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Oftewel: wees tot de derde macht.
Tijd, ruimte en kansen laten zich afdwingen.

Verleg grenzen
Er is altijd een oplossing.
Altijd een stap meer.

BeCube = B

BeCube, brand & communications

Merkstrategie



Merkstrategie

Bestaat uit

Identiteit

GedragStijl



Het doel van merkstrategie

Het in lijn brengen van een
organisatie’s visie met de 
ervaring die een klant heeft.

Visie Acties Uitingen Ervaring



Merkstrategie

Hoe?

• Is in lijn met de organisatiestrategie.

• Uitvloeisel van waarden en cultuur
van een organisatie.

• Vertaalt de behoeften en perceptie
van klanten.

Wat?

• Definieert positionering, het 
onderscheidend vermogen een een
unieke waardepropositie. 

• Geeft marketing handvatten en 
richtlijnen, helpt sales, en geeft
duidelijkheid aan alle werknemers
waar een organisatie voor staat. 



Proces

1. 
Onderzoek

doen

2. 
Strategie
bepalen

3. 
Identiteit
bepalen

4. 
‘touch-
points’ 
creëren

5. 
Consistent 

door-
voeren



Wanneer is het belangrijk om het 
„branding‟-proces te starten?

• Nieuw bedrijf, nieuw product.

• Naamsverandering.

• Als bedrijven samengaan.

• Merk nieuw leven inblazen.

• Nieuwe waarden aan merk
toekennen.

• Als er niet eenduidig over een merk
wordt gedacht.

• Als er nog geen merkwaarden zijn
gedefinieerd.

• Om een andere positionering voor
een organisatie te kiezen.

En sterk merk zorgt voor een beter bedrijfsresultaat



Merkvoorkeur: steeds belangrijkere basis 
voor koopbeslissingen

1995
• 70% ratio

• 28% emotie

• 2%   merkvoorkeur

2005
• 50% ratio

• 40% emotie

• 10% merkvoorkeur

2010
• 38% ratio

• 47% emotie

• 15% merkvoorkeur



BeCube, brand & communications

“Listen to the market, listen to the customer. Because
branding, image, or lovemarks are determinded by the 

customers. Not us.”  
~ Yoshio Ishizaka, executive VP Toyota 



Positionering

Intern – wat je kunt
beinvloeden

• Missie & visie

• Organisatiestrategie, producten, 
processen

• Persoonlijkheid, stijl, gedrag, regels

• Presentatie, visuele identiteit, tone of 
voice, uitstraling van mensen, 
materialen en gebouwen  

Extern – waar je rekening mee
moet houden

• Klanten

• Concurrenten

• De markt

• Externe krachten, beïnvloeders en 
trends 

2. 
Merkwaardes

3. 
Brand Story

1. 
Positionering



Basis voor sterke positionering

Drie hoofdgroepen behoeftes

1. Bestaande behoeftes waar 
concurrenten ook op inspelen.

2. Opkomende behoeftes waar nog 
niet goed op ingespeeld wordt. 

3. Nieuwe nog niet volledig vervulde 
behoeftes.



Stakeholders

• Werknemers

• Directie

• Aandeelhouders

• (Potentiële) klanten

• Leveranciers

• Analisten

• Overheid

• Endorsers en experts

• Strategische partners

• Concurrenten

• Algemeen publiek

• Media 

• Communities



De „touchpoints‟

PR

Briefpapier

Web banners

Publicaties

Visitekaartjes

Website

Verpakkingen

Huisvesting

Voertuigen

Beurzen en evenementen

Blogs

Advertenties
Offertes

Gedrag werknemers

Apps

Brochures

Nieuwsbrieven

E-mails

Mond-op-mond

Telefoon

DM

Sociale media

Speeches

Salespromotie

Outdoor

Voicemails

Bewegwijzering

Dienstverlening

Presentaties



Duidelijke en eenduidige boodschappen

• Zijn onderscheidend. 

• Zijn ook geschikt op lange termijn.

• Geven de essentie van organisatie, product of dienst weer.

• Zijn inspirerend, scherp, doordacht, rechtdoorzee, kort, krachtig, steken uit boven 
de massa, makkelijk te onthouden.

• Zijn geschikt voor alle ‘touchpoints’ (N.B. intern draagt extern uit!).

• Inhoud en ontwerp versterken elkaar.

• Het ‘grote idee’ wordt idealiter ondersteund door drie hoofdboodschappen.

• Schrijven is schrappen; minder is meer.

De sterkste merken hebben een hele duidelijke, onderscheidende boodschap

die ze heel consequent gebruiken.



Basis voor de beste merken

• Wordt ondersteund door een duidelijke visie die door een sterke, gepassioneerde 
leider wordt uitgedragen. 

• Staat ergens voor: een strategische positie, ‘het grote idee’.

• Is authentiek.

• Onderscheidend en herkenbaar.

• Duurzaam en flexibel – blijven sterk in snel veranderende markten; zijn klaar voor
de toekomst.

• Past bij de klant; de klant ervaart dit te allen tijde.

• Wordt op alle fronten uitgedragen.

• Voegt waarde toe voor de klant .

• Overtreft de verwachtingen de klant.

Een sterk merk



Hoe doel bereiken?

6. 
Tevreden-

heid

2. 
Bood-

schappen
bekend

3. 
Merkvoor-

keur
creëren

4. 
‘Overtuig-

en

5. 
Aanschaf
product/ 

dienst

1. 
Naamsbe-
kendheid



“What comes after brands? 
Lovemarks!”

~ Kevin Robert, CEO Worldwide, Saatchi & Saatchi



BeCube, brand & communications

Over BeCube

We zorgen voor oplossingen 
die bij u passen. Die 
ambitieus en onder-
scheidend zijn.



BeCube, brand & communications

• BeCube staat voor ‘wees tot de derde macht’. Oftewel; zet altijd een stap meer. 
Verleg grenzen. Er zijn altijd kansen. 

• Gespecialiseerd in merk & positionering, employer branding, productintroducties 
en campagnes.

• Van strategie tot realisatie.

• Altijd de juiste expertise door het netwerk van communicatiespecialisten.

• Spin in het web: Esther Berger 



Waarom BeCube?

Brand & Communications

• Expertise wanneer u het nodig 
hebt, en niet de vaste lasten van 
een intern team.

• Geen onverwachte kosten en geen 
opslag op inkoop.

• Zeer resultaatgericht, snel en 
gedreven.

• Oplossingen die passen doordat we 
ons echt verdiepen in uw 
organisatie en vaak op uw locatie 
zijn.

• Netwerk van specialisten.

Van strategie tot 
realisatie



Esther is een zeer scherpe communicatie-
professional die een buitengewoon scherp oog 
heeft voor de sociale en menselijke aspecten bij 
een samenwerking. Naast 100% kwaliteit is dit per 
definitie een garantie voor succes.

~ Teus Baars, Directeur/ Eigenaar NoSuch Company



“Nog nooit zoveel doorzettings-
vermogen, kwaliteit en executie-
kracht gezien.”

~ Eric van Griethuijsen, Hoofd Communicatie 
Nationale-Nederlanden Zakelijk



Benieuwd wat BeCube voor 
u kan betekenen?

Maak een afspraak, bel of mail:

esther.berger@becube.nl
06 11 922 044 


