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PERSBERICHT 
Brussel, donderdag 18 april 2013 
 

 
JCDecaux, Clear Channel en GfK Panel services voeren een uniek onderzoek: 

de effecten van out-of-home advertising voor FMCG-producten. 

 

Out-of-home advertising (OOH) jaagt FMCG verkoopcijfers met 36% omhoog en doet 

‘private label lovers’ meer naar merken grijpen! 

Om tegemoet te komen aan de nood van vele FMCG-adverteerders (Fast-Moving Consumer Goods, 

producten voor massaconsumptie) om meer inzicht te krijgen in de effecten van reclame, bundelden 

JCDecaux en Clear Channel hun krachten en gaven GfK Panel Services de opdracht te onderzoeken 

wat de sales impact is van out-of-home advertising. 

 

Het resultaat is een uniek onderzoek. Er werd niet enkel onderzocht hoeveel meer verkoop volgt op 

een out-of-home campagne, maar ook wat de impact is op de marktpenetratie van een merk (extra 

nieuwe kopers) en op de koopintensiteit van de kopers van een merk ten opzichte van de categorie. 

En dit zowel op korte als op lange termijn.   

 

Bovendien zorgt dit onderzoek ook voor een primeur! Voor het eerst werd ook gepeild naar het 

effect op verschillende kopersgroepen, nl. de A-brand lovers, de switchers en de private label 

lovers. Deze analyse speelt volledig in op de problematiek van FMCG-adverteerders die tussen 2009 

en 2012 het aandeel van de aankopen vanwege de sterk gegeerde A-brand lovers zag teruglopen 

van 31% naar 24% van de totale FMCG markt. 

 

Algemene conclusies van het onderzoek 

 

Out-of-home zorgt voor een resultaten-boost. Zodra een campagne in het straatbeeld te zien is, 

stijgt de verkoop met 23% tijdens de campagne en met 36% de week nadien. Maar ook op lange 

termijn zijn de effecten voelbaar:  de verkoop blijft stijgen tot gemiddeld 20% per week. 

 

Zowel bij A-brand lovers, switchers als private label lovers werden positieve resultaten opgetekend. 

De week na de campagne zijn deze laatsten goed voor 70% meer verkoop, en stijgt binnen deze 

doelgroep het aantal kopende gezinnen met 35%. Out-of-home blijkt dus in staat om consumenten 

terug meer A-merken te doen kopen. 
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De studie levert ook belangrijke inzichten met betrekking tot een rendabele mediamix. Campagnes 

met 40% out-of-home of meer leverden 62% meer verkoop op dan mono TV campagnes, en 32% 

meer dan bij 30% out-of-home. 

In geval van kleinere budgetten die enkele mono-media toelaten, wijst de studie ontegensprekelijk 

in de richting van mono OOH. Voor de helft van het budget (400.000€ OOH versus 800.000€ TV) is 

zowel het korte als het lange termijn effect significant hoger bij mono OOH, m.n. resp. 31% vs. 29% 

op korte termijn en 22% vs. 20% op lange termijn.  

 

 

Resultaten in detail: 

Effecten van OOH in een media campagne: snelle boost maar ook langetermijneffect 

De effecten van OOH advertising manifesteren zich zeer snel. Tijdens de campagne zelf gaat de 

verkoop met 23% omhoog en de week aansluitend op de campagne stijgt dit cijfer zelfs tot 36%. 

Maar ook op de langere termijn laten de effecten zich voelen, met een gemiddelde stijging van 20% 

per week tot 4 weken na de campagne. 

OOH advertising is niet enkel in staat om extra verkoop te genereren, maar ook om extra kopende 

gezinnen aan te trekken die voordien het merk niet kochten en om de koopintensiteit van gezinnen 

die het merk kopen te doen toenemen. En ook hier toont de studie duidelijk hoe OOH advertising 

zeer snel resultaat oplevert, maar ook op langere termijn effect heeft. 

Tijdens de campagne zijn er 8% extra kopende gezinnen, 17% meteen na de campagne en gemiddeld 

8% per week  tijdens de 4 weken nadien. De koopintensiteit stijgt meteen met 13%, loopt op tot 14% 

meteen nadien om gemiddeld 7% aan te houden de weken nadien. 

Deze resultaten illustreren duidelijk de werking en de kracht van OOH-communicatie: een snelle 

opbouw van bereik met een hoog aantal contacten. Dit verklaart het snelle effect. Anderzijds zorgt 

het hoog aantal contacten voor een lange memorisatie. En precies deze lange memorisatie verklaart 

het langetermijneffect. 

Al deze resultaten werden bekomen op basis van een OOH campagnewaarde van 300.000€ (bruto 
MDB mediawaarde). Dit komt overeen met bijvoorbeeld één nationale golf in straatmeubilair 
gedurende één week. 
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Spend more, get more: meer investeringen in OOH zorgt voor meer verkoop  
 
Het model van GfK laat toe om ook conclusies te trekken over hogere budgetniveau’s. 
Een hogere investering in OOH in de mediamix zorgt voor een nagenoeg evenredig effect op 
verkoopcijfers. Een investering van bijv. 450.000€ levert tijdens de campagne en de week nadien 
50% meer verkoopstijging dan een investering van 300.000€  
 
 
 
Deze resultaten met een budget van 450.000€ wijzen op de kracht van een sterke billboard 
campagne of het gecombineerde effect van straatmeubilair en billboard. De synergie tussen de 
snelle opbouw van bereik in straatmeubilair en groot formaat,  de hoge repetitie van straatmeubilair 
en de sterke impact van groot formaat zorgt voor een hoge en sterke memorisatie met 
langetermijneffect op nieuwe kopers en hogere koopintensiteiten. 
 
Stop switching to private labels 

 

 
Switchers zijn goed voor 43% van de gezinnen en kiezen in 40 tot 70% van de gevallen voor A-
merken. Het aandeel van de  A brand-lovers, die in meer dan 70% van de gevallen voor A-merken 
kiezen, zakte de afgelopen jaren terug tot 20%. Kan OOH in een campagnemix van switchers terug A-
brand lovers maken? En blijven A-brand lovers trouwer aan hun merken? 
 
Zowel een week na de campagne als de weken nadien ligt het aantal extra kopers bij switchers 
gevoelig hoger dan de gemiddelde waarden. Bij A-brand lovers zien we zowel op korte als op lange 
termijn een intensifiëring van de resultaten. Meer OOH advertising beschermt hen dus om af te 
zakken tot switchers.  
 
Spectaculairder zijn de resultaten voor de private label lovers. Meteen na de campagne is er bij deze 
groep 70% meer verkoop en zijn er 35% extra kopende gezinnen. 
OOH heeft dus positieve effecten op de 3 kopersgroepen: A-brand lovers gaan meer van hun merk 
kopen, switchers worden A-brand lovers en private label lovers zetten de stap naar switchers. 
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40% OOH in de mix: meteen 62% betere verkoopsresultaten dan mono TV 
Mixen loont. Campagnes met 30% OOH in de mix resulteren in significant meer verkoop. Tijdens de 
campagne al ligt de extra sales value 30% hoger dan bij mono TV campagnes. Verhoog je het aandeel 
OOH daarentegen van 30% naar 40% dan is het onmiddellijke verkoopeffect 62% hoger dan bij mono 
TV. Ook tijdens de weken na de campagne tekenen identieke tendensen zich af. 
 
Kleinere budgetten: mono OOH 55% goedkoper voor hetzelfde salesresultaat 
Maar wat als het budget beperkt is en een mono media campagne is aangewezen? Om een 
antwoord op deze vraag te krijgen, werden de resultaten van de mono TV campagnes vergeleken 
met de mono OOH campagnes. De gemiddelde investering van deze laatsten lag gemiddeld op de 
helft van de mono TV campagnes (400.000€ vs. 800.000€). En ondanks de helft van de investering, 
bleek dat de verkoopstijging gedurende de weken na de campagne gemiddeld 10% hoger lag. De 
kost voor elk bijkomend percentage extra verkoop bleek met mono OOH 55% lager te liggen dan 
met mono TV. 
 
Methodologie 
Om tot deze resultaten te komen werden de gegevens van het Consumenten Panel van GfK gekruist 
met de MDB media investeringen van 95 FMCG-campagnes (44 mix media campagnes, 25 mono 
OOH campagnes en 26 mono TV campagnes). Het Consumenten Panel van GfK telt 5.000 gezinnen 
die de barcodes van hun FMCG en OTC aankopen inscannen. Op die manier heeft GfK een uniek 
zicht op de FMCG markt in al zijn facetten. 
 
Voor alle 95 campagnes werd de verkoopevolutie uitgerekend. Deze werd afgezet tegen de out-of-
home investeringen per campagne. Vervolgens werd het statistisch verband tussen beiden gezocht 
voor elk van de campagnes. Op die manier kwam GfK tot een econometrisch model.  
De uiteindelijke rapportering gaat uit van een referentieperiode zijnde het gemiddelde van de 4 
weken voordat out-of-home advertising werd ingezet. De resultaten van de periode tijdens dewelke 
het merk in het straatbeeld aanwezig was, de week die hier onmiddellijk op volgde en tenslotte het 
gemiddelde van 4 weken na de out-of-home golf, worden met deze referentieperiode vergeleken. 
 
 
 
Einde persbericht 
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Over GFK 
GfK is het grootste marktonderzoeksbureau in Benelux, met kantoren in Brussel, Leuven, Dongen, Amstelveen 

en Hilversum. In België en Nederland is GfK Panel Services marktleider in het onderzoek naar consumenten en 

hun aankoopgedrag. GfK vertaalt inzichten en kennis in concrete acties en strategisch advies waarmee 

managers succesvol de consumentmarkt kunnen betreden. 

Over JCDecaux 
JCDecaux Belgium behoort tot de wereldwijde groep JCDecaux, pionier in Straatmeubilair. Deze Out-of-Home 
speler biedt een uitgebreid park aan in Straatmeubilair en Billboards, verdeeld over verschillende sterke 
netwerken. Hij is ook de exclusieve reclamepartner van Brussels Airport. JCDecaux stimuleert de kennis, de 
creativiteit en het goede gebruik van OOH om tot een optimaal resultaat te komen. 
 
Over Clear Channel 
Clear Channel Belgium werkt samen met adverteerders om inspirerende out-of-home campagnes te realiseren 
waardoor merken mensen kunnen engageren wanneer ze buitenhuis ‘on the go’ zijn. 
De kwaliteitsnetwerken en uitgebreide mogelijkheden omvatten zowel geprinte als digitale oplossingen en 
bevinden zich in het straatbeeld, point-of-sale, in en op tram en bus en in metro- en treinstations. CCB biedt 
ook diensten en tools aan om de return-on-investment van campagnes te optimaliseren.  
 
 
 

Meer informatie 
 
 

 
 
 
 

Veerle Colin 
Marketing Director 
E-mail : veerle.colin@jcdecaux.be 
T: 02/274 17 41 - M: 0476 42 00 30 
Website: www.jcdecaux.be 
 
 

    
 

 
Michel Jadoul 
Group Marketing Director 
E-mail : michel.jadoul@clearchannel.be    
T: 02/641 73 75 - M: 0497 52 72 29 
Website: www.clearchannel.be 
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Dr. Dirk Depril  
Consultant Media | Consumer Experiences 
GfK Panel Services Benelux Division Belgium  
E-mail : Dirk.Depril@gfk.com 
T: 02/558 05 88 – M: 0486 53 38 27  
Website : www.gfk.be 
 
Dirk Vanderveken 
Division Director | Consumer Experiences 
GfK Panel Services Benelux Division Belgium  
E-mail : Dirk.Vanderveken@gfk.com 
T: 02/558 05 62 – M: 0478 45 62 79  
Website : www.gfk.be 
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