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MDB 2012: “NU HEERST ER CRISIS” 

Publicatie van de eerste versie (een tweede, eind februari, zou kleine 

nuances kunnen inhouden) van de MediaXim-gegevens over de waarde 

van de media-investeringen in België. De tabel is stabiel en kan dus 

geruststellend lijken. In constante termen kunnen wij zelfs gewagen van 

een stijging. Het gaat echter natuurlijk wel om een barometer van de 

bruto tariefwaarde die bijzonder ruim wordt bepaald. Van zijn kant erkent 

de indicator van de media-agentschappen dat de nettocijfers van de 

Belgische mediamarkt onbetwistbaar zijn teruggelopen..  

 

 

 

In een 

notendop 

  

• Volgens de MDB-barometer en uitgedrukt in nominale 

cijfers zijn het internet, de bioscoop, de radio en de 

affichage de media die er in 2012 op vooruit zijn 

gegaan. 

• Achteruitgang van televisie, ondanks een toename van 

het aantal aanwezige actoren. Het medium blijft 

evenwel veruit het medium dat de adverteerders het 

vaakst gebruiken en het reclamevolume dat via dit 

medium wordt verspreid, is toegenomen ten opzichte 

van 2011. 

• In constante termen valt een verrassing te noteren, 

want het internet gaat er bijna niet op vooruit in 2012. 

De MDB-perimeter is echter niet volledig ten opzichte 

van de digitale communicatie in haar totaliteit.  

• Financiën, supermarkten en energie zijn de 

opvallendste sectoren wat de nominale groei betreft. 

De convenienceproducten (FMCG) doen het over het 

algemeen minder goed. 

• De top van de topadverteerders blijft ongewijzigd, met 

het trio P&G, Unilever en d’Ieteren. 

• Het ziet er niet naar uit dat 2013 beter wordt. Slechts 

een remedie dus: zich richten op, zich zelfs 

concentreren op de efficiëntie van de te beschermen 

media en de merken uitbouwen. 
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De mediamarkt gaat erop achteruit 

Wat de netto ontwikkelingen van de Belgische mediamarkt betreft, is het 

antwoord vrij makkelijk: volgens de UMA (United Media Agencies) is de 

geconsolideerde omzet van de media-agentschappen in 2012 met 5% 

gedaald tegenover 2011. Aangezien de UMA het grootste deel van de 

markt vertegenwoordigt, is er weinig kans dat het handelsvolume dat niet 

aan de UMA ten deel valt in tegengestelde richting zou verlopen. Wij 

mogen een inkrimping met 5% dus als een correcte weergave van de 

realiteit beschouwen.  

In economische termen, dit wil zeggen wanneer rekening wordt gehouden 

met de automatische waardevermindering die toe te schrijven is aan de 

inflatie, ziet de tabel er zelfs nog slechter uit. Het Federaal Planbureau 

kondigt immers een inflatie van 2,9% aan voor België in 20121. Dit 

betekent dat de Belgische mediamarkt, in constante termen, in 

2012 bijna 8% heeft verloren ten opzichte van het voorgaande jaar. 

Wij hebben betere jaren gekend! 

De curves van de conjunctuur en het consumentenvertrouwen die door de 

Nationale Bank worden gepubliceerd konden vanzelfsprekend geen illusies 

in stand houden: de crisis is er wel degelijk en net als de andere sectoren 

heeft ook de communicatiesector er onder te lijden. 

 

                                    
1 

http://www.plan.be/admin/uploaded/201210161236020.FOR_SHORTTER

M1213_10362_N.pdf 
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Het tijdschrift Stratégies citeert Maurice Lévy, directeur van Publicis, die 

de tendens overigens goed samenvat: « De reclamemarkt doet het niet 

echt goed en de vertraging die wij sinds vorige zomer meemaken is nog 

verscherpt. » 2. Wij zullen verderop inderdaad zien dat het tweede 

kwartaal van 2012 niet goed was.  

 

De paradoxen van de crisis 

Deze daling in nettocijfers vormt een tegenstelling met het verloop van de 

MDB-barometer. Als maatstaf van het reclamevolume, met een 

tariefvalorisatie die geen rekening houdt met kortingen en zelfs niet met 

de eenvoudige toepassing van de algemene verkoopsvoorwaarden van de 

media, vertoont de database MediaXim-MDB in nominale waarden een 

relatieve stabiliteit van het totaal. Gevaloriseerd op een totaal van 3,6 

miljard in 2012 vertoont de Belgische mediamarkt volgens de MDB een 

stagnatie. Maar als bewijs van de ontkoppeling tussen de valorisatie “op 

de wijze van MDB” en het reële boekhoudkundige verloop levert een 

“MDB-raming in constante termen” ons zelfs een verrassende positieve 

ontwikkeling van +3,6% op! Verrassend? Op het eerste gezicht wel, maar 

anderzijds is dit kenmerkend voor een crisis waarbij de tarieven onder 

druk staan en waar het verspreide volume toeneemt onder invloed van de 

tariefkortingen. 

Source: CIM MDB – Adstat Mediaxim. Constant indexes = Space estimates 

                                    
2
 « La crise, c’est maintenant » [een titel die ons inspiratie gaf!] in Stratégies 10/01/2013. 

Medium/Value thd € 2010 2011 2012 Evol 2012/2011 Constant

Newspapers 767.794 761.158 745.041 -2,1% -3,5%

Magazines 296.627 274.001 262.571 -4,2% -2,0%

FLP 141.112 140.774 142.592 1,3% 1,2%

Out of Home 253.993 293.829 307.816 4,8% 4,1%

TV 1.414.340 1.453.904 1.446.364 -0,5% 8,3%

Radio 398.967 445.246 465.269 4,5% 5,9%

Cinema 25.679 30.927 32.950 6,5% 3,5%

Internet 168.332 188.777 201.373 6,7% 0,4%

Grand Total 3.466.844 3.588.615 3.603.976 0,4% 3,6%
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In nominale waarden is het de pers, en dan vooral de tijdschriftenpers, die 

in 2012 de zwaarste klappen incasseert. Met uitzondering van de gratis 

regionale pers, die een zwakke +1% vertoont, gaan zowel de kranten als 

de tijdschriften er in courante én in constante cijfers op achteruit.  

- Voor de tijdschriftenpers 
doet de neutralisatie van de 
titels die niet in de beide 
MDB-edities voorkomen de 
ontwikkelingscijfers er 
enigszins slechter uit zien (-
4,4%). Maar door rekening te 
houden met een tariefdaling 
(-2,3%) komt de “constante” 
zienswijze op -1,8%. 

- Gecorrigeerd voor de 
tariefaanpassingen (+1,4% in 
2012 ten opzichte van 2011 
voor een ¼ pagina 3), 
vertoont de dagbladpers 

dan een daling van -3,5%, 
ofwel de grootste 
achteruitgang die werd 
genoteerd. 

- Bij out of home kan de 
+4,8% in “courante” cijfers 
gecorrigeerd worden voor een 
tariefinflatie die op +0,7% 
wordt geraamd, wat vrijwel 
stabiel is.  

- Voor de radio maakt een licht 
negatief tariefverloop (-1,4%, 
gemiddelde kostprijs van een 
spot) de vooruitgang in 
courante cijfers met bijna 6% 
nog mooier. 

 

 
 
 
- Voor de bioscoop beperkt de 

stijging van de reclameprijs 
(+3,1% in 2012) het 
nominale verloop van het 
medium tot +3,5%. 

- Bij het internet, en met een 
perimeter van vaste websites, 
gaat de markt er met 6,2% 
op vooruit. Het in aanmerking 
nemen van de stijging van de 
reclameprijs (methode UMA 4) 
“deflateert” deze ratio met 
5,8%, waardoor het medium 
internet tot een zeer 
bescheiden +0,4% wordt 
teruggebracht in de MDB-
perimeter die – ter 
herinnering – niet het 
volledige spectrum van de 
digitale communicatie dekt. 

 

-  

                                    
3
 Voor alle titels samen en voor het gemiddelde van de in de categorie “dagbladpers” gebruikte 

formaten voor de dragers die deze methode rechtvaardigen, bedraagt het gemiddelde 
advertentieformaat berekend over 12 maanden van december 2011 tot november 2012 over het 
algemeen 30% van de totale oppervlakte. Het formaat ¼ pagina dat hier in aanmerking wordt 
genomen, benadert dus het dichtst deze gemiddelde waarde. 
4
 Zie ‘Evolutie van de ruimtekost  in de reclame van 2006 tot 2011 -Evolution des coûts de l'espace 

publicitaire de 2006 à 2011’. http://www.uma.be/documents/cost_advertising_2011.pdf. 
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- De grootste paradox komt van de televisie. Bij dit medium 

verschenen in 2012 enkele nieuwe spelers op het toneel: de regie 

Transfer (Njam!, National Geographic, Acht, en ook Cartoon 

Network), de Disney-zenders (noord en zuid), Discovery en Nick 

Junior (SBS). Als wij ze uit de vergelijkingsbasis weghalen, 

verkrijgen wij een nominale valorisatie die met 1,7% daalt. Maar als 

wij rekening houden met de tariefontwikkeling, en enkel met die 

tariefontwikkeling, volgens de methode UMA 5, levert dat een 

ontwikkelingscijfer op jaarbasis op van -10% in 2012 ten opzichte 

van het voorgaande jaar… Dit betekent een zeer verrassende 

ontwikkeling met +8%. Onmogelijk? Wij herinneren eraan dat wij 

het hier enkel hebben over de valorisatie, niet over reële inkomsten. 

Wij merken eveneens op dat de duur van de in 2012 

uitgezonden reclame, bij vaste zenders, met 10% toeneemt 

ten opzichte van 2011. Het reclamevolume op de Belgische tv-

zenders is dus wel degelijk toegenomen in 2012, maar tegelijkertijd 

zijn hun reclametarieven gedaald. 

  

                                    
5
 Zie eveneens ‘Evolutie van de ruimtekost  in de reclame van 2006 tot 2011 -Evolution des coûts de 

l'espace publicitaire de 2006 à 2011’. http://www.uma.be/documents/cost_advertising_2011.pdf. In 
kost per duizend contacten, d.w.z. de verhouding tussen kostprijs en bereik, vindt de methode UMA 
dat 2012 gekenmerkt werd door een complete stabiliteit, met in 2012 een indexcijfer 100 ten opzichte 
van 2011. 
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Televisie blijft het eerste Belgische medium 

In “courante” termen zijn de marktaandelen van de media niet 

fundamenteel gewijzigd. Wij zien vooruitgang bij de radio, het internet, 

maar ook bij de affichage. De televisie behoudt evenwel – met voorsprong 

– zijn status als het meest gebruikte medium door de Belgische 

adverteerders. 

 

In courante waarde duidt het investeringsverloop op maandbasis 

verscheidene maanden met een tekort aan, met de grootste dalingen in 

september en december 2012, twee maanden waarin enkel de affichage 

licht vooruitging ten opzichte van 2011. Omgekeerd was april positief voor 

alle media, maar dat is dan ook de enige maand waarin dat zo was! 
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Ruimer bekeken (in absolute cijfers, over drie jaar), stellen wij vast dat de 

meest regelmatige spreiding op maandbasis terug te vinden is bij de 

televisie. De radio volgt een minder harmonieuze curve met een stijging in 

het eerste halfjaar van 2012 ten opzichte van de twee voorgaande jaren, 

gevolgd door een minder gunstig verloop tijdens de tweede helft van 

2012. In 2012 verkeert de affichage stelselmatig in een betere toestand 

dan het voorgaande jaar, terwijl de tijdschriften- en dagbladpers in de 

laatste maanden van 2012 duidelijk afhaakt. Het meest onregelmatige 

verloop is evenwel te zien bij het internet, waar zich over de drie 

beschouwde jaren geen duidelijke seizoensgebondenheid lijkt af te 

tekenen.  
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Financiën en distributie voorop 

De “macrosectoren” die in 2012 het meest vooruitgang boekten zijn de 

energiesector, de diensten (vooral de financiële adverteerders, zie hierna, 

en de overheid) en de supermarkten. De bedrijfscommunicatie vertoont 

de sterkste relatieve stijging, maar het dient wel gezegd dat dit segment 

bijzonder klein is binnen het geheel: met een toename van 25% van jaar 

op jaar, draagt deze sector slechts voor 7% bij tot de algemene 

marktgroei. 
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De sectoren van de convenienceproducten vertonen een algemene 

achteruitgang van 4% tegenover 2011: met een daling van het verspreide 

volume van meer dan 32 miljoen euro trekken de adverteerders van deze 

categorie het verloop op jaarbasis van deze markt naar beneden. De sterk 

verschillende trajecten van de producenten (convenienceproducten, 

dalende zichtbaarheid) en de distributeurs (stijgende mediawaarde) is vrij 

kenmerkend voor de druk die op de FMCG wordt uitgeoefend: enerzijds 

eisen de supermarkten prijzen die fors in toom worden gehouden, en 

anderzijds nemen de kostprijzen toe, en dat weegt allebei op de marges. 

Resultaat: de communicatie lijdt hieronder, met een vermindering van de 

media-investeringen tot gevolg. 

Source: CIM MDB – Adstat Mediaxim. Current data 

Onderstaande grafiek geeft de grootste bijdragen weer tot het verloop op 

jaarbasis voor 2012 ten opzichte van het voorgaande jaar, per sector. Met 

een toename van de volledige waarde van de mediaplannen voor een 

bedrag van 22 miljoen euro staat de financiële sector ver boven de totale 

vooruitgang met ongeveer 15 miljoen van de Belgische mediamarkt. 

Daarna volgen de energieleveranciers en de adverteerders uit de sector 

van de gokspelletjes, en ook de overheid (want 2012 was toch een 

verkiezingsjaar, deze keer voor de gemeenteraden). 

Ecogroup/Value in thd € 2010 2011 2012 Index 2012/2011 Share of growth

Market 3.466.844 3.588.615 3.603.976 100 100%

CULTURE, TOURISM, LEISURE, SPORTS 880.966 874.459 872.925 100 -10%

RETAIL 507.950 550.009 566.016 103 104%

FOOD 458.762 470.141 450.609 96 -127%

SERVICES 401.071 401.714 436.655 109 227%

TRANSPORT 324.788 379.148 377.633 100 -10%

HYGIENE - BEAUTY 271.258 281.878 269.707 96 -79%

HOUSEHOLD+OFFICE EQUIPMENT 154.999 162.186 164.440 101 15%

TELECOM 193.310 173.109 164.104 95 -59%

HOUSEHOLD+OFFICE CLEANING 86.824 87.492 86.784 99 -5%

HEALTH - WELLNESS 71.000 74.480 72.541 97 -13%

CLOTHES & RELATED 61.830 74.719 68.325 91 -42%

ENERGY - FUEL 39.940 43.844 57.637 131 90%

PETCARE 10.385 10.844 10.503 97 -2%

CORPORATE 3.502 4.466 5.595 125 7%

OTHER 259 127 501 395 2%
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De sectoren die de mediamarkt daarentegen naar beneden trekken 

behoren meestal tot die van de convenienceproducten. Maar ook de 

mediasector en de uitgeverijen zijn hier terug te vinden, categorieën die 

tot nog toe goed hadden bijgedragen tot de groei van de MDB-indicatoren. 
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Van zijn kant is de rangschikking van de adverteerders ongewijzigd 

gebleven wat de top drie betreft: ondanks het feit dat hun zichtbaarheid in 

de media is afgenomen, houden zowel P&G als Unilever en d’Ieteren 

stand. Voormalig nummer 1 Belgacom moet nog een plaats prijsgeven 

aan Peugeot Citroën. Terwijl P&G en Unilever de heersende tendens bij de 

convenienceproducten wel weerspiegelen (beperkte stijging bij Reckitt 

Benckiser en Bacardi-Martini), vertoont het dalende Belgacom een 

tegengestelde ontwikkeling dan veel van de spelers op zijn markt (KPN-

Base met +15%, France Telecom-Mobistar met +4%, Tecteo met +1%). 

De adverteerders uit de banksector doen het goed, met nieuwkomer 

Belfius, maar vooral dankzij de vooruitgang van BNP (+20%), ING (+7%) 

of ook nog KBC (+4%). De supermarkten zijn in vorm: Lidl +42%, 

Colruyt +22%, Carrefour +15%, met als enige uitzondering Delhaize (-

14%). Grote stijgingen ook voor Samsung en Sony en Daimler Benz. Bij 

de adverteerders uit de autosector merken wij vrij grote contrasten: over 

het algemeen gaan ze in dalende lijn, soms zelfs heel sterk (Ford Group, 

BMW), terwijl er ook zeer positieve ontwikkelingen te noteren zijn, zoals 

die van Daimler, General Motors of Toyota. 

 

Zoals wij dat eerder al deden, werd de MDB-adverteerder MDB 

“Gemeenschappen en gewesten” verdeeld tussen de verschillende 

Belgische deelstaten die ertoe behoren: de Vlaamse Gemeenschap, de 

Franse Gemeenschap, de (nieuwe) Federatie Wallonië-Brussel, het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest. Zonder die 

opsplitsing zou deze weinig relevante groep op de 16de plaats staan in de 

rangschikking van de adverteerders. 
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Source: CIM MDB – Adstat Mediaxim. Current data. 

  

Rk Advertiser Evol 2012/2011 Rank 2011

2010 2011 2012

1 PROCTER & GAMBLE BENELUX 117.218 127.661 126.996 -1% 1

2 UNILEVER 108.901 112.478 101.380 -10% 2

3 D'IETEREN GROUP 54.067 65.588 63.093 -4% 3

4 PSA PEUGEOT CITROEN 51.452 58.260 58.056 0% 5

5 BELGACOM GROUP 68.941 60.243 56.780 -6% 4

6 L'OREAL GROUP 50.647 52.527 52.059 -1% 8

7 COCA-COLA BELGIUM-LUXEMBOURG 39.739 54.005 51.780 -4% 7

8 VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ 53.477 54.590 48.247 -12% 6

9 RECKITT & BENCKISER 38.410 41.690 46.348 11% 10

10 RENAULT-NISSAN ALLIANCE 34.256 44.134 42.027 -5% 9

11 LIDL & CO 4.915 26.890 38.139 42% 20

12 KRAFT FOODS 32.606 35.709 35.324 -1% 12

13 LOTERIE NATIONALE 34.659 35.412 34.031 -4% 13

14 ROULARTA MEDIA GROUP 33.682 32.421 32.924 2% 16

15 DE PERSGROEP 29.933 39.569 32.461 -18% 11

16 COLRUYT 31.209 25.759 31.388 22% 23

17 DAIMLER BENZ GROUP 16.030 22.950 30.307 32% 29

18 FRANCE TELECOM 27.193 27.753 28.800 4% 19

19 TELENET GROUP HOLDING 36.890 33.086 28.744 -13% 14

20 CORELIO GROEP 29.040 31.940 28.607 -10% 17

21 FORD AUTOMOTIVE GROUP 29.263 32.958 27.262 -17% 15

22 SANOMA MAGAZINES FINLAND 23.049 25.834 26.657 3% 22

23 GENERAL MOTORS CORP. 16.717 23.521 25.606 9% 28

24 DELHAIZE LE LION 33.282 29.709 25.577 -14% 18

25 CLT-UFA 26.090 22.641 25.394 12% 30

26 CARREFOUR GROUP 18.256 21.893 25.284 15% 31

27 DANONE GROUP 36.923 26.833 25.024 -7% 21

28 TECTEO 23.413 24.142 24.339 1% 24

29 BNP-PARIBAS 25.468 19.619 23.467 20% 35

30 NESTLE GROUP 34.251 23.956 23.251 -3% 25

31 ING GROEP 17.967 21.589 23.065 7% 33

32 VRT 38.947 23.599 22.094 -6% 27

33 BELFIUS BANK & INSURANCE 21.394 New

34 METRO GROUPE 15.596 19.998 21.188 6% 34

35 MARS INCORPORATED 15.579 21.636 20.200 -7% 32

36 BMW GROUP BELGIUM 17.761 23.775 20.044 -16% 26

37 SONY GROUPE 20.957 14.987 18.862 26% 45

38 BEIERSDORF 18.537 17.881 17.362 -3% 38

39 KPN BELGIUM 13.055 14.217 16.317 15% 49

40 SAMSUNG 8.414 12.454 16.257 31% 58

41 KBC-CBC GROUP 17.164 14.793 15.399 4% 47

42 JOHNSON & JOHNSON 20.758 18.172 15.366 -15% 36

43 20TH CENTURY FOX 17.007 17.029 15.290 -10% 40

44 ROSSEL 14.366 13.080 15.017 15% 55

45 BACARDI-MARTINI BELGIUM 13.425 12.195 14.657 20% 60

46 MEDIABEL 15.239 13.220 14.646 11% 53

47 GDF SUEZ  GROUP 2.480 14.030 14.464 3% 50

48 THE WALT DISNEY COMPANY 13.232 13.068 14.436 10% 56

49 FERRERO 16.509 18.086 13.554 -25% 37

50 TOYOTA BELGIUM 9.193 11.395 13.502 18% 64

Value in thd €
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Het klassement van de meest zichtbare merken in 2012 blijkt soms heel 

erg te lijken op dat van de adverteerders, bijvoorbeeld in de vele gevallen 

waar beide synoniem zijn (zoals Lidl of Samsung bijvoorbeeld). Wij 

merken hier op dat wij tot de 16de plaats moeten wachten om het eerste 

merk tegen te komen dat actief is in de sector van de 

convenienceproducten (Knorr). In dit klassement komt Mobistar naar 

voren als het enige merk uit de telecomsector dat werkelijk groeit (Voo 

vertoont wel een bescheiden +1%) ten opzichte van Belgacom, Telenet of 

ook nog Proximus. Zeer gevarieerde situaties bij de automerken, waarvan 

sommige sterk stijgen, terwijl andere fors achteruitgaan. Tot slot zijn alle 

soorten van financiële merken in vorm: of het nu gaat om nieuwkomer 

Belfius, of om Paribas Fortis, ING, Ethias of zelfs Cofidis, ze vertonen 

allemaal een positief verloop. Wij bemerken ook de sterke stijging van 

Electrabel, wat nogmaals wijst op het feit dat de energiesector goed 

standhoudt in het overzicht van de MDB-sectoren. 
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Source: CIM MDB – Adstat Mediaxim. Current data. 

 

Zich concentreren op de waarde 

Is 2012 een jaar om zo snel mogelijk te vergeten? Dat zouden wij wel 

willen! Helaas lijkt de algemene economische context niet veel te zijn 

veranderd in deze eerste weken van 2013. Veel deskundigen gingen er 

zes maanden geleden van uit dat de media-investeringen dit jaar weer 

zouden aanzwengelen. Maar dat was zes maanden geleden! In afwachting 

moet meer dan ooit bewezen worden dat communicatie loont. 

  

Rank Brand Evol 2012/2011 Ranκ 2011

2010 2011 2012

1 LIDL 4.915 26.890 38.139 42% 5

2 PEUGEOT 28.585 30.293 29.205 -4% 3

3 CITROEN 22.088 26.442 27.893 5% 6

4 MOBISTAR 25.755 26.292 27.881 6% 7

5 TELENET 35.486 31.679 27.487 -13% 2

6 BELGACOM 24.979 34.872 25.566 -27% 1

7 DELHAIZE 32.944 29.127 25.041 -14% 4

8 MERCEDES - BENZ 11.897 18.683 24.584 32% 12

9 VOO 23.413 24.142 24.339 1% 9

10 VW 22.455 25.895 22.198 -14% 8

11 RENAULT 20.480 23.198 20.835 -10% 10

12 BNP PARIBAS FORTIS 22.914 16.823 19.709 17% 16

13 OPEL 13.197 16.435 18.864 15% 18

14 COLRUYT 21.709 15.913 17.473 10% 20

15 BELFIUS 17.226 New

16 MEDIAMARKT 14.695 18.623 16.722 -10% 13

17 NISSAN 10.822 16.649 16.551 -1% 17

18 KNORR 10.890 16.097 16.310 1% 19

19 SAMSUNG 8.414 12.454 16.257 31% 34

20 COCA-COLA 13.423 14.892 16.155 8% 23

21 ING BANk 12.155 14.772 16.137 9% 24

22 CARREFOUR 17.930 19.636 16.037 -18% 11

23 FORD 16.326 18.541 14.978 -19% 14

24 ELECTRABEL 11.423 12.811 14.912 16% 32

25 BMW 13.396 17.065 14.180 -17% 15

26 PROXIMUS 20.678 14.415 12.802 -11% 26

27 ETHIAS 6.996 11.675 12.453 7% 36

28 ORAL-B 12.779 15.040 12.152 -19% 21

29 VOLVO 12.937 13.174 12.031 -9% 31

30 COFIDIS 6.753 8.072 11.949 48% 66

Value in thd €
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In 2008, toen de storm rond de 
‘subprimes’ of risicovolle leningen 
volop woedde, schreef professor Byron 
Sharp voor de WARC in ieder geval 
deze drie aanbevelingen (“What to do 
in a recession: key actions”) voor de 
adverteerders: 

- « Lower your growth targets but 
maintain your marketing support 
[…] 

- Discounting is more likely to 
damage profits, particularly If 
competitors follow, rather than 
maintain sales […] 

- Be wary of newspaper stories 
[…] Bad news sells papers […] 
Ignore over-the-top market 
research reports claiming large 
changes in consumer behavior”6.  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ook voor de media zou de focus 
in dit crisisjaar nog meer op de 
waarde moeten worden gericht: 
welke bijdrage leveren ze tot de 
efficiëntie van de 
marketingcommunicatie? Slechts 
door pragmatische en 
geloofwaardige antwoorden aan 
te voeren op die vraag mogen zij 
op een beter – of minder slecht – 
2013 hopen dan wat ze in 2012 
hebben meegemaakt. 
 

 

                                    
6
 Byron Sharp, “Is there a silver lining to recession?”, WARC Online Exclusive, september 2008. 


