleren.

•D
 e gemiddelde gebruiker kijkt 150 keer per
dag op zijn smartphone (elke zes en een
halve minuut)
•N
 aar schatting van een onderzoek uit 2016
tikken, swipen en klikken we meer dan
2.600 keer per dag op onze apparaten
•6
 2% van de Britse volwassenen 'baalt' van
de hoeveel tijd ze doorbrengen op hun
telefoon
•U
 it een onderzoek door het Amerikaanse
National Institute of Mental Health bleek dat
er een sterke en significante correlatie
bestond tussen social media en depressie
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HOOFDSTUK 2: PRINT VOEDT EMOTIE
Als vertrouwen de basis vormt van
merkbetrokkenheid, dan is emotie de specie.

Een onderzoek in 2016 door de Tempkin
Group toonde aan dat wanneer mensen een
positieve emotionele associatie hebben met
een specifiek merk, zij dit bedrijf 8,4 keer
sneller vertrouwen, het 7,1 keer
waarschijnlijker is dat ze er iets kopen en
het 6,6 keer waarschijnlijker is dat ze fouten
vergeven.
Emotie vertaalt zich in winst. Volgens de
Harvard Business Review is "een
emotionele band met de consument het
geheim van een krachtige
marketingstrategie en aanzienlijke
financiële winst."12 Amazon-oprichter Jeff
Bezos bevestigde deze opvatting toen hij
opmerkte dat "als jij je richt op wat
consumenten willen en een relatie
opbouwt, zij zullen toestaan dat jij geld
verdient".13 Een studie door Nielsen toonde
aan dat advertenties met een
bovengemiddelde emotionele reactie van
consumenten een verkooptoename van
23% opleverden in vergelijking met
gemiddelde advertenties.14

Een dieper en langduriger effect
Marketeers besteden veel tijd aan het
beantwoorden van de vraag "hoe kunnen wij
positieve emoties voor onze merken
bevorderen?" In de afgelopen jaren zijn zij
geholpen door een aanzienlijk aantal
wetenschappelijk onderzoeken naar hoe
verschillende media de manier beïnvloeden
waarop consumenten reclamecommunicatie
verwerken en gebruiken. Neuromarketing in
het bijzonder heeft een overtuigende
hoeveelheid bewijs geleverd over het
diepere en langdurigere effect van drukwerk.
Dit vakgebied, dat in het begin van de jaren
2000 is ontstaan, richt zich op marketing,
consumentengedrag en reclamefenomenen,
en past neurowetenschappelijke
onderzoekstechnieken toe zoals het meten
van hersenrespons en fysiologische reacties
op prikkels om verschillende onderbewuste
fysiologische reacties te onthullen. Daardoor
begrijpen we nu beter waarom mensen
bepaalde besluiten nemen.
Er zijn met name drie onderzoeken relevant
voor marketingcommunicatie met print. Alle

onderzoeken werden uitgevoerd door
nationale postbedrijven, de Royal Mail in het
Verenigd Koninkrijk en de United States
Postal Service (USPS).
In 2009 gaf de Royal Mail, als onderdeel van
de campagne 'Mail in the Digital Age' (Post in
het digitale tijdperk), wereldwijd
reclameonderzoeksbureau Millward Brown en
het Center for Experimental Consumer
Psychology van Bangor University de
opdracht te onderzoeken hoe hersenen
fysiek marketingmateriaal verwerken in
vergelijking met digitale reclame.
De deelnemers aan het onderzoek kregen
advertenties op een scherm en op geprinte
kaarten te zien. Terwijl zij het materiaal
hanteerden, werden MRI-hersenscans
gebruikt om te beoordelen hoe de
verwerking van marketingberichten werd
beïnvloed door het presentatiemedium. De
scans toonden onder andere aan dat de
fysieke advertenties activiteit in het striatum
ventrale van de hersenen triggerden. Dit
deel is verantwoordelijk voor het beoordelen
van de waarde en wenselijkheid van de
getoonde producten, en kan dus een grotere
intentie tot kopen aangeven.
Uit het onderzoek bleek het volgende:

"Het fysieke materiaal leidde
tot een grotere emotionele
verwerking dan het virtuele
materiaal. Het idee dat iets
'echt' is bij fysieke media, zorgt
ervoor dat het op betere wijze
onderdeel van het geheugen
wordt."
De fysieke aanraking speelt hierbij een
cruciale rol. Wetenschappers noemen dit
'haptische communicatie', waarbij
'haptisch' staat voor 'met betrekking tot
aanraking, met name de waarneming en
manipulatie van objecten door middel
van aanraking'.
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Het lijkt erop dat het aanraken van geprinte
materialen, terwijl ernaar gekeken wordt,
een ruimtelijk geheugen activeert dat
anders is dan bij andere kanalen, waardoor
het dieper doordringt in de hersenen. En
hoe dieper het materiaal doordringt in de
hersenen, des te meer mentale verwerking
vereist is, waardoor het echter lijkt en een
emotionelere reactie vereist.15
In 2015 publiceerde de USPS 'Enhancing
the Value of Mail: The Human Response'
(De waarde van mailings verbeteren: de
menselijke reactie); het resultaat van
diepgaand onderzoek door het Center for
Neural Decision Making van Temple
University. De studie onderzocht de
onderbewuste reacties van mensen op drie
fasen van het aankoopproces: blootstelling
(de reactie van het lichaam op een
advertentie); geheugen (hoe snel en
nauwkeurig de hersenen zich de
advertentie herinneren) en actie (het
verlangen naar het geadverteerde
product). De bevindingen toonden aan dat
digitale en fysieke reclame verschillende
reacties opriepen: de inhoud van digitale
reclame werd sneller verwerkt, maar
consumenten besteedden meer tijd aan
fysieke materialen, die een langdurigere
impact hadden. Het bleek dat de
emotionele reactie op, en het concreet
onthouden van, de fysieke advertenties
ervoor zorgde dat deelnemers zich de
fysieke materialen duidelijker herinnerden
een week nadat ze deze voor het eerst
hadden bekeken.16

Het 'privéleven' van postmailings
onthuld
Het derde belangrijke onderzoek, dat vooral
relevant was voor direct marketing, was zeer
onthullend. In 2015 publiceerde Royal Mail
MarketReach de resultaten van een 18
maanden durend onderzoek naar 'het
privéleven van postmailings'. De
onderzoekers gebruikten een breed scala
aan nieuwe en traditionele markt- en
mediaonderzoeksmethoden, waaronder
etnografie, neurowetenschap en zelfs
CCTV-camera's bij mensen thuis.
De belangrijkste conclusie was dat "post een
rijk, complex en verrassend lang leven leidt
na de deurmat", bijvoorbeeld:
•3
 9% van de woningen heeft een speciale
plek waar post wordt neergelegd
•2
 3% van de post wordt gedeeld met
gezinsleden
•R
 eclame wordt gemiddeld 17 dagen
bewaard, huis-aan-huisbladen 38 dagen en
rekeningen/afschriften 45 dagen
Een belangrijke bevinding heeft betrekking
op de voordelen voor een merk als het de tijd
neemt iets te printen en met de post te
versturen:

57% van de mensen gaf aan dat
ze zich gewaardeerd voelen
door post en 38% vermeldde
dat de fysieke kenmerken van
post invloed hebben op hun
gevoelens voor de afzender.

Zoals het rapport het verwoordde: "In de
eindeloze stroom virtuele interactieve
communicatie, kan het verzenden van een
directe zintuiglijke ervaring van uw merk
een cruciaal moment in het kooptraject van
de consument zijn." Op een bepaalde
manier is het zoals het verschil tussen een
afhaalmaaltijd kopen voor iemand of zelf
thuis een maaltijd bereiden, of tussen een
e-mail en een handgeschreven brief.
De onderzoekers bevestigden ook dat een
goed uitgevoerde direct mail een grotere
ROI kan opleveren: campagnes met post
hebben 27% meer kans op uitmuntende
verkoopprestaties en 40% meer kans op
uitmuntende acquisitieniveaus.17
Ondanks alle bewijs van de toegevoegde
emotionele waarde van print voor
campagnes, heeft digitale marketing één
groot voordeel: de mogelijkheid om
consumenten in realtime een doelgerichte
propositie te sturen in elke fase van het
online kooptraject. Zoals het USPSonderzoek aanstipte, zijn er momenten
waarop alleen digitale communicatie
voldoende is, omdat de content dusdanig
is dat deze snel verwerkt kan worden; maar
in veel gevallen leidt het binnen 24 uur aan
de consument versturen van hoogwaardig
gepersonaliseerd drukwerk tot een betere
propositie en een groter ROI. Het goede
nieuws voor merken is dat de huidige
digitale printoplossingen dit mogelijk
maken.
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HOOFDSTUK 3: IMPACT
EN URGENTIE
Direct marketing zonder personalisatie
- binnen de industrie 'spray and pray'
genoemd - is niet voldoende.

Onderzoek door Accenture in 2018 toonde aan
dat 91% van de mensen liever bij merken winkelt
die hen herkennen, onthouden en relevante
aanbiedingen doen.18 Leverancier van digitale
marketingoplossingen Eagle Eye ontdekte dat
50% van de mensen zou terugkeren naar een
winkel als ze gepersonaliseerde aanbiedingen of
informatie kregen. Het is dus geen verrassing dat
in 2017 42% van de marketeers aan Eagle Eye
vertelden dat personalisatie hun hoogste
prioriteit was, gestimuleerd door het feit dat het
kan leiden tot een inkomstenstijging van 10%.19
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Tegenwoordig betekent 'personaliseren' veel
meer dan alleen de consument bij naam noemen.
Merken kunnen consumenten en prospects
tijdens elke fase van de buyers journey volgen,
van online het product bekijken tot de aanschaf
in de winkel. In elke fase, of 'touchpoint', kunnen
ze gegevens verzamelen en analyseren voor een
360°-beeld van hun gedrag en voorkeuren, en
elk touchpoint is een kans om te handelen naar
wat de gegevens hen vertellen, zoals het creëren
van aanbiedingen en het leveren hiervan in
realtime aan de consumenten, op hun laptop,
tablet of mobiel.

De nadelen van deze methode, voor zowel
merken als consumenten, hebben we al eerder
beschreven. Het is geweldig dat marketeers
zoveel weten over hun klanten en zoveel digitale
hulpmiddelen tot hun beschikking hebben om de
consument op een unieke en persoonlijke manier
aan te spreken. Maar wanneer die hulpmiddelen
foutief worden ingezet, hebben consumenten
het gevoel blootgesteld te worden aan 'digitale
bombardementen', hetgeen weer leidt tot een
distantiëring ten opzichte van het merk. Daarom
is volgens Accenture het verlichten van de
digitale 'keuzelast' de belangrijkste uitdaging
voor marketeers. Dit betekent uitzoeken "hoe
iedereen persoonlijk moet worden benaderd,
zonder te overweldigen".20

HOOFDSTUK 3: IMPACT EN URGENTIE

De digitale benadering
gecombineerd met de kracht
van print
In hoofdstuk 2 hebben we vastgesteld
dat print krachtig genoeg is om door het
digitale 'lawaai' te breken. We hebben,
met de hulp van Royal Mail, ook de
impact van geprinte direct mail
onderzocht. De vraag is hoe marketeers
de unieke mogelijkheid van digitale
reclame om consumenten relevante
berichten te sturen op elk touchpoint in
de buyers journey gaan combineren met
de net zo unieke mogelijkheid van print
om consumenten aan te moedigen deze
berichten op een dieper emotioneel
niveau te verwerken. Door de tijd die
nodig is voor het ontwerpen, goedkeuren,
produceren en verspreiden van print, ben
je het grootste deel van het momentum
van de consument al kwijt, ondanks alle
onbetwiste sterke punten van print. Wat
als je het beste van twee werelden kunt
combineren: direct marketing waarbij
'pixels en print' in realtime, of nagenoeg
realtime, worden gecombineerd?
In feite is dit nu een haalbaar idee, dankzij
de mogelijkheden van de programmatic
aanpak die door media wordt gebruikt
voor direct mail en drukwerk. Zoals
gedefinieerd door de website www.
stateofdigital.com, zorgen programmatic
media ervoor "dat 'de eigenaar/het merk'
een specifiek, op maat gemaakt bericht
naar de juiste persoon kan sturen, op het
juiste moment in de juiste context waarbij consumenteninzichten van het
merk (de consumenten die je wilt
benaderen) worden gebruikt rondom de
soort doelgroep die ze willen bereiken.
Deze methodologie moet een veel
preciezere en gepersonaliseerde vorm
van berichten en media opleveren, wat
leidt tot efficiëntere en meer gerichte
campagnes."21

Naar aanleiding van 'het privéleven van
postmailings' bevordert Royal Mail het
concept van programmatic postmailings,
dat het omschrijft als "de tastbare en
emotionele impact van postmailings
combineren met op maat gemaakte
berichten… getriggerd door een volledig
toegestane actie door de consument… op
een belangrijk punt tijdens de digitale
journey." Een enthousiaste voorstander
van het idee is Mark Cripps, Chief
Marketing Officer van The Economist
Group:

"Programmatic postmailings is
een opwindende nieuwe
ontwikkeling. Hierdoor kunnen
digitale en direct mail
naadloos samenwerken en
worden zowel online als
fysieke kanalen gecombineerd,
waardoor de ROI aanzienlijk
kan worden verbeterd."22
In een campagne met programmatic
postmailings zorgt het gedrag van de
consument op een bepaald touchpoint
voor gerichte hoogwaardige direct mail,
in plaats van de gebruikelijke e-mail,
video of pop-up. Om zo effectief mogelijk
te zijn, moet de postmailing binnen 48
uur worden afgeleverd - of idealiter,
binnen 24 uur - en dat is het moment
waarop programmatic printen zijn intrede
doet. Programmatic printen maakt
gebruik van de nieuwste digitale
printoplossingen en geavanceerde
geautomatiseerde productieworkflows
om deze zeer korte doorlooptijden
mogelijk te maken voor creatie, productie
en distributie. Het genereren van de
printbestanden gebeurt door software,
met behulp van up-to-date variabele data
en een digitale en geautomatiseerde
printproductie. Hoogwaardig, persoonlijk
drukwerk wordt nu aantrekkelijk voor
zowel grootschalige als kleinschalige
campagnes.
Meer dan alleen direct mail
We hebben tot nu toe veel nadruk gelegd
op direct mail, maar alleen omdat
tegenwoordig zoveel bewijs laat zien
hoezeer print de effectiviteit vergroot.
Het feit is dat, dankzij programmatic
printen, alles wat online gepersonaliseerd
kan worden, nu ook voor print
gepersonaliseerd kan worden. Hierdoor
wordt het hele scala aan promotionele
printtoepassingen beschikbaar voor
merken: brochures, catalogi, magazines,
merkboeken, nieuwsbrieven enzovoort.
Campagnes kunnen al deze hulpmiddelen
voor promotie en brand awareness
inzetten, en nog veel meer bovendien, om
consumenten nagenoeg in realtime te
benaderen met gerichte proposities,
voorzien van de emotionele
aantrekkingskracht van hoogwaardig
drukwerk.

ONLINE GEDRAG
Om te begrijpen wat programmatic print
mogelijk maakt, moet je rekening houden
met de invloed ervan op een van de
grootste frustraties van online retailers achtergelaten winkelmandjes. Volgens
onderzoek door het Baynard Institute
worden online winkelmandjes in 69% van
de gevallen achtergelaten en kost dit
retailers in het Verenigd Koninkrijk tot £1
miljard aan misgelopen omzet. Om dit aan
te pakken, voerde een retailer een
saneringsstrategie in door twee
toegestane e-mails te versturen aan
klanten die hun winkelmandje hadden
achtergelaten, met banneradvertenties als
ondersteuning. Hoewel de e-mails naar
tevredenheid werkten, werd de effectiviteit
van de banneradvertenties verlaagd door
het gebruik van ad-blockers.
Het bedrijf besloot om het idee te testen
dat fysieke post efficiënter zou zijn, en
zette een drielaagse proef op: 1) een
controlegroep die geen follow-upberichten
kreeg; 2) een groep die alleen de e-mails
kreeg; 3) een groep consumenten die
zowel de e-mails als direct mail in de
brievenbus kreeg met een foto van het
item in het achtergelaten winkelmandje.
Voor deze laatste groep werden elke dag
afbeeldingen en productdetails op
geautomatiseerde wijze naar de printer
gestuurd. Omdat dezelfde beelden werden
gebruikt in de e-mails, waren ze
gemakkelijk beschikbaar, maar ze werden
verbeterd voor de direct mail met hoge
resolutie.
De resultaten spraken boekdelen met
betrekking tot de voordelen van de
programmatic aanpak: de respons steeg
over het algemeen met 6%; de gemiddelde
bestelwaarde steeg met 8%; en het aantal
achtergelaten winkelmandjes daalde met
14%. Een senior executive bij de retailer zei:
"Een programmatic aanpak met online
gedragsgegevens en het gebruik van
direct mail is nieuw. Dit initiatief pakte zeer
goed uit, door datapunten te gebruiken
voor de conversie. Relevantie en een
persoonlijke aanpak waren zeer belangrijk
voor onze klanten en dat hebben we op
geslaagde wijze geïmplementeerd."
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HOOFDSTUK 4: DE 'EXPERTISE-DRIEHOEK'
De samenwerking tussen merkeigenaars, grafische
bedrijven en technologie-leveranciers maakt
programmatic print mogelijk.

Dit segmentrapport heeft laten zien hoe
een aantal trends samenkomen om een
nieuwe rol voor print te creëren binnen het
segment marketingcommunicatie - een rol
die alle verschillende fysieke voordelen
combineert met de relevantie die wordt
geleverd door snel veranderende Variable
Data Printing (VDP).
We hebben gezien hoe het onbesuisde
gedrag van marketeers om de gegevens van
consumenten vast te leggen en vervolgens te
gebruiken voor experimenten met digitale
kanalen heeft geleid tot een overvolle,
lawaaierige en rommelige omgeving waarin
het voor merken een uitdaging is zich te
onderscheiden van de rest. Door dit grote
digitale aanbod dat schreeuwt om de
aandacht van de consument wordt het
geduld van diezelfde consument danig op de
proef gesteld. Tot slot hebben we uitgelegd
hoe de ontwikkelingen binnen
geautomatiseerde digitale printworkflows het
mogelijk maken om real-time
campagnegegevens te gebruiken voor het
creëren, printen en leveren van hoogwaardig,
gericht marketingdrukwerk voor
consumenten, zelfs binnen 24 uur.
Dit scenario is niet theoretisch - het wordt al
gebruikt - maar het in de praktijk toepassen
kan een uitdaging zijn. Door de digitale
overheersing in de laatste decennia zijn veel
marketingprofessionals niet bekend met de
mogelijkheden van drukwerk en hoe ze het
kunnen integreren in een campagne.
Sommigen beschouwen het zelfs als
ouderwets. Daarnaast hebben veel grafische
bedrijven niet het vertrouwen om de
voordelen van print te promoten, aangezien
ze jarenlang hebben gehoord hoe
onvoordelig print is ten opzichte van digitale
reclame. Maar zoals we hebben gezien, wordt
geen van deze opvattingen gestaafd door
feiten. Marketeers die hun gebruik van
digitale kanalen herzien kunnen naar Procter
& Gamble wijzen en de vergrote ROI van
geprinte campagnes citeren.

Grafische bedrijven kunnen
merken overtuigen met de
volgende feiten: print kan een
emotionele doorbraak
bereiken waartoe digitale
marketing niet in staat is, ze
kunnen doorlooptijden bieden
die de urgentie van
e-mailmarketing benaderen, en
de impact van print is in een
campagne net zo meetbaar als
de impact van digitale
middelen.
Canon en de 'expertise-driehoek'
Marketeers en grafische bedrijven staan er
niet alleen voor. Ze zijn twee hoeken van wat
Canon de "expertise-driehoek" noemt. De
derde hoek is de leverancier van de
technologische oplossing, wiens rol het is om
marketeers en grafische bedrijven samen te
brengen en hen te helpen de mogelijkheden
van programmatic printen te benutten, zoals
beschreven in hoofdstuk 3.
Een samenwerking met de juiste leverancier
van de oplossing is van cruciaal belang. Kies
een leverancier met diepgaande kennis over
wat er zich op de bredere markt afspeelt niet alleen over de toepassingen die
programmatic printen mogelijk maken, maar
ook over wat er gebeurt om deze
toepassingen mogelijk te maken. Niet alleen
de digitale printoplossing is belangrijk. Even
belangrijk zijn de gegevensanalyse, workflow
en softwareoplossingen.
Het is van essentieel belang dat de
solutions provider een gepersonaliseerde
aanpak voor het systeemontwerp heeft,
want programmatic printoplossingen
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worden niet kant-en-klaar geleverd. Bij
Canon richten wij ons op het integreren,
ontwerpen en implementeren van
klantgerichte oplossingen. Hiervoor zijn we
eerst nauwe samenwerkingsverbanden
aangegaan met externe specialisten op
gebieden zoals workflow, software en
afwerking, voordat we een professioneel
intern expertiseteam oprichtten specifiek
voor de integratie van de gekozen
oplossingen.

De juiste vragen stellen
Wij hebben ook een diepgaand inzicht in hoe
marketeers en grafische bedrijven moeten
samenwerken - met name de vragen die zij
moeten stellen, aan zichzelf en elkaar.
Marketeers moeten bijvoorbeeld kijken naar
hun huidige campagnes en zich afvragen of
en hoe drukwerk kan worden geïntegreerd.
Bovendien moeten ze zich in sommige
gevallen afvragen wat ze bedoelen met
"drukwerk". Dit is omdat veel marketeers aan
drukwerk denken als massamedia
(advertenties in kranten, tijdschriften etc.) of
als dure direct mail met offset preprints en
eenvoudige digitale personalisatie. Daarnaast
moeten ze tijdens het plannen van
toekomstige campagnes onderzoeken of
drukwerk gebruikt kan worden om de
effectiviteit te verbeteren.
In hun punt van de driehoek moeten
grafische bedrijven hun belangrijkste bezit,
hun bestaande klanten, inzetten. Ze moeten
nauw samenwerken met de
marketingafdelingen om de doelen van de
afdelingen te begrijpen, te zien hoe ze
contact leggen met consumenten en te
bepalen in hoeverre zij de mogelijkheden van
drukwerk in hun campagnes begrijpen.

CONCLUSIE
In de inleiding spraken wij over de 'wederopstanding' van
drukwerk, maar dat is technisch gezien een verkeerde
woordkeuze, omdat het drukwerk nooit is verdwenen.

Hoewel het aandeel ervan in de
marketingbudgetten is gedaald, zagen
gewiekste marketeers het drukwerk altijd
als onderdeel van hun uitrusting en
gebruikten ze het wanneer een campagne
net wat extra klasse en kwaliteit nodig
had. In de meeste gevallen werden
campagnes voortgestuwd door digitale
middelen, gemotiveerd door de kans op
een directe, persoonlijke verbinding met
de consument en versterkt door de
onmiddellijke 'roes' van digitale
campagnegegevens.

We hebben gezien hoe programmatic
printen, met een 24-uurs-levering van
gerichte, hoogwaardige materialen voor
direct marketing, het mogelijk maakt om
op gegevens gebaseerde campagnes
samen te stellen die het beste uit de
digitale en de fysieke wereld combineren.
Met behulp van digitale printoplossingen
kunnen marketeers die uiterst belangrijke
emotionele aantrekkingskracht toevoegen
aan hun gerichte proposities, wetende dat
consumenten de fysieke communicatie
verwelkomen en waarderen.

We hebben de tekortkomingen van een
uitsluitend digitale aanpak aangetoond.
We hebben laten zien hoe een digitale
overdaad ons steeds verder bij onze
smartphones en tablets vandaan drijft,
terug naar geprinte uitingen en hoe
merken zich dit realiseren en een frisse,
nieuwe waardering krijgen voor de
mogelijkheden van drukwerk om aandacht
te vragen, de emotionele band te
versterken en respons te genereren.

Dit allemaal betekent dat er spannende
tijden aanbreken voor marketeers en
grafische bedrijven. Als u als marketeer
meer te weten wilt komen over
programmatic printen, of als u een
grafisch bedrijf bent die programmatic
printen wil toevoegen aan het portfolio,
neem dan contact op met uw Canon
Account Manager.
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