
 

 

IPG MEDIABRANDS LANCEERT ‘THE MDEX’ 

Facebook, Amazon en 7-Eleven komen uit de bus als meest ‘mobile ready’ merken 

 

 IPG Mediabrands heeft gepeild naar het ‘mobile ready’ potentieel van merken door tegelijk uit 

te gaan van hun aanwezigheid en hun prestaties in mobile. De IPG Mediabrands studie kwam 

er in samenwerking met het internationale marktonderzoeksbureau YouGov en werd door 

Google tools gevoed. 

 Voor deze wereldwijde studie, die de APAC-, EMEA-, LATAM- en NA-regio’s dekt, werden meer 

dan 240.000 datapunten ingezameld en geanalyseerd, en meer dan 2.000 merken onder de 

loep genomen. 

 De MDEX heeft de prestaties van merken in mobile geëvalueerd aan de hand van vijf criteria: 

mobiele optimalisatie, toegankelijkheid, navigatie en content, convenience en ergonomie, en 

–tenslotte – begeleiding naar de gewenste acties. 

 

Brussel, 27 februari 2017 – Media agency IPG Mediabrands kondigt vandaag de lancering aan van de 

eerste editie van ‘The MDEX’, de rangschikking van de meest ‘mobile ready’ merken op basis van vijf 

criteria die hun mobiele aanwezigheid en prestaties doorlichten. 

 

De MDEX-studie werd bedacht en ontwikkeld over een periode van 6 maanden, waarbij het startschot 

in juli 2016 gegeven werd en de field in januari 2017 plaatsvond. Meer dan 2.000 merken werden tegen 

het licht gehouden, in vier grote regio’s, met inbegrip van 15 landen – Argentinië, Australië, Brazilië, 

Canada, Chili, Duitsland, de Filipijnen, India, Maleisië, Mexico, Oostenrijk, Singapore, de Verenigde 

Staten, het Verenigd Koninkrijk en Uruguay. Werden als globale merken bestempeld die grote 

multinationals die minstens in meerdere sleutellanden aanwezig zijn. Marktspecifieke merken zijn 

kleinere merken die slechts in één land aanwezig kunnen zijn. 

 



 

Top 10 van de meest ‘mobile ready’ merken ter wereld: 

1. Facebook 

2. Amazon 

3. 7-Eleven 

4. Hyundai 

5. Microsoft 

6. Nike 

7. Google 

8. Adidas 

9. OLX 

10. Target



 

“De MDEX is een onuitgegeven klassement dat de klanten van IPG Mediabrands een kijk biedt op de tools, 

de kennis en de platformen die nodig zijn om in mobile de spits af te bijten”, verklaart Travis Johnson, IPG 

Mediabrands. “In het huidige marketing ecosysteem is een dynamische en solide mobiele strategie voor 

merken onontbeerlijk. De MDEX is voorbestemd om de hoeksteen te worden van onze consultingdiensten 

voor onze klanten en ons strategisch aanbod.” 

 

In juni 2016 maakte IPG Mediabrands, in partnerschap met Jonah Berger, Associate Professor aan de 

Wharton  School van de Universiteit van Pennsylvania en auteur van de bestseller Contagious: Why Things 

Catch On, de D100 op, haar eerste internationale rangschikking van de meest dynamische merken in de 

wereld. Deze twee classificaties worden als fundamenten gebruikt om het aanbod van de agency te doen 

evolueren en zich aan te passen aan de metrics van de nieuwe wereld, met inbegrip van Agility, Reactivity, 

Innovation en Sociability. 

 

“Naar het voorbeeld van de D100 komt de MDEX onze inspanningen kracht bijzetten om voor merken de 

katalysator van verandering en transformatie te worden, door de kracht van dynamische marketing aan te 

wenden met het oog op de uitbouw van prospectieve internationale strategieën voor onze klanten”, stipt 

Henry Tajer, Global CEO van IPG Mediabrands, aan. 

 

De MDEX houdt zowel kwalitatieve als kwantitatieve metingen in, zoals: 

- de Google Search rangschikkingen 

- de Google Mobile Site and App Design principes 

- de insights van Google Mobile Site en de gebruiksvriendelijkheidsscore 

- de Webpagetest.org resultaten 

- de consumer convenience studie uitgevoerd in partnerschap met YouGov en Mediabrands Insights 

- de analyse van mobiele content aan de hand van drie criteria: overredingskracht, didactische inslag 

en vermogen om de gebruikers te binden 

- de visie en de analyse van IPG Mediabrands, gestuurd door product-, data- en onderzoeksanalysten, 

die meegewerkt hebben aan de ontwikkeling en uitvoering van de peiling, met data-inzameling en 

-analyse. 

 

IPG Mediabrands heeft vastgesteld dat de kwaliteit van de mobiele ervaring vijf essentiële dimensies 

inhoudt voor een dynamische en immersieve gebruikerservaring. Deze werden gepuurd uit de Google 

Design principes en de consumer convenience studie die in partnerschap met YouGov uitgevoerd werd. 

 

http://www.thed100.com/


 

 Toegankelijkheid: het vermogen van de mobiele website of app van een merk om gevonden te worden 

zodra de gebruikers die nodig hebben. 

 Mobiele optimalisatie: een technische evaluatie van de optimalisatie voor mobile van de website van 

een merk (enkel en alleen internet mobile). 

 Convenience en ergonomie: een UX-evaluatie in termen van intuïtief design, waardepropositie en 

consumentenervaring. 

 Navigatie en content: de structuur die een merk voor haar mobiele site kiest, met gebruiksvriendelijke 

menu’s en geprioriteerde content. 

 Begeleiding naar gewenste acties: de features die de gebruikers naadloos naar de gewenste acties of 

content sturen (vereenvoudigde formulieren, automatische invulling, interface-overgangen). 

 

“De methodologie van de MDEX vat talrijke data samen om een werkelijk multidimensionale kijk op de 

mobiele gebruikerservaring te ontwikkelen, en toont merken duidelijk de weg om in termen van mobiele 

webervaring te innoveren”, voegt Jake Gammon, Head of Omnibus US bij YouGov, toe. 

 

De idee achter deze internationale studie bestaat erin de manier te onderzoeken waarop merken zich aan 

de snelle veranderingen in het engagement en het gedrag van consumenten hebben aangepast en blijven 

aanpassen. Volgens de Intelligence, Investment & Innovation cel van IPG Mediabrands hebben de 

consumenten in 2016 33 % van hun tijd aan mobile gewijd, tegen 25 % aan live tv. Tegen 2021 wordt 

voorzien dat de consumenten hun mobiele consumptie tot 37 % zullen optrekken, terwijl live tv naar 22 % 

zal terugvallen. 

 

Naarmate de studie zal evolueren, zal de MDEX IPG Mediabrands, haar klanten, partners en 

gespecialiseerde business units blijven informeren, vormen en sturen, met best practices, innovaties en 

insights rond mobile. In een medialandschap dat alsmaar meer in beweging is en versnippert, met nieuwe 

manieren om met zijn publiek te connecteren, zullen strategieën die mobile voorop plaatsen een sleutelrol 

spelen in een duurzame groei en toekomstige prestaties. 

 

De MDEX werd tijdens het Mobile World Congress onthuld, in de sessie ‘The Digital Economy Keynote’. 

 

 

 

 

 

https://www.mobileworldcongress.com/start-here/agenda/keynote-2-the-digital-economy/


 

Omtrent IPG Mediabrands  

IPG Mediabrands werd in 2007 door Interpublic Group (NYSE : IPG) opgericht om al haar internationale media-

gerelateerde activa te beheren. Meer dan 8.500 marketing- en communicatiespecialisten zijn over meer dan 130 

landen verdeeld. 

Het netwerk van IPG Mediabrands omvat UM en Initiative en dekt ook een vijftiental expertisedomeinen gaande van 

strategie tot research, SEO & SEA, Mobile, e-commerce, Adtech, Social & Content, of nog creatief concept. 

IPG Mediabrands. Dynamic by Design. 


