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BVA orlJaniseert'nieuwe-mediaplatform'

Keft, naar
str.wberryrro.
Af Ke/ly, Group Crea-

[MEDIA] Het platform Broadband
Vital Advertisers van de BVAis afgelopen dinsdag officieel van start gegaan. Ruim dertig adverteerders
hebben zich aangesloten bij het initiatief.
BroadbandVital Advertisers heeft als
doel 'adverteerderseen bepalende rol

te laten spelenin de nieuwe ontwikkelingen rondom interactieve,digitale en
mobiele tv-formatsen -kanalen'.
Dit moet gebeurenvia masterclasses
en een aantal op te richten digitale kanalen. Een aantal externe partijen die
'nieuwe tv mogelijk gaan maken' helpen daarbij zoals KPN,UPC.Versatel,

SBSen Microsoft. Een aantal 'kennispartners' zoals TNO Telecom. Nederland Breedbandlanden Dynamic Zone
zullen de masterclasses verzorgen.
Hierin worden adverteerders'in sneltreinvaart' op de hoogte gebracht van
de mogelijkheden van interactieve. digitale en

tive Director van
Goodby Silverstein &
Partners in San Francisco, wordt Executive Creative Director
bij StrawberryFroQin
Amsterdam. Kelly
werkte elf jaar bij
Goodby en won in

Movie
op internet

Cannesde Grand Prix
voor zijn Hike Skateboarders-campaqne.
Vóór Goodby was hij
werkzaam bij Lowe

CTlEF)

Unox-tune: Sundance Soundshow.Raimond
Gesthuizen. Geluid: Earforce. Klant:
de Kruif(Unilever. Unox).

Nieuwbureauvoor 'gay marketing'
[MARKETING] Kim Klaverenjtroen Goe-

manBorgesius
hebbeneen marketingbu- doelgroep moeten benaderen.'
reau opgericht dat zich volledig richt onderzoek en workshops. wil
op 'gay marketing', Het bureau, ge- reau producten. diensten en
naamd Pink Velvet,ziet in homo's een
doelgroepdie houdt van luxe, kwaliteit wil met respect benaderd
en stijl en die een gemiddeld jaarinko- zien dat de adverteerder hem
men van 45,000euro heeft, 'Voor veel
adverteerdersis dit een nog onontgon-

en

Digital

een tijdschrift over
dvd en home cineis vanaf oktober inteonline te lezen. Het
is een uitgave
van Scala in Amersfoort, dat volgens
eigen zeggen als eerste uitgever van consumentenbladen de stap zet naar integraal digitaal uitgeven. Bedoeling is om
'binnen enkele maanden' ook de uitga~n Luister (klassieke muziek), Railhobby
(modelspoorbouw), en MediaDetail (voor
detailhandelaren
in consumentenelektronica) op bet web te publiceren. Bestaande abonnees blijven de papieren
versie ontvangen, maar kunnen de bele
uitgave op bet web lezen ~rdat de post
het blad thuis beeft bezorgd. Het wordt
ook mogelijk om alleen een digitaal
abonnement af te sluiten. Volgens Scaladirecteur Mik Fetvadyan kunnen adver-

Lintas, Scali McCabe
Sloves en Oqilvy &
Mather, Hew Vork.

RedCell Not
Just Film blijft
zelfstandiq
RedCellNotJust
Film blijft eenzelf-

standiqbureau
binnen het WPP-netwerk. Voriqe week
werd bekend dat WPP
Group het RedCellnetwerk qaat herstructureren, waarbij
internationaal een
aantal bureaus opqaat in één van de
zusterbureaus. De
naam zou veranderen
in Red Cell United.

L'Or..1 spelt lila..
~
ZeheetAishwMyB
Rli, maarL'Oréal
heeft in eenmeuw
spotjewaarinhet Indiasesupennodeloptreedt, de Y uit haar
voornaamper abuis
weqoelaten.DeN.denandsewoordvoerstervanhet concernspreektvaneen
'Yrttmde' fout, omdat het management
vanRalde fout ook
niet heeft OP9t"
merkt.

SaraLee/DEal maanden
niet op SBS-zenders

[ MEDI A) In navolging van Unilever
adverteert ook Sara leefDE al enige
tijd niet op de SBs-zendenS8S6,NetS
en Veronica. Sinds t juli is er geen
euro meer besteed. terwijl er van januari tot juni nog (bruto) ruim een
Iniljoen op de SBS-zenderswerd uit.
~n.
zo blijkt uit djfers van BBC
De Media en ReclameBank.
Vorig jaar gaf het concern nog (bruto)
2.6 miljoen euro uit op SBSin de periodejuli-december.De redenvan de afwezigheid van de fastm~r zijn de tarieGreel calIcenten
~n voor 2005.waarovernog altijd geen
Hetaantalbinnenko- overeenstemmingis bereikt. Die conmendetelefoontjes
tractonderhandelingen lopen al sinds
bij contactcentersis
begin dit jaar. Ingewijden melden dat
SaraleefDEhet afgesprokenvolume aan
vonqjaar qesteqen
met 22 pct. Datblijkt
reclamezendtijd op SBSniet haalt. ter-

wijl het bedrljfwel prijscoodities op basis van dat volume beeft bedongen.
Noch AstrId l«ff namens Sara Lee. noch
Pettr VtrtTegtnamens SBSgeeft commentaar. Wel is duidelijk dat beide partijen
nog met elkaar in gesprek zijn.
Eerder dit jaar ontstond een conflict
tussen SBSen Unilever. naar aanleiding
van tarieven die dat bedrijf tijdens een
mediabureauwisseling had bedongen.
SBShoudt in die kwestie nog altijd voet
bij stuk. omda t de broadcaster af wil van
baar imago als kortingskoning. Unilever,
is daarom nog altijd niet zichtbaar op de
SBSozenders.ln de periode 1 ju1i-18 september bleef de teller op nul staan. tefo!
wijl BBCin het eerste halfjaar nog ruim
5 miljoen euro aan brutobestedingen op
SBSregistreerde.

uit hetjaarHjkseContactcenterBenchmark-onderzoek
dat
In een stadion is een persoonlijke strijd aan de
voriqeweekis Qepresenteerd.Voor2005
gang tussen ~baUers
wordtopnieuween
Rooneyen Ronaldinho.
stijqlnqvan25 pct
Rooneywint het non-stop
verwacht.Het per'Winner SraysOn'otoernooi
centaQevaninbOll1d
glansrijk met 5-1.Ronalcallsdat in éénkeer
dinho druipt af en neemt
de kijker mee naar een SUl'afgetIandeld
werd.
steeqten opzichtt
realistische wereld waar
vanvorlqjaar van75
duizenden topteams zijn
naar83 pct. Ookhet
samengepakt die op hun
aantalin éénketr afbeurt wachten. Ronaldinho hoeft niet te wachten, hij mag het meteen weer tegen Rooneyopnemen.
Qehandeldtt-malls
IIQt rond dt 82 pct.
Adverteerders

In

TiI&:OGI"'tlds.s,ot
De TelefoonQids start
op 1 oktober een

nieuwe re8s com-

Elecb'onic Arts brengt het nieu~ Fifa .~ Winnen StaysOn-spel.Creatie:
Rachld Ahouyek, Jon Borden (Wieden+KeDDedyAmsterdam). Creatie\'e directie: Don Shelford. Joe DeSouza.Producer: Tnldy Waldron. Account: Hazelle Griffin. Nick Howe. Media: Alex Barwick. Regisseur:JamesBrown (Stink).
Producer: Mungo Maclagan.Post-productie:1VC Saho.Editor: Mark Arrans.
Sound:A1exNichoU5-Lee.
OHUsller (Saambie Sound).Klant aïw DownIe,
Tre\IOrUzice.1anMcGregor.Daw Sullivan (Electronic Arts).
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mercials die voortbouwen op de tvcampaqne 'Je vindt 't
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JeansmerkLevÎ'swerkt aan comebacl

zeker met De Teletoonqids'. In de spots
is een hoofdrol weQQeleqdvoor de adverteerders van De
Telefoonqids en to.
nen hoe zij en hUn
diensten makkelijk te
vinden zijn via het

medium.

[MAIKET'.'J Met een nieuw type winkel hooptjeansmerk Levi's weer toonaangevendte worden in Nederland.De
eerste~ store-nieuwestijl opendeonlangs in AmstenIam.Er komen dit jaar
nog acht van dezewinkels, voornamelijk in Amsterdam en Rotterdam waar
straattrendseeninspirerende'jeanucene' zouden vormen. Nieuw element in
de winkels is de 'denimbar', waar klanten kunnen kiezen uit meer dan 150
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modellen. Het jeansmerk.dat eerderal
de distributie beperktetot exclusi~re
kledingwinkels, ziet zich in de nieu~
strategie gesteund door de groeiende
belangstellingvoor het dure segmentspijkerbroekenvanaf 85 euro.
Eind jaren negentig kwam J.evi'sin
Nederland enigszins in de schaduw te
staan van Diesel en Gostar,terwijl het
jeansmerk in andere Europeselanden
nog steedsleidend is.

Narrow-minded?
Zoals bij elkenieuwetechnoloQle
wordt
er ook over narrowclstinQ Qeroepen
dat dit toch echt het ei vin Columbus
is. Dlarblj wordt constant Qeschermd
met dat fraaie percentaQe:70 procent
van de aankoopbeslisslnQenwordt Qenomen op de winkelvloer. Maar waarom
dan al die Instore-commercials voor
producten die helemaal niet in het
schap IiQQen?Door het soms onbeteuQeldeenthousilsme vin de schermleveranciers Qaje toch nu II vrezen dat
de reclameclutter straks ook voortwoekert op de winkelvloer. Wat zou de
prosumer hiervan vinden?
[J MJ

Inteqraal

UltoeverljScala zet het maandbladDiQitalMovle inteQraalonllne.HetIs de
eerste van vier consumentenbladen,de
rest volQt binnenkort. Is dit de toekomst voor het tijdschrift, inteQraal op
Internet? Wel lekker snel natuurlijk.
DeadlineQeweest,druk maar op de
knop 'send' en klaar. Papler- en drukkosten ben je ook kwijt, dat scheelt.
Duswaarom zijn de ultQeversdan niet
allanQop online overQestapt?Om heel
veel redenen, maar toch vooral omdat
het nOQaltijd verrekte lastlQ is gebleken om de consument voor onllne-informatje te laten betalen. Ultgeverlj Scala?

Da'snOQ
lanQQeenSanoma.
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MultiMedia
WeereenseenmooiezwaresteenIn de
. ...
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vijver, dat pleidooi van De Teleqraaf om
de output van al die mediaonderzoeken
aan elkaar te knopen. zodat een waar
beeld van de multimediale wereld ontstaat. Vast niet toevalliq dat het precies een week voordat de nieuwste Hoicijfers verschijnen naar bulten komt.
Natuurlijk zoekt een uitqever naar
lichtpuntjes in de duisternis van de oplaqetunnel. maar teqelijkertijd zit er
wel Iets In, in dat veranderendemedlaqebrulk. Trouwens:stond die dubbele M
in het vroeqere Summoniet al voor
MultiMedia, net als die enkele M in het
huidlqe Nom?
[la]
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