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U wilt ROI. Echt?



Zijn wij uw type?

Er was eens… een mediumtype dat mensen inspireerde, op nieuwe ideeën bracht 
en nuttige informatie leverde. Het mediumtype was heel selectief: alleen diegenen 
die echt geïnteresseerd waren in zijn content traden toe tot de merkgemeenschap. 
Daardoor verzamelde het een trouw en sterk geëngageerd publiek om zich heen, 
een publiek dat hoge eisen stelde aan de kwaliteit en de relevantie van het medium-
type en dat het via alle kanalen volgde.

De band tussen het publiek en het mediumtype was zo sterk dat er veel vertrouwen 
in de content was en het publiek de raadgevingen van het mediumtype vaak ter har-
te nam. Ook als het ging om producten. Het publiek vertrouwde erop dat het medi-
umtype zijn ‘sponsors’ zorgvuldig koos en alleen de voor hen relevante producten en 
merken aanprees. Dat maakte het mediumtype veel effectiever dan andere. 

Over dit mediumtype gaat het op deze pagina’s. Een mediumtype dat een hoge 
‘return on investment’ realiseert, doordat het met aandacht, in alle rust en met een 
open houding ten aanzien van commerciële boodschappen genuttigd wordt. Wij 
vertellen u hier geen sprookjes, maar presenteren u enkel de feiten uit onderzoek 
van adverteerders, mediabureaus en mediabedrijven. 

Voor u ligt de tweede Update Magazine Media. Geïnspireerd op de publicatie Proof 
of Performance 2 van FIPP (onze internationale koepelfederatie), hebben wij voor 
u de meest interessante informatie met betrekking tot ROI al eens kort en krachtig 
samengevat in dit handzame boekje. 

Onze uitdaging bij magazinemedia.be is om u te blijven herinneren aan de onge-
wijzigde kracht van magazinemerken. We draaien er niet omheen: het is ook in ons 
belang om uw ROI te verhogen. Deze keer delen wij daarom met u het overvloedige 
bewijs dat magazines uw producten en diensten verkopen.

Het magazinemedia.be team

Noot: U vindt deze (en de vorige) Update in PDF terug op www.magazinemedia.be\Academy. Volg ons 
via sociale media (Facebook: magazinemedia, Twitter: magazinemediaBE) om op de hoogte te blijven 
van het laatste nieuws over magazine media.

Noot2: Vergeet zeker niet de Proof of Performance van FIPP te lezen! Daarin treft u nog veel meer infor-
matie over magazine media aan, waaronder gebruik en effectiviteit van magazine websites en digitale 
versies..
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Waarschuwing! Ga niet zomaar verder!
Wij vinden het niet meer dan fair u vooraf te waarschuwen: het lezen van dit 
boekje kan tot ernstige en onomkeerbare verschuivingen in de perceptie leiden. 
Als u daar niet klaar voor bent, lees dan niet verder. Indien u geïnteresseerd bent 
hoe magazine media uw verkoop kunnen verhogen, moet u dat vooral wel doen.

We gaan het namelijk hebben over return on investment, oftewel de verhouding 
tussen uw  investering en uw resultaat. En magazine media blijken zeer goed te 
zijn in het genereren van veel effect (hoge opbrengst) voor een relatief lage prijs 
(investering). Zoals we u zullen aantonen, resulteert het toevoegen van magazine 
media aan de mediamix of het verhogen van het magazine mediabudget in een 
sterkere stijging van het verkoopeffect en de ROI dan als u dat geld in het eerste 
(hoofd-)medium investeert. 

Laat u niks wijsmaken over ROI  
en magazines
Hoe komt het dat magazines zo goed uit ROI-onderzoek komen? Vanuit de aard 
van het medium zelf zijn daar verschillende redenen voor:

 » Er is waardering voor reclame in magazinemerken en zeer weinig irritatie; dit 
komt door de ‘internal pacing’ (waardoor reclame niet intrusief is) en de selec-
tiviteit van het medium; het publiek verwacht en krijgt passende en relevante 
content. 

 » Magazinereclame (en –content) zet aan tot actie; de sterke band tussen maga-
zinemerken en hun publiek uit zich in een hoge mate van engagement en ver-
trouwen. Uit onderzoek wereldwijd blijkt dat gebruikers vaak actief reageren op 
hetgeen ze in hun magazine zagen: websites bezoeken, informatie aanvragen 
en diensten en producten aankopen. Dat geldt voor magazines in print, maar 
evenzeer voor magazine websites en mobiele apps.

Een andere reden voor de hoge ROI van magazine media is het lage budgetaan-
deel. De minimale inzet van magazine media in de mix betekent dat het volledige 
potentieel niet gerealiseerd kan worden.
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“The real value is in 
building on the trusted 
relationship between 
the reader and the 
magazine itself.”

ROI

Purchase funnel, Multimedia synergie, 
Sales effect 

Jim Jarrett, Mindshare UK



Onderschatting/Onderbesteding
Magonomics, een onderzoeksproject in de UK met Mindshare en Ohal, heeft dit 
tot op de bodem uitgezocht. Magazinecampagnes voor (136) fmcg-merken rea-
liseerden een 22% hogere ROI dan internet en 11% hoger dan televisie. Uit nadere 
analyse van de campagnes bleek dat magazine media gemiddeld slechts 7% van 
de investering toebedeeld kregen, terwijl het leeuwendeel naar televisie ging. 
Daardoor was er in deze campagnes sprake van afnemende meeropbrengst voor 
televisie: elke euro of pond die geïnvesteerd werd in televisie leverde een lagere 
ROI op. 

Het staat al lang vast dat wanneer de besteding stijgt, de additionele verkoop op 
basis van de extra bestedingen uiteindelijk daalt. 

De voorbeeldgrafiek met mediaresponscurves (bron: Ohal) is representatief voor 
veel campagnes en toont aan waarom we concluderen dat er onvoldoende in 
magazines geïnvesteerd wordt. Ten opzichte van de andere media is duidelijk 
zichtbaar dat de responscurve van magazines boven het punt dat de investering 
aangeeft, steiler is dan andere media. Een investering is uiteraard rendabeler 
wanneer deze op het steile gedeelte van de curve gebeurt, daar waar maximaal 
effect per euro gehaald wordt. Wanneer een medium het breekpunt in de curve 
passeert, daalt de ROI en zijn andere media efficiënter. De logische, rationele  
keuze is om budget op dat moment over te hevelen naar andere media. In deze  
situatie zal elke euro die de adverteerder additioneel in magazines investeert, 
meer effect opleveren dan in welk ander medium ook.

Verdubbelen graag!
De budgetverdeling die de grafiek toont, is zeer nadelig voor adverteerders,  
omdat zij daarmee niet het maximale resultaat tegen minimale kosten realiseren. 
Om de optimale mediamix te bepalen hebben Mindshare en Ohal een model-
leringsoefening uitgevoerd. In alle scenario’s blijkt de netto verkoop te stijgen 
naarmate de investering in magazines toeneemt. De extra verkoop die magazines 
genereren, overstijgt ruimschoots de daling door de lagere investering in andere 
media. Zelfs bij verdubbeling van het budget komen magazine media niet eens in 
de buurt van het punt van afnemende meeropbrengst. 
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“In conclusion, if you want 
to reach Influentials and 
get your brand talked 
about, there is no better 
place to start than with 
magazine brands.” 

ROI

Laat u niks wijsmaken over 
ROI en magazines

Stephanie Arlett, Carat, UK



Niet alleen sales
ROI is een onderwerp met verschillende aspecten. Daarom hebben we deze  
Update opgedeeld in drie onderwerpen opgedeeld:

 » Purchase funnel,  
over het effect van magazine media op de verschillende fases in het  
beslissingsproces van de consument

 »  Multimedia synergie,  
over het feit dat magazine media de andere media in de mix harder laten 
werken

 »  Sales effect,  
over de ultieme verkoopkracht van magazine media.

Bij elk onderwerp geven we een korte uiteenzetting met de belangrijkste feiten, 
gevolgd door enkele studies die de materie verhelderen en verder uitwerken.  
Wat u in deze Update leest, is onze selectie uit het volledigere overzicht dat Proof 
of Performance 2 biedt. Het is zeker een aanrader om die uitgave te zijner tijd ook 
eens door te nemen.
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Licht aan het einde van de … funnel
Op de volgende pagina’s gaan we dieper in op de invloed van magazine media op 
alle fases die voorafgaan aan de aankoop van een product. Dat wordt ook wel de 
consumer journey of de purchase funnel* genoemd. Vanuit het standpunt van een 
adverteerder kunnen de fases in het proces met KPI’s omschreven worden, zoals 
de illustratie aangeeft. 

 »  Ontdekking; awareness

 »  Research; kennisvergaring, vertrouwdheid

 »  Meningsvorming; invloed van buiten; likeability

 »  Aankoopoverweging/intentie

 »  Aankoop

 »  Post-aankoop evaluatie

 »  Bonding, ambassadeur of dissident

De weg van oriëntatie tot aankoop is geen lineair proces en het belang van iedere 
fase is afhankelijk van het soort product. Meestal heeft de post-aankoop ervaring 
een grote impact op attitude en gedrag in de toekomst. Een goede ervaring kan 
leiden tot verbondenheid met het merk. En dat heeft een positieve invloed op 
toekomstige aankoopprocessen. De consument kan dan een echte merkambassa-
deur worden die ook het pad van oriëntatie tot aankoop van anderen beïnvloedt. 
Een slechte merkervaring kan daarentegen betekenen dat iemand een merkdissi-
dent wordt die anderen afhoudt van aankoop. In de huidige tijd van online reviews 
en sociale media kan de invloed van gewone consumenten immers ver reiken.

Media beïnvloeden consumenten op verschillende manieren. Magazine media 
kunnen invloed hebben in elke fase van de consumer journey, zoals uit de cases 
zal blijken.
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 MAGAZINES AND THE CONSUMER PATH TO PURCHASE

Other channels accoun�ng for 4% of total media spends
Source: Media Connec�ons Study, Magazines Canada / BrandSpark, 2013

Top two box = top two posi�ons on scale of importance.  Source: Media Connec�ons Study, 
Magazines Canada, 2013

Stated importance of media: top two box
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Overweeg, evalueer en koop,  
beste adverteerders!
Studie: Media Connections, door Magazines Canada and BrandSpark

De weg van oriëntatie tot aankoop kan vereenvoudigd worden tot drie fases:

 » overweging: wat is er beschikbaar?

 » evaluatie: hoe vergelijkt u alle mogelijkheden met elkaar?

 » aankoop: welke optie is de juiste voor mij? 

Hierop baseerde zich de bekroonde Media Connections Study*, die 3.000 consu-
menten in drie sectoren (food, beauty, automotive) bevroeg naar de invloed van 
media** op hun aankoopbeslissingen. In elke sector noemen de respondenten 
advertenties in magazine media (print, website, apps) als invloedrijke factor in 
minstens twee van de drie fases. 

Het onderzoek geeft ook antwoord op de vraag: welk medium genereert de hoog-
ste return on investment in elke sector? In de foodsector heeft televisie gemiddeld 
een budgetaandeel van 75%; daarmee realiseert het mediumtype een impact van 
20% op de consumer journey.

Magazines blijken maar liefst 6,7 x beter te scoren dan televisie in deze sector. 
Door het lage budgetaandeel (8%) en de relatief hoge impact (15%) is de ROI van 
magazines hier zeer hoog. Online (4,5 x) en out of home (8,7 x) zijn in deze sector 
eveneens behoorlijk wat efficiënter dan televisie. 

Ook in de beauty en automotive sector blijken magazine media een hogere impact 
te hebben dan televisie (resp. 1,3 en 16,5 x), en zelfs in vergelijking met online doen 
ze het heel goed.

Door een deel van het televisiebudget naar andere media te verschuiven, vooral 
magazines, zou de ROI van de campagnes in deze sectoren aanzienlijk hoger 
uitvallen. 
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* FIPP Research Award 2014
** De 14 media in het onderzoek waren TV, radio, print magazines, magazine websites, magazine apps, 
dagbladen, gratis pers, online, web search, sociale media, online games, out of home en direct mail.



“It was a great insight for us, 
on how to optimise the usage 
of magazines and TV in 
combination with other sales 
driving activities. […] With the 
well established brands that 
we have it will be cost efficient 
to use more magazines.“

PURCHASE FUNNEL

Een betere ROI door een gelijklopende 
TV en magazine campagne

Catarina Tosic, Group Brand Manager, Henkel Sweden



Sterke fmcg’ers weten het! U ook?
Studie: Henkel ism MEC en Ohal, Zweden

Henkel liet in Zweden een uitgebreide studie uitvoeren naar de meest efficiënte 
en effectieve manier om het mediabudget in te zetten. Vervolgens is gebruik 
gemaakt van econometrische modellering door het gerenommeerde marketing 
efficiency consultancy bureau Ohal (ook betrokken bij Magonomics in de UK)  
om diverse scenario’s uit te werken. Voor Gliss haircare products zijn drie media- 
schema’s gemodelleerd: 

a. een investering van 29% van het tv-budget in magazines – dit was de gebrui-
kelijke strategie; 

b. terugbrengen van het magazinebudget naar 15% van dat van tv; 

c. verhogen van het magazinebudget naar 65% van dat van tv.

De resultaten zijn spectaculair.  
In het eerste scenario werden magazines, zoals voor Gliss Haircare gebruikelijk, na 
de televisiecampagne ingezet, in twee ‘flights’ van twee weken. Het verkoopeffect 
van dit mediaschema had een index van 105, de overall campagne ROI (gebaseerd 
op meerdere KPI’s) werd op 100 gezet, het budget was 129 (100 TV + 29 maga-
zines).

In de tweede strategie liep de magazinecampagne met de helft van het vorige 
budget twee weken (i.p.v. 4 in het eerste scenario), aansluitend op de televisie- 
inzet. De ROI daalde tot 92, maar vooral het verkoopeffect liet een dramatische 
ontwikkeling zien: index 86.

De derde strategie laat magazines stijgen tot een investering van 65% van het 
televisiebudget. De resultaten zijn verrassend. De campagne ROI blijft op index 
100: de verdubbeling van het magazinebudget ten opzichte van scenario 1 heeft 
niet geleid tot een daling van de ROI. Voor magazines is er dus zelfs bij dit  
budget nog geen sprake van afnemende meeropbrengst. Het verkoop- 
effect stijgt bovendien enorm: van index 105 in scenario 1 naar 134. 

Hoewel de specifieke cijfers per merk en per markt verschillend zullen zijn, is 
de algemene strekking duidelijk: magazines realiseren vaak niet hun maximale 
potentieel omdat er sprake is van onderbesteding. De ROI en het verkoopeffect 
van door televisie gedomineerde campagnes kunnen vaak eenvoudig verhoogd 
worden door een deel van het budget over te hevelen naar magazine media.

Noot: Ohal’s werk voor Henkel was nog veel uitgebreider dan de bovenstaande analyses. De belangrijkste 
conclusies vindt u terug in Proof of Performance, hoofdstuk 8. 13
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Based on data in Figure 67: share of e�ect divided by share of spending. Indexed on TV = 100. 
Source: AIM Brand Tracking 2010, Germany

*Aggrega�ng data on 6 KPIs: unaided & aided ad recall, brand awareness/appeal/usage, 
purchase inten�on. Base: 906 brand models, each spending > 1 million euros in consumer 
magazines and > 2 million euros in total. 
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Duitse ‘Gründlichtkeit’
Studie: AIM, Brand Tracking, Duitsland

Het voordeel van een groot land is dat grote, langlopende onderzoeken mogelijk 
zijn, zoals bijvoorbeeld in Duitsland, waar enkele uitgevers samen een megastudie 
hebben opgezet naar allerlei aspecten van magazine media*. 

Op basis van 906(!) merkanalyses bleek dat de ROI van dagbladen gemiddeld 
64% hoger is dan die van televisie, terwijl magazines deze bijna verdubbelden 
(+97%). Online kreeg in de Duitse cases gemiddeld maar 7% van de budgetten, 
wat resulteerde in een nog hogere ROI. Het is niet onredelijk om te concluderen 
dat een groot deel van deze 906 campagnes effectiever geweest zou zijn indien 
men een deel van het televisiebudget in andere media had geïnvesteerd. 

Voor automerk Mercedes werd specifiek gekeken naar de effectiviteit van ver-
schillende combinaties van media op KPI’s als bekendheid, ‘likeability’ en aan-
koopbereidheid. Het is al vaker aangetoond dat een ruimere mediamix tot een 
hogere bekendheid leidt en zo ook in deze case: inzet van magazines + dagbladen 
+ online + televisie deed de bekendheid het meeste stijgen. Interessant genoeg 
was voor ‘likeability’ en aankoopbereidheid van Mercedes de combinatie zonder 
televisie het effectiefst: magazines + dagbladen + online.

De BMW case is vooral interessant omdat het een gecombineerde print/online 
campagne betreft. De online advertentie was een video die de nieuwe BMW in 
actie laat zien. De print- en de online-advertentie werden getest op herkenning, 
herinnering, branding, genomen/-geplande actie en aantrekkelijkheid (appeal). 
Ten opzichte van de benchmark scoorde de BMW campagne op alle punten bo-
vengemiddeld. Opmerkelijk genoeg overstegen de resultaten van de print adver-
tentie die van de online video op alle KPI’s, behalve op aantrekkelijkheid. 
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* Sinds een aantal jaren loopt in Duitsland een zeer groot onderzoeksproject naar de effectiviteit van 
magazine media, de Ad Impact Monitor (AIM). Een onderdeel daarvan is de Ad Tracking and Brand
Tracking Study. De Ad Tracking beoordeelt creatief werk, terwijl de Brand Tracking studie mediastrategie 
onder de loep neemt. 
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MULTIMEDIA SYNERGIE

In het digitale tijdperk vervullen magazine 
media nog altijd een onmisbare rol in 
multimedia campagnes

The page 
and the screen 
nourish each 
other



1 + 1 = 3!
Een van de redenen dat televisie, internet, magazines en andere media in  
multimediacampagnes beter werken dan alleen, is de synergie die ontstaat. Het 
geheel is groter dan de som der delen. Elk medium heeft zijn eigen sterktes en 
zwaktes en dat maakt hen complementair: het ene versterkt de werking van het 
andere. Dit synergie-effect wordt ook wel de media multiplier genoemd.

In de loop der jaren is vele malen aangetoond dat: 

 » een tweede medium andere zaken communiceert, aanvullend op het eerste 
medium

 » het tweede medium het volgende contact met het eerste medium beïnvloedt en 
verrijkt

Specifiek voor magazine media als tweede medium bij televisie- en onlinecam-
pagnes zijn belangrijke voordelen aangetoond ten opzichte van single medium 
strategieën: 

 » Het zien van een magazineadvertentie kan leiden tot een andere, nieuwe 
perceptie van de tv-commercial, waardoor de communicatiekracht van deze 
laatste versterkt wordt

 » Magazines kunnen andere informatie communiceren dan de tv-commercial

 » Magazines als tweede medium aan een tv-campagne toevoegen, resulteert in 
rijkere, completere communicatie 

 » Bij gelijkblijvend budget is een campagne waarbij tv en/of online samenwerken 
met magazines effectiever dan een campagne zonder magazines

De pagina en het scherm versterken elkaar. In het digitale tijdperk vervullen  
magazine media nog altijd een onmisbare rol in multimedia campagnes.
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MAGAZINE ADVERTISING LIFTS KEY PERFORMANCE INDICATORS

(2) Aggregated results from campaigns measured in 2010-2011

Base: Women who have seen TV adver�sing. 
‘Control’: not seen magazine adver�sing. 
‘Mags’: have seen magazine adver�sing. 

Source: Atenea, 2010–2011, ARI, Spain
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* Atenea omvat continue campagne-tracking en een analyse tool, geïnitieerd door een consortium van 
uitgevers (Hearst, RBA & G+J Motor Press), in samenwerking met ARI, de Spaanse magazinefederatie 
(Associacion de Revistas de Informacion). Inmiddels is er een vervolg gepubliceerd: Digital Atenea.

Synergie aan het werk – deel 1
Studie: Atenea, Spanje

‘Magazines make tv work harder’, zegt Guy Consterdine in Proof of Performance. 
Atenea, een initiatief van enkele grote uitgevers in Spanje toont dat duidelijk aan. 
De studie focust op de bijdrage van magazines aan de effectiviteit van campagnes 
die televisie als primaire medium hebben. 

De case van de Spaanse modeketen Mango is hier een schoolvoorbeeld van.  
Op de vijf gemeten KPI’s registreerde men een duidelijke verbetering van de 
effectiviteit van de Mango-televisiecampagne door toevoeging van magazines: 
aankoopoverweging (+20,9%), verbondenheid met het merk (Mango is mijn eer-
ste keus: +39,7%). En ook de impact van de tv-commercial zelf steeg aanzienlijk: 
tot wel 28% hogere merk- en boodschapherinnering.

Op geaggregeerd niveau zag men dit in de hele Atenea database terug, wanneer 
de testgroep die de magazinecampagne zag werd vergeleken met de controle-
groep die alleen de tv-campagne zag: reclamebekendheid gemiddeld +14%; merk-
bekendheid +21%; aankoopoverweging +10%. De synergie tussen magazines en 
televisie maakte de tv-commercials gemiddeld 16% impactvoller.

Het multimedia synergie-effect is sterk wanneer visuele overdracht plaatsvindt, 
zoals bij televisie en magazines. Dat geldt echter ook voor magazines en online, 
vooral wanneer gebruik wordt gemaakt van de verschillende platformen van 
hetzelfde mediamerk. 

In de vervolgstudie, Atenea Digital, wordt hierop dieper ingegaan. Voor Pantene 
haircare producten onderzocht men in 2013 hoe het resultaat van de televisie/
magazinecampagne beïnvloedt wordt door advertenties op magazinewebsites 
en op andere websites te plaatsen. De online-advertentie werd twee keer zo goed 
herinnerd wanneer ze op de magazinewebsites gezien was. Ook de merkherken-
ning was dan meer dan dubbel zo hoog. Andersom steeg ook de reclame-herin-
nering en de merkherkenning van de papieren versie bij degenen die de maga-
zinewebsite bezocht hadden. Ook hier was dus sprake van synergie. 

Media zijn echt effectiever wanneer ze samenwerken: 1+1 maakt dan 3.
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MAGAZINE ADVERTISING LIFTS KEY PERFORMANCE INDICATORS

(2) Aggregated results from campaigns measured in 2010-2011

Base: Women who have seen TV adver�sing. 
‘Control’: not seen magazine adver�sing. 
‘Mags’: have seen magazine adver�sing. 

Source: Atenea, 2010–2011, ARI, Spain
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MAGAZINES’ EFFECT ON TV EFFECTIVENESS

Product category: FMCG. UK

Source: E�ec�veness of Media, BrandScience/Print Power, Belgium, 2014
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MULTIMEDIA SYNERGIE



Synergie aan het werk – deel 2
Studie: Cross Platform Sales Impact, Time Inc

Magazines zijn in de loop der jaren zoveel meer dan de gedrukte versie geworden. 
De crossplatform benadering van magazinemerken via websites, video, mobiele 
apps en sociale media vraagt om meer en diepgaander crossplatform onderzoek. 
Op magazinemedia.be informeerden wij u al over de Connected Consumers 
studie van Time Inc. in de UK (2014), maar ook in de USA timmert deze uitgever 
hier aan de weg. 

De Cross Platform Sales Impact studie maakt inzichtelijk hoe magazine media 
(print + websites) de ROI van een televisiecampagne verhogen. Nielsen regis-
treerde hierbij voor twee foodmerken over 7 maanden zowel de media exposure 
als de verkoopcijfers en berekende vervolgens de bijdrage van elk medium  
afzonderlijk. Televisie bleek een ROI te realiseren van 3,89 dollar magazine media  
van 3,14 dollar. 

De overall campagne-ROI was 5,10 dollar en daarmee hoger dan de bijdrage van 
de afzonderlijke media. De inzet van meerdere media maakt dus ieder medium 
afzonderlijk effectiever. 

Tot deze conclusie kwam men ook in de BrandScience studie naar de optimale 
mediamix voor fmcg-merken in 13 Europese landen (zie ook pagina 25).  
Bij campagnes waar magazines werden toegevoegd aan televisie steeg de overall 
ROI zomaar met 33%, een stijging van een derde. Nog maar eens een voorbeeld 
van de sterke synergie die tussen media in de mix ontstaat. 
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SALES EFFECT

“Our work with Mindshare 
and Ohal has conclusively 
shown just how powerful, and 
frequently underestimated, 
magazines’ ability are not only 
to get consumers closer to 
brands, but to make a  
substantial contribution to  
an advertiser’s bottom line 
when deployed and measured 
appropriately”. 
PPA Head of research, Marius Cloete



Magazine media sell!
Ook aan het einde van de purchase funnel, bij de eigenlijke aankoop, laten maga-
zinemerken zich niet onbetuigd: magazines genereren verkoop. Als medium op 
zich en als onderdeel van de mediamix. Gecontroleerde tests laten substantiële 
verhogingen in productverkopen zien naar aanleiding van magazinecampagnes. 
En dit zowel voor nieuwe als gevestigde producten, op korte en op lange termijn. 
Magazines tonen als enige medium consistent een positieve correlatie tussen 
hogere reclamebestedingen en positievere attitude ten aanzien van het merk: 
consumenten beschouwen merken die in magazines adverteren als de beste in 
hun domein. 

Magazines blijken overigens niet zomaar te verkopen, ze doen dat ook nog eens 
heel kostenefficiënt, resulterend in een zeer aantrekkelijke ROI. Meestal komt de 
ROI van magazine media hoger uit dan die van tv, online en dagbladen. De conclu-
sie is dan ook dat campagnes in veel gevallen meer sales zouden genereren indien 
de adverteerder het aandeel van magazine media verhoogt (bij gelijk budget). 

Hoeveel hoger kan het magazinebudget dan zijn? 

Klaarblijkelijk zijn de huidige magazinebudgetten zo laag dat de effectiviteit en de 
efficiency van magazines bij een budgetverdubbeling nog onveranderd hoog blij-
ven. Zelfs dan is het potentieel van magazines nog niet uitgeput. We verwachten 
uiteraard niet dat u ons op ons woord gelooft. Dat hoeft ook niet. Op de volgende 
pagina’s leest u de conclusies van enkele belangrijke studies uit het overvloedige 
bewijs dat de verkoopkracht van magazine media ondersteunt.
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SALES EFFECT



Europa is het met elkaar eens over ROI
Studie : Measuring the effectiveness of print media in an integrated media plan, 
BrandScience & Print Power

Hoeveel onderzoek moet u doen om tot een definitieve conclusie te komen? Hoe-
veel merkcampagnes moet u analyseren om uitsluitsel te geven over de optimale 
mediamix? Zijn 10 campagnes genoeg? 100 misschien? 500 dan?

In een recent rapport bracht BrandScience de resultaten van 500 merkcampagnes 
uit 13 Europese landen bijeen. ROI werd gedefinieerd als ‘de gemiddelde waarde 
van de verkoop die elke aan reclame gespendeerde euro genereert, medium per 
medium’. De conclusies spreken eigenlijk voor zich:

 » voor fmcg-producten heeft bioscoop de hoogste ROI, gevolgd door magazines

 » in de voeding- en drankencategorie hebben magazines de hoogste ROI

 » in de categorie technologie realiseren magazines de hoogste ROI. 

De reden dat TV een lagere ROI heeft, kan verklaard worden door de gebruikelijke 
overinvestering door fmcg-merken in tv terwijl de toevoeging van print aan tv de 
campagne-ROI net verhoogd met 61%.

Ook in andere productcategorieën halen magazines steeds een van de topposi-
ties en in veel gevallen boven televisie. Hier zien we op Europese schaal duidelijk 
terug wat we aan het begin van deze Update toelichtten: overbesteding in één 
medium en onderbesteding in de andere betekent een suboptimale mediamix. 

U vraagt zich dan wellicht af op welk punt onderbesteding overgaat in overbeste-
ding? BrandScience liet zien dat magazines het meest kostenefficiënte medium 
zijn, waardoor een hoger budgetaandeel van magazines vanzelfsprekend tot een 
hogere return on investment van de campagne leidt. Voor fmcg-producten,  
die gemiddeld 10% van hun budget in magazines investeren, modelleerde 
BrandScience de data om de optimale budgetverdeling te bepalen.  
Het optimum ligt op 28% van het totale mediabudget!

* BrandScience, een wereldwijd network van businessanalisten, aggregeerde de resultaten van econome-
trische studies van meer dan 500 reclamecampagnes in 13 Europese landen. 25
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Niet goed? Geld terug! 
Studie: Meredith Sales Guarantee & case TV show 

Een van de meest overtuigende bewijzen voor de verkoopkracht van magazine 
media is de Meredith Sales Guarantee case. De Amerikaanse uitgeverij startte 
onlangs een langlopend onderzoeksproject naar de impact van investeringen 
in magazinereclame op verkopen.* Op grond van de resultaten van de eerste 
31 merken, die hun verkopen gemiddeld met 10% zagen stijgen als gevolg van 
magazinereclame, was Meredith zo zeker van zijn zaak, dat adverteerders een 
niet-goed-geld-terug-garantie werd aangeboden. 

Meredith werkt samen met Nielsen HomeScan consumer panel, dat voor, tij-
dens en na de campagneperiode wekelijkse verkoopcijfers registreert. Dat levert 
indrukwekkende resultaten op! 

De 31 onderzochte merken hadden een magazine-ROI van 7,54 dollar. Dat wil 
zeggen dat elke in magazines geïnvesteerde dollar hen 7,54 dollar opleverde in 
additionele sales. 

In de 12 maanden voorafgaand aan de campagnes waren de verkooptrends van de 
test- en de controlegroep vrijwel identiek. Direct na de lancering van de maga-
zinecampagne stegen de verkopen in de testgroep echter en dat bleef zo geduren-
de de looptijd van de campagne. Alle 31 merken, zonder uitzondering, zagen hun 
verkopen omhooggaan, enerzijds door verhoogde uitgaven bij bestaande kopers, 
anderzijds door nieuwe kopers aan te trekken. Dit resultaat geeft veel vertrouwen 
dat elke adverteerder met goed creatief werk ook extra omzet kan verwachten uit 
zijn investering in magazines.

27* Enkele recente (2014) indiviudele cases staan beschreven in Proof of Performance 2. 
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SALES EFFECT

Quote PPA

“Magazines are trusted by 
readers, and advertising is 
viewed as part of the content 
offering. Brands that use them 
benefit from this relationship.” 

Bonding of merkverbondenheid staat aan 
de top van de merkrelatie-piramide



Bondgenoten. Zelfs na verkoop?
Studie: Magonomics, UK

Wat komt er na verkoop? Als het goed is een positieve merkervaring en een 
groeiende band met het merk, wat leidt tot herhalingsaankopen. De post-aankoop 
evaluatie is de fase in de consumer journey waar consumenten ambassadeurs 
van uw merk kunnen worden. ‘Bonding’ wordt dat genoemd, de band met het 
merk verstevigen tot het voor de koper het enige en/of het beste in zijn soort is. 

Bonding of merkverbondenheid staat aan de top van de merkrelatie-piramide. Het 
wordt beschouwd als de beste voorspeller voor daadwerkelijke aankopen. In het 
Magonomics-project is deze cruciale fase door de PPA en Mindshare* UK nader 
onderzocht. Hoe kunt u via media meer en betere ambassadeurs creëren? 

De 136 geanalyseerde merken werden onderverdeeld in zware (8%+) en lichte 
(7%-) gebruikers van magazines en hoge (2-10 miljoen pond) en lage (minder dan 
2 miljoen) budgetten. Door de groepen onderling te vergelijken op merkverbon-
denheid kwamen enkele interessante feiten aan het licht: een hoger budgetaan-
deel van magazines leidt tot een aanzienlijke verhoging van de verbondenheid 
met het merk. Dit geldt zowel voor de lagere als de hogere budgetten (resp. +25% 
en +72%). Opvallend genoeg hadden magazines als enige mediumtype consistent 
een positieve correlatie tussen een hogere investering en hogere merkverbon-
denheid scores. 

*De gebruikte researchtool was BrandZ, een jaarlijkse studie in 31 landen, uitgevoerd door Millward 
Brown. Een typische BrandZ studie ondervraagt 400 consumenten per categorie over hun relatie met de 
merken en evalueert merken over verschillende dimensies, zoals de Brand Pyramid. 29



CONCLUSIE

Wat houdt u nu nog tegen? 
Aan het eind van een sprookje verslaat de prins de draak, vindt hij de prinses 
en leefden ze nog lang en gelukkig. Vertaald naar de mediawereld verslaat de 
adverteerder de vooroordelen over magazine media. Hij of zij vindt de optimale 
mediamix en al zijn/haar campagnes realiseren de hoogste ROI.  

Het echte leven ziet er uiteraard iets anders uit. 

Magazine media zitten immers midden in een grote omwenteling. Uitgevers zoe-
ken naar nieuwe businessmodellen en gebruikers naar kanalen die passen bij hun 
nieuwe manier van mediaconsumptie. 

Ondertussen blijven magazine media massaal mensen over de hele wereld in-
spireren, op nieuwe ideeën brengen, nuttige tips en informatie geven. Magazine-
merken blijven hun fans aan zich binden: geëngageerde lezers die tijd en aandacht 
investeren. Hun return on investment is dat ze op de hoogte zijn van hun favoriete 
onderwerpen, dat ze eerder en beter geïnformeerd zijn en dat ze deel uitmaken 
van een gemeenschap van gelijkgestemden.

Magazine media blijven dan ook producten en merken omarmen. Omdat ze 
houden van advertenties en deze tot onderdeel van de mediabeleving zelf maken. 
Omdat ze altijd relevant zijn voor hun volgers en altijd op het juiste moment op de 
juiste plaats zijn, gekozen door de lezer zelf. De bewijzen zijn helder, wereldwijd 
en komen niet alleen van magazine media, maar ook uit onderzoek door media-
bureaus, adverteerders en andere media. Zoals u gelezen hebt, kan uw return 
on investment zowel additionele verkoop bij bestaande en bij nieuwe gebruikers 
zijn als een beter werkende televisiecampagne. U hoeft alleen maar (iets meer) te 
investeren in magazine media.

Waar wacht u nog op?

* Enkele recente (2014) indiviudele cases staan beschreven in Proof of Performance 2. 30



Noot: Mocht u aan de slag gaan met reclame-effectonderzoek, dan willen wij u 
graag nog een tip geven: let goed op welke data u in uw model stopt. Oneerbie-
dig gezegd: shit in, shit out. Dat klinkt heel logisch, maar onderzoek in de UK en 
de USA heeft, onafhankelijk van elkaar, aangetoond dat het effect van magazine 
media systematisch onderschat wordt in econometrische modellen. En niet zo’n 
beetje: een onderschatting van 18-19%, bijna een vijfde! Louter en alleen door 
verkeerde magazinedata te gebruiken. 

Dat zit zo. Magazinebereik wordt in modellen gemakshalve (en omdat de CIM- 
cijfers zo zijn) te vaak volledig in de week (zelfs op de dag) van publicatie gesitu-
eerd en derhalve wordt ook alleen het communicatie- en saleseffect in die week 
aan magazine media toegeschreven. Maar magazines bouwen hun bereik op 
over een langere periode, doordat lezers hun eigen leesmoment kiezen en ze een 
magazine een tweede, derde of vijfde keer oppakken. Magazine-grp’s moeten 
verdeeld worden over de hele periode van bereiksopbouw om het effect ervan 
juist te kunnen meten.

Onjuiste input van magazinecontacten betekent niet alleen een onderschatting 
van het mediumeffect, maar tevens een overschatting van andere media.  
Verkeerde conclusies over de effectiviteit van mediumtypen leidt tot een  
niet optimale mediamix en een lagere ROI voor de hele campagne. 
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Tu bâtis, je rénove
Ik ga Bouwen & Renoveren
Je vais Construire & Rénover

Roularta Media Group
Knack
Weekend Knack
Focus Knack
Nest (FR)
Nest (NL) 

Trends
Trends Tendances
Sport Foot Magazine
Sport Voetbal Magazine
Beter Bouwen en Verbouwen

LEDEN

De Persgroep Publishing 
Dag Allemaal/ Expres 
Joepie
Goed Gevoel
TV-Familie / Blik

Humo
Humo

Produpress
AutoGids
AutoWereld
Le Moniteur Automobile

Editions Ciné-Revue
Ciné-Télé-Revue

Le Vif Magazine
Le Vif/L’Express
Weekend Le Vif/L’Express
Focus Vif

Belgomedia
Télépro

Editions CMF
Déco Idées
Actief Wonen

Press News
Royals (FR)
Royals (NL)



Magazine Media en Febelmag vertegenwoordigen 66 magazinetitels, 8 reclameregies 
en 15 uitgevers. Magazine media is een initiatief van Febelmag, de federatie van de 
belangrijkste Belgische uitgevers van consumentenmagazines. Magazine Media heeft 
als doel magazines als crossmediale platformen in de advertentiemarkt te promoten.

Pink Ribbon (FR)
Pink Ribbon (NL)
Story
Télé Pocket
Teve-Blad
Vitaya
La Maison Victor

Sanoma Media
Feeling
Feeling Wonen
Flair (FR)
Flair (NL)
Gael
Gael Maison
Femmes d’Aujourd’hui
La Santé de Femmes 
d’Aujourd’hui

Les Délices de Fem-
mes d’Aujourd’hui
Kids Only (FR)
Kids Only (NL)
Libelle
Libelle Kerst
Libelle Lekker
Moustique

Senior Publications 
Belgique
Plus Magazine (FR)
Plus Magazine (NL)

Uitgeverij Cascade
Eos Magazine
Primo Magazine & TV gids

Rossel & Cie
Le Soir Magazine

Think Media Magazines
Ché
P-Magazine
Menzo
Ambiance Culinaire

SBPP
Marie Claire (FR)
Marie Claire (NL)

Culinaire Ambiance
Moto & Loisirs
Motoren en Toerisme
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