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STORYTELLING STAAT CENTRAAL

Het einde van het USP als ijkpunt  
IN HET GRENSGEBIED TUSSEN PAID, OWNED EN EARNED MEDIA DIENEN ZICH TEGEN 
2020 NIEUWE INTERESSANTE BUREAUMODELLEN AAN. KOEN DENOLF (THE FAT LADY) 
EN OLIVIER TROP (THE OVAL OFFICE) LEGGEN UIT WAAROM DE KENNISBEHOEFTE EN 
DE BELEVING VAN DE CONSUMENT DAARIN CENTRAAL STAAN.

Jullie fuseerden vorig jaar een 
advertising en een content-bureau 
tot een hybride structuur. Is dat de 
structuur van de toekomst?
KOEN DENOLF: “‘Markee’ zocht als 

advertising bureau een basis op lange 
termijn en kwam bij content terecht. ‘Het 
Salon’ had als content-bureau nood aan 
meer zichtbaarheid en kwam bij advertising 
uit. Het model van ‘The Fat Lady’ bouwt op 
de basis van content-marketing: merken 
moeten een bestaansreden hebben. Het 
publiek moet er iets uit leren en moet er 
iets aan hebben. We willen mensen duidelijk 
maken waarom een merk interessant kan 
zijn voor hen.”

Welke rol zal storytelling daarin 
spelen?
KD: “Storytelling is hiervoor een belangrijke 

techniek. Het helpt om een merk op een 
bevattelijke manier voor te stellen. Maar 
het start wel met het verhaal zelf. Dit blijft 
voor veel bedrijven een moeilijke oefening. 
Acht op de tien adverteerders praten nu 
vooral over productkenmerken en over 
USP’s. Dat is niet interessant, te technisch, 
te complex en niet overtuigend. Het is wat 
consumenten pas later bekijken.”

Als een meerderheid van de 
adverteerders tegen 2020 aan 
content-marketing doet, wordt 
het dan moeilijk om je ermee te 
onderscheiden?
KD: “Ja, het zal zaak zijn om niet meer in 

campagnes te denken, maar om ervoor te 
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“MERKEN ZULLEN
CONTINU EN
OP DE JUISTE
MANIER AANWEZIG 
MOETEN ZIJN
EN MINDER IN
CAMPAGNES
DENKEN.”
Koen Denolf – The Fat Lady

“MENSEN BELEVEN
MERKEN IN DE EERSTE
PLAATS OFFLINE.
HET LIVECONTACT
MOET JE DAAROM
STRATEGISCH
ONDERBOUWEN.”
Olivier Trop – The Oval Office

Wat is de rol van storytelling in deze 
evolutie?
OT: “Als merk wil je een duurzaam verhaal 

en dan moet je voldoende prikkels geven 
om dat verhaal te laten groeien. Vandaag 
creëren merken vaak zelf hun storytelling 
en merkbelevingen, maar we evolueren 
naar een situatie waarin ze hun verhaal 
zullen laten meeschrijven door hun klanten, 
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zorgen dat merken continu en op de juiste 
manier aanwezig zijn. HBO-presentator 
John Oliver interviewde Edward Snowden, 
die er niet in slaagde om helder uit te 
leggen waarom het de moeite was om 
klokkenluider te worden. Oliver ging de 
straat op en vroeg Amerikanen of ze wisten 
dat de NSA berichten kan onderscheppen 
wanneer ze een foto van hun geslacht, een 
‘dick pic’, naar hun vriendin sturen. Vreemd 
misschien, maar plots snapte iedereen 
waarom de NSA een gevaar kon zijn. Als 

bureau moeten we op zoek naar de ‘dick 
pic’ van de merken waarvoor we werken.”

Met welke profielen zal The Fat Lady 
in 2020 werken?
KD: “We zullen niet meer denken in de 

klassieke advertising of content-functies. 
De tandem copy-ad hebben we nog, maar 
zo’n duo werkt al op een andere manier. We 
moeten op zoek naar nieuwe verhoudingen 
en allianties in de bureaus. De komende 
jaren zoeken we mensen die denken in 
scripts, scenario’s en formats.”

The Oval Office positioneert zich rond 
livecommunicatie. Waarom sluit dat 
volgens jullie aan op hoe merken in 
2020 naar de consument trekken?
OLIVIER TROP: “De merken die het 

verschil zullen maken zijn volgens ons de 
merken die verder gaan dan het aanbieden 
van een product of een dienst. Het zijn de 
merken die hun consumenten belevingen 
zullen aanbieden. Bij ‘The Oval Office’ 
creëren we merkbelevingen en creatieve 
communicatie die ertoe leiden dat het 
merk zijn doelstellingen bereikt. Omdat 
merkbelevingen vaak live zijn, moet je 
het live – offline – contact als bureau 
strategisch kunnen onderbouwen. De 
merkbelevingen die we creëren, zoals 
evenementen en brand activations, 
moeten consumenten delen in hun offline-
conversaties en op hun favoriete sociaal 
netwerk.”

Zal het belang van offline-
conversaties de komende jaren dalen?
OT: “De digitale trein is niet te stoppen en 

de verhouding tussen online- en offline-
conversaties zal zeker evolueren. Maar we 
geloven dat offline-belevingen nog vaak 
aan de basis van de online-conversaties 
zullen liggen. Daarbinnen zal je wel een 
verschuiving zien. Drie jaar terug lag het 
accent nog sterk op het delen van content 
en belevingen via bloggers, vandaag zie je 
dat we almaar vaker content zoeken en 
verspreiden via Facebook, LinkedIn en 
YouTube.”

consumenten of medewerkers. De brand 
story aan de basis moet goed zitten, 
maar consumenten gaan het verrijken 
(user-generated content). Merken zullen 
opportuniteiten moeten creëren die 
conversaties en de creativiteit van fans 
stimuleren.” 

Wat betekent dit voor de profielen die 
jullie tegen 2020 zullen rekruteren?
OT: “We zullen werken met een mix 

van customer experience-experts en 
operationele specialisten. Door een 
vertrouwensband op te bouwen met onze 
klanten, krijgen we de vraag om belevingen 
uit te werken op verschillende touchpoints. 
Een leuk event is goed, maar je mag de 
klant niet teleurstellen in het winkelpunt of 
qua content-marketing.” 
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De alom bejubelde tv-serie Mad Men (van AMC) bracht  
een epische terugblik op het leven in de reclamebureaus in 
de jaren 60, maar hoe zouden de Mad Men er in de toekomst 
uitzien, pakweg in 2020? Dat is het uitgangspunt van  

deze unieke bijlage ‘Media 2020’.
Roularta Media en MediaSpecs bundelen voor dit mediakatern 
de krachten. De nieuwssite MediaSpecs Hot News bestaat  
5 jaar en wil zich op deze manier tonen als informatiemedium 
en inspiratiebron voor mediaprofessionals. Voor Roularta 
Media is het een mooi moment om zich als publisher te bezinnen 
over de toekomst van ons vak in een snel veranderende  

media- en reclamewereld.
Midden in de digitale omwenteling richten we onze blik op 
de toekomst. Dat doen we uiteraard niet zelf. We hebben  
30 experts uit verschillende domeinen van de media gevraagd 
om hun visie te geven. Soms verrassend, soms confronterend, 

soms tegenstrijdig. Maar stuk voor stuk ‘food for thought’.
Vijf jaar lijkt een eeuwigheid, maar is toch niet zo veraf.  
Wie had vijf jaar geleden durven denken dat smartphone  
en tablet het internetgebruik totaal zouden veranderen of  
dat programmatic buying een integraal onderdeel van de 

media-aankoop zou uitmaken? 
In 2020 zal onze planeet 8 miljard bewoners tellen, zullen  
1,5 miljard gezinnen digitale tv bezitten en zullen meer  
dan 26 miljard geconnecteerde devices werken op een globaal 
IP-netwerk, gedomineerd door video. Een nieuw tijdperk 
van entertainment en connectivity staat voor de deur.  

De Networked Society wordt realiteit. Gaat u mee?

“EEN NIEUW 
TIJDPERK VAN 
ENTERTAINMENT
EN CONNECTIVITY
STAAT VOOR
DE DEUR.”
Bart Kuypers
Manager MediaSpecs
&
Philippe Belpaire 
General Manager Roularta Media

THE  FUTURE OF THE MEDIA INDUSTRY

 THE  FUTURE OF THE MEDIA INDUSTRY IS EEN REALISATIE VAN ROULARTA CUSTOM MEDIA EN VALT BUITEN DE VERANTWOORDELIJKHEID  
VAN DE REDACTIE VAN TRENDS. IN OPDRACHT VAN MEDIASPECS EN ROULARTA MEDIA 
HOOFDREDACTIE DIRK RASSCHAERT ART DIRECTOR INGE CORNELIS COÖRDINATIE PIETER TAELMAN REDACTIE BART LOMBAERTS, WOUTER TEMMERMAN,  
BART CATTAERT EINDREDACTIE GERDA WAEYAERT CONCEPT MARC VANLAER - MEDIASPECS SALES DIRECTOR ROULARTA CUSTOM MEDIA KRIS DEWITTE 
COVERILLUSTRATIE JAN VAN DER VEKEN FOTOGRAFIE THOMAS DE BOEVER, JERRY DE BRIE DRUK ROULARTA PRINTING VERANTWOORDELIJKE UITGEVER SOPHIE 
VAN ISEGHEM, P/A ROULARTA MEDIA GROUP NV, MEIBOOMLAAN 33, 8800 ROESELARE

RECHTEN NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD EN/OF OPENBAAR GEMAAKT DOOR MIDDEL VAN DRUK, FOTOKOPIE, MICROFILM OF OP ENIGE ANDERE WIJZE, ZONDER VOORAFGAAND SCHRIFTELIJK AKKOORD VAN DE UITGEVER.
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