
Marketeers hebben
Hyves, Facebook en
Twitter ontdekt.
Lichtvaardtt ig prijzen zi e
hun merken aan via de
explosief groeiende
sociale media. Ze
realiseren zich nog niet
dat deze media hun
strategie volledig
overhoop halen.
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Eilanddenken belemmert marketing 
Sociale media sturen koopinstincten 
Jaap Favier

Robinson Crusoe had
geen krokodilletje op zijn i shirt. Waarom zou
hij? Als je alleen bent, geef je niet om merken.
Maar wij westerr se consumenten zijn nooit al-
leen en dus behangen we onze kleren, auto’s,
tassen en mobieltjes met logo’s. Waarom ei-
genlijk? Om de mensen om ons heen een
teken te geven. Tegen vrienden, kennissen en
wildvreemden zeggen we met onze labels: ‘Je
kunt me vertrouwen, ik ben zoals jij.’ Merken
zijni sociale signalen.

We staan in de winkel met twee leuke polo’s
in onze handen. Welke nemen we ?Die met de
drie strepen op de mouw of die met het kroko-t
dilletjet  op de borstzak? Lastig. Onze ogen gaan
van het ene naar het andere shirt. Het wordt
toch de krokodil. Hij is wel duur, maar eigen-
lijk ook wel een stuk mooier. We zijn opge-
lucht. We hebben ons dure geld weloverwogen
besteed.

Toch houden we onszelf voor de gek. We
denken dat wt e een zorgvugg ldig bg esluit ht ebben
genomen, maar in werkelijkheid stond ons ver-
stand op nul toen we voor de krokodil kozen.
Neurowetenschappers hebben met hersen-
scanners namelijk aangetoond dat niet ons be-
wustzijn, maar ons onderbewustzijn 9i 0% van
onze beslissingen neemt. Ons verstand komt
pas later in actie. Het vertaalt de instinctieve
beslissing naar eeg n rationeel verhaal over pro-
ductkwaliteit, prijsi  en gemak. Marketingmen-
sen worden hier gek van. Ze weten donders
goed dat ht un klanten keuzes maken op basis
van emotie en niet op basis van ratio, maar ze
kunnen emotie niet met ten. Hoe zet jet een
merk neer als je geen idee hebt wat mensen
echt wt illen?

Reclamebureaus, consultancy ’s en online-
bedrijven als Google en Bol.com hebben een

Het onderbewustzijn neemt
90% van onze beslissingen.
Ons verstand komt daarna
pas met rationeel verhaal

uitweg gevonden. Ze luisteren niet naar wat we
zeggen, maar kijken naar wat we dt oen. ‘Ac-
tions speak louder than words’, zeggen ze dan.
Het internet is hun goudmijn. Ze kijken over
onze schouder mee als we surfen. Hun enorme
computers zien waar we woner n, waarnaar we
zoeken, naar welke websites we gaan en op
welke advedd rtenties we klikken. Ze vinden
patronen.

Zo weten ze dat 23% van de mensen die in
Amsterdam-Zuid wonen en online naar een
tennisracket zot eken, het krt okodilletjet kiest en
niet dt e drie strepen. Met dit soort slimme

kansberekening kon Googleg ons miljarden
gerichte advertenties sturen en zo bakken met
geld verdienen.

De statistieken van Google, Nielsen en
Bol.com zijn vergane glorie. Facebook, Twitter
en HyvHH es halen deze bedrijven heel snel in.
Deze sociale media wa eten drie dingen die de
oude garde niet weet. Ziji weten wie onze vrien-
den zijni . Zij i weten hoe sterk onze relatie met
hen is. En zij weten wat onze vrienden leuk
vinden.

In de afgelopen twee jaar hebben ze die ge-
gevens afgezet tegen ons koopgedrag. Wat
blijkt? Het maakt weinig uit of we in Zuid wo-
nen. Wat et cht uitmaakt, is wat ot nze vrienden
kopen. Van welke merken ze een fan op Face-
book zijn. Wat ze lezen. Waar ze krabbels over
schrijven. Wie ze op Twitter volgen.

De kans dat wiji hetzelfde doen als onze bes-
te vrienden is acht keer hoger dan de kans dat
wiji hetzelfde doen als onze buurman in Zuid.
De statistici van sociale netwerken, gesteund
door een leger sociale wetenschappers, heb-
ben ontdekt dat onze naaste vrienden ons
aanzetten tot koop van bepaalde artikelen en
trouw aan een merk.

Onze kennissen en losse vrienden reiken
ons ondertussen nieuwe ideeën en merken
aan. Met deze kennis kunnen sociale media
vele malen gerichter advertenties plaatsen dan
Google. De zoekgigant heeft de tegenaanval in-
gezet. Onlangs lanceerde het bedrijf Google+,g
een rechtstreekse concurrent vt an Facebook.
Ook Google wil leren wie onze vrienden zijn en
wat ze doen.

De marketingwereld is ondertussen in com-
plete verwarring. Vijftig jaar lang hebben de
creatieve geesten en cijferaars gekeken naar
Zuid, Oost, West ot f Noord. Wat wt ij kochten
werd bepaald door inkomen, buurt, opleiding,
leeftijd i en gezinssituatie. Het zou gaan om am-
bitie, individualiteit et n zelfonff tplooiing. Het
blijkt niet te kloppen. Ons onderbewustzijn
beslist. Het ft luff istert it n ons oor: ‘Ik wk il bij mijn
vrienden horen.’

Hoe hechter de vriendschap, hoe groter de
drang om dezelfde kranten en boeken te lezen.
Dezelfde auto te rijden. Dezelfde polo te dra-
gen. Hoe hechter de vriendschap, hoe meer
contact we hebben en hoe vaker wr e op de krab-
bels en tweets van onze vrienden klikken. Face-
book maakt het ons makkelijk. Het sociai le net-
werk stuurt de berichtent van vrienden (en mer-
ken) waarop we nooit reageren niet eens meer
direct dt oor. Hierdoor krijgei n onze naaste
vrienden nog mg eer invlnn oed.

Wat kan de marketingweregg ld hiermee? De
belangrijkste les is dat det aankoop van de kro-
kodil blijkbaar een escalatieproces van sociale
signalen is. Eerst horen we een zwak signaal
via reclame: er is een krokodil die misschien

wel bij jou past. Vervolgens krijgeni we een ster-
ker sir gnaal: er lor pen allemaal krokodilletjest  op
de tennisclub. Ten slotte krijgen we het ultie-
me sociale signaal: onze beste vriendin draagt
een krokodilletje! De volgende dag staan we in
de winkel. Krokodilletje of stf repen? Lastig? He-
lemaal niet. Ons instinct heeft de dag daarvoor
onze keuze al bepaald.

Sociale merken maken het voor ons gemak-
kelijki , leuk ek n aantrekkelijk signalen naar
onze vrienden te sturen. KLM heeft bijvoor-
beeld een mooie actie op Facebook, ‘Tile Your-
self’, die van onze profielfoto een Delfts blauwff
KLM-tegeltje maakt. Zo zt ien ineens al onze Fa-
cebook-vrienden dat wij KLM leuk vinden.

Echt st pectaculair is wat Tt oms Shoes in de VS
doet. Dit schoenenmerk belooft vooff r elk ver-k
kocht paar er en twett ede paar wr eg tg e geven

Sociale signalen die ons via
Facebook en Twitter bereiken
zijn de basis voor het gros
van onze koopbeslissingen

aan een kind in de Derde Wereld. Consumen-
ten laten graag aan hun vrienden zien hoe vrij-
gevig ze zijn en worden en masse fanff van Toms
Shoes. Het sociale merk heeft evenveel fans als
klanten en groeit 150% per jaar omdat vrien-
den elkaar via Faceboa ok overhalen er ook een
paar sr choenen te kopen. Sociale merken lei-
den ons van advedd rtentie naar tr ennisclub, en
dan via Hyves naar de wir nkel. Elke fase riff cht
zich op een hechtere vriendschap en een ster-
ker signaal. Omdat merken de invloed van
onze vrienden kunnen meten, is dit proces vrij
simpel in geld te vertalen. Hieruit blijkt dat
sociale merken tot vier keer meer verkopen
met hetzelfde marketingbudget door onze
vrienden in het proces te betrekken.

De meeste merken zijn nog niet zover. Ze
behandelen iedere consument als een Robin-
son Crusoe die eenzaam op zijni eiland door
een tijdschrift bladert of naar tv-reclame kijkt.
Kijki tk och eens wat et en mooie kleuren onze
shirts hebben!

Ons sociaal instinct haat lt z’n schouders op.
‘Ik koop wel een paar goedkope polo’s bij Zee-
man’, denken we. Maar dan verschijnt it neens
een bericht van onze beste vriendin op onze
PC: ‘Voor elke verkochte krokodil geeft ff de
fabrikant een T-shirt aan een vluchteling in
Darfur.’ Dan zijn we dus verkocht. Tot op
heden kon deze vriendin maar één signaal
geven: het logo op haar borstzak. Nu krijgen we
via sociale media tientallen signalen. Wij zijn
van ons eenzame eiland gered. Nu de merken
nog.
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