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Briefing:
Kikkoman coöperation
Betreft: Opdracht campagne Kikkoman sojasaus
Rotterdam, 24 februari 2006
Geachte Seema Sharma,
Nogmaals bedankt voor het vertrouwen dat u in ons bureau heeft en het bij Torino onderbrengen van de
campagne voor Kikkoman sojasaus.
Wij hebben de stukken die we van u hebben ontvangen bekeken en een analyse gemaakt van de markt en de
concurrentie. De informatie hebben we vervolgens vertaald naar een debriefing, die wij u hierbij toezenden.
Wij vertrouwen erop dat onze samenwerking een voor beide partijen leerzame ervaring zal opleveren en zien
graag uw reactie tegemoet.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken op 06 489 79 321 of via 413336@student.inholland.nl.
Vriendelijke groet,
The Torino Team

Debriefing Kikkoman / Torino:
Opdrachtgever:
Product:
Contactpersoon:

Kikkoman coöperation
Kikkoman Sojasaus
Seema Sharma

Bureau:
Contactpersoon:

Torino
Marieke van Kordelaar

Project:
Datum:

media campagne Kikkoman
februari / maart 2007

Opdracht: Bedenk een campagne voor kikkoman sojasaus en voer deze uit in de volgende media:
- Printadvertentie: dubbele pagina
- Buitenreclame
- Point-Of-Sale materiaal
- Audio(Visueel)
- Aanvullende uiting

Doelgroep:
Daniel, een man met een bewuste levensstijl. Deze levensgenieter van 32 jaar heeft de mogelijkheid om voor
kwaliteit te kiezen en dat doet hij ook. Een opvallend Seiko horloge maakt zijn nette en toch sportieve outfit
helemaal af, … en verse ingrediënten van hoogwaardige kwaliteit maken de dagelijkse maaltijd elke dag gezond
en verrassend.De moderne keuken van deze Kikkoman sojasaus gebruiker is een opvallende plek in het huis.
Het knalrode semi-professionele espressoapparaat, het kookeiland met 6 pitten en de bar als sociale
ontmoetingsplaats zijn echte blikvangers. Wanneer hij vrienden uit nodigt om te komen eten speelt eeen groot
deel van de avond zich in de keuken af. Daarnaast zijn in de keuken van deze fijnproevers veel verse kruiden te
vinden en veel hoogwaardig kookgerei. De avontuurlijk aangelegde Daniel maakt ondanks zijn drukke baan als
manager van een bekende reisorganisatie, tijd vrij voor ontspanning, hij maakt verre reizen en verlegt regelmatig zijn grenzen. Door zijn interesse in andere culturen, staat hij open voor nieuwe tradities. Het beste van
de wereld neemt hij mee en laat hij een rol spelen in zijn eigen (westerse) leven.
*)In de bijlage zit een visuele voorstelling van de ideale persoon

Doelstellingen:
- Meer bekendheid creëren onder de doelgroep
- Emotionele waarde aan product toevoegen
- Verandering in koopgedrag: van impulsieve koop naar bewuste koop

Bewijsvoering:
Trechtermodel
Attributen:
Functies:
Emotionele beloning:
Waardes:
Persoonlijkheid:

Japans
Balans
Goed
Gezond
Eerlijk

Extract
Puur
Kracht
Overwinning
Karakter

Glans
Traditioneel
Verrijking
Geluk
Waardevol

Kernpropositie:
Kikkoman is de rijkste smaakmaker.
Rationele/creatieve verantwoording
Rijk staat voor heel veel dingen: Rijk kan in geld uitgedrukt worden, maar ook in gevoel, geluk, traditie en ook
rijk aan goede ingrediënten.

Randvoorwaarden:
De huisstijl van Kikkoman coöperation en de producteigenschappen van Kikkoman sojasaus worden in hun
huidige stijl gebruikt in de verschillende uitingen.

Gewenst merkimago:
Kikkoman sojasaus is een betrouwbaar en traditioneel product dat aan iedere maaltijd een vleugje geluk
toevoegt.

Kernkarakteristieken van Kikkoman sojasaus:
Wanneer we Kikkoman sojasaus voorstellen als een persoon, zien we een Japanse man voor ons van ongeveer
55 jaar oud. Een erudiete man die veel heeft meegemaakt en veel succes heeft behaald. Het is een krachtige
man, die ondanks zijn leeftijd nog altijd in de bloei van van zijn leven is. Hij is gezond, sterk en heeft veel geld.
Deze opgewekte zakenman is zeer tevreden met zichzelf.

Hoe staat het Kikkoman sojasaus in de markt en wat presteert het:
Kikkoman is de grootste producent van Japanse Sojasaus.Ze hebben verschillende soorten soja sauzen die voor
verschillende doeleinden worden gebruikt.De voordelen van Kikkoman ten opzichte van andere soja sausmerken ligt in de natuurlijke gebrouwen volle smaak. Kikkoman is een smaakmaker en voegt daarom dus
werkelijk iets toe aan het gerecht. En is daarom ook een waardevolle toevoeging in vergelijking met andere
soja sauzen.
Kikkoman soja saus heeft veel tijd nodig gehad om een stevige plaats op de markt te veroveren. Het bedrijf is
nu ruim dertig jaar actief in de Verenigde Staten. Na talloze demonstraties om mensen kennis te laten maken
met de producten is Kikkoman daar nu één van de bekendste sojasauzen. In Europa zijn de Scandinavische
landen, Nederland, Zwitserland, Engeland en Duitsland voorlopig de grootste markten. Maar hier moet nog veel
gedaan worden aan naamsbekendheid. Dit komt doordat de voordelen van het product en de gebruikswijze
onduidelijk zijn. Door verschillende media te gebruiken zal Kikkoman soja saus naamsbekendheid genereren en
zullen de consumenten de waarde van het product inzien.

Overige relevante informatie:
Contactpersoon: Marieke van Kordelaar
0648979321
413336@student.inholland.nl
Planning:

Week
Week
Week
Week
Week

3
4
5
6
7

akkoord debriefing
analyse / idee fase
ideefase
conceptfase
afronding / detaillering

Verzamelde oude advertenties Kikkoman:

(3 concepten - conceptkeuze)
(campagne)

Designinventarisatie:
Wat is het product?
Het product is een mooi vormgegeven flesje. Doordat het flesje doorzichtig is zie je de zwarte soja saus. De
doorzichtigheid kan je vergelijken met eerlijkheid, je kan zien wat er in zit en hoeveel erin zit. De dop is rood,
de rode kleur staat in Japan voor moed en de tekst is oranje de kleur die hoort bij beweging, warmte en levenskracht. Deze eigenschappen passen erg goed bij het product van Kikkoman..
Onze doelgroep is heterogeen, omdat het zowel mannen als vrouwen van verschillende leeftijden zijn met als
gemeenschappelijke eigenschap dat het zowel fijnproevers als levensgenieters zijn. Het is niet een stereotype.
Ook is onze doelgroep meer extravert dan introvert, op zoek naar telkens een nieuw avontuur en wil graag zijn
(reis) ervaringen delen met anderen. De doelgroep haar eigen ding, een echte levensgenieter.
Kikkoman komt men tegen zowel in de huiselijke sfeer als in de restaurants waar ze hebben nagedacht over de
menukaart.

Concurrentie Analyse:

Concurrenten:

Concurrentie Matrix:

Kikkoman heeft op de Nederlandse markt niet veel concurrenten. Toch zijn er 3 andere merken die sojasaus
verkopen. Albert Heijn Soja Saus is de goedkoopste van de 4 merken, het merk doet vrijwel niks aan uitstraling
van het product. De Meechun Soja saus geeft een erg goedkope indruk aangezien het in een blik zit. Toch zie je
van de buitenkant dat het een niet Nederlands product is. Conimex is van deze merken de grootste concurrent
aangezien dit merk bij de meeste Nederlanders wel bekend is en ook veel andere oosterse producten verkoopt.
Kikkoman is de duurste van alle soja sauzen maar bij dit merk wordt het meest aan uitstraling en cultuur van
het product gedaan.
We willen met Kikkoman meer bekendheid creëren, zodat mensen het ook thuis op de tafel zetten. Dit willen we
doen door Kikkoman als een exclusief product neer te zetten.
Het is dan ook een gedurfd product, aangezien het onbekend product is voor veel Nederlanders. Des ondanks
heeft Kikkoman het toch op de Nederlandse markt geïntroduceerd om de Nederlanders kennis te laten maken
met de rijke smaakmaker uit het verre oosten. Kikkoman wil de Nederlander laten proeven dat het diner op een
andere manier verrijkt kan worden.

Emotionele Waarde:
Bij het eten van Kikkoman Soja Saus roep je een gevoel op en onderscheid je je van andere mensen door een
niet alledaagse smaak toevoeging te gebruiken.  Dit is ook de expressieve waarde, de doelgroep onderscheidt
zich door een exclusief oosters tintje aan het diner mee te geven. Het product moet de gebruikers een goed
gevoel geven, de rijkdom van de saus wordt geproefd, gevoeld.

Strategie:
Wij willen naar een gedachte toe werken van het product waarin de kernwoorden Eerlijk en Waardevol naar
voren komen. Dit is gedurfd, in Nederland is het moeilijk om een product te introduceren. En al hoewel het
product al in Nederland bestaat, moeten er nieuwe afnemers worden ontlokt tot het kopen van dit product.
Nederlanders moeten vaak iets eerst gezien hebben met eigen ogen of goede ervaring mee gehad hebben,
voordat ze zelf de stap durven te nemen om het zelf te gaan gebruiken. De tone-of-voice is gemoedelijk,
passief en we willen het evenwicht van de Japanse cultuur overdragen in onze media. Er wordt niks opgedrongen, er wordt een suggestie gedaan, naar hoe je je leven rijker kan maken, zonder in geld te denken.

Concept Fase Ideëeen:
(Schetsen staan in de bijlage.)

Alles wordt nog lekkerder met Kikkoman sojasaus (associatie):
Een vrouw wordt voor een man nog aantrekkelijker omdat ze Kikkoman gebruikt / op heeft.
De kracht van kikkoman is dat je maar een paar druppeltjes nodig hebt om een gerecht helemaal ‘af’ te maken.
Als dit de boodschap is van het concept denk ik dat het niet verstandig is een heel bad vol sojasaus te gooien
en daar dan een vrouw in te doen. Sterker is het wanneer we de subtiliteit en de kracht van Kikkoman gebruiken en laten zien in het beeld. Even snel bedacht; sieraden van sojasaus, een van de zeven schoonheden is een
moedervlek op het gezicht, zou ook van saus kunnen zijn…
Moeilijkheid: duidelijk communiceren dat juist Kikkoman sojasaus de vrouw spannender / aantrekkelijker heeft
gemaakt.

Explicatie / effect - ingrediënten:
Kikkoman is volgens een oude Japanse traditie gemaakt, met uiterste precisie is een volmaakt product
ontstaan. Dit is een goede basis voor een concept. Het is immers HET karakteristieke van Kikkoman. Heel simpel (past bij Japan) een flesje Kikkoman naast een ontkiemde sojaboon.
Wat ik zo goed vind aan dit concept is dat je door deze producten naast elkaar af te beelden niets meer hoeft
uit te leggen, het kan ook alleen maar juist worden geïnterpreteerd door de ‘lezer’.
Kernwoorden van dit concept: soja / kracht / power / ingrediënten. (associeer maar lekker verder)

Rijstveld met flesje op een sla blad:
Dit is denk ik een hele simpele maar toch een hele krachtige advertentie. Je laat het product zien wat ze in dat
land het meeste eten+ de Saus die de rijst een stuk krachtiger, smakelijker rijker maakt. Het is de eenvoud
van het weglaten. En misschien kan dan voor het sla blad iets anders worden gekozen, maar dat in ieder geval
opvalt dat dat het ergens op staat. En dan moet natuurlijk onze mooie kop regel erbij.

Vrouw in Kimono in rijstveld met flesje in haar hand:
We kunnen de vrouw door een rijst veld/sojaveld laten lopen in dr kimono en zo mooi op gemaakt, maar niet
met wit gezicht want dan is het een hoer. Ze heeft in dr hand het flesje Kikkoman wat ze al het ware over het
groeiende gewas sprenkelt (Dat het dan beter groeit)
(vind ik zelf een hele mooie, Omdat je hier veel kleurgebruik in ziet)

Flesje Kikkoman met waaier er achter:
Hier zie ik het voor me dat de waaier open gespreid is en proces van het maken van Kikkoman verteld. Je ziet
dat de soja geoogst worde en dan de volgende stappen. Het is als het waren een soort strip op de waaier van
het ontstaan van Kikkoman.
Voor de waaier Staat het flesje kikkoman waar het allemaal omgaat. Wanneer je het in zijn geheel ziet zou je
het plaatje ook als een pauw kunnen zien. (de trotsheid van de pauw voor Kikkoman) hier hebben we dan niet
te maken met een vrouw of een man.

Waardevol Kikkoman:
Kikkoman is waardevol en wordt daarom goed verzorgt en bewaard.
Ook onze Daniel is trots op zijn aanwinst en heeft in zijn keuken een mooi plekje gecreëerd voor dit wonderlijke
goedje uit Japan.
Als finishing touch voegt Daniel een scheutje “geluk’ toe aan zijn gerecht. Deze touch pakt hij uit een mooi
versierd doosje (glimmend, satijne bekleding, beetje kluis achtig) - in het doosje: Kikkoman sojasaus.

Borrowed interest:
Kikkoman wordt waardevoller door de omgeving waarin hij is geplaatst.
Niet de hele keuken, maar alleen het stukje waar Kikkoman staat is exclusief / waardevol. Kikkoman is namelijk
een luxe product, maar ook voor ‘gewone’ mensen, als daniel.

Buigend Peper Zout:
Ander voorbeeld zou kunnen zijn, dat op de plank waar kikkoman staat het peper en zout vaatje een japanse
buiging maken - Japans, Tradietie, waardevol - eerbied.
Buigende peper en zout kunnen ook zonder keuken.
Sec, kikkoman in het midden en een knikkende peper en zout ernaast. Peper en zout zijn ook smaakmakers,
maar Kikkoman is hoger in rang -> rijker!
Uitgangspunt bij dit concept: Kikkoman is waardevol.
Kikkoman is zo rijk van … dat het z’n hele omgeving mee omhoog trekt.
Zou je kunnen visualiseren door Kikkoman licht uit te laten stralen, glimlachende producten eromheen te zetten
- Kikkomanis een idool. Beetje coca cola light achtig, dat de ijsklontjes en rietjes joelend om Coca Coal vragen.

Vrouw in Kikkoman Soja saus Bad:
Een aantrekkelijke oosterse vrouw staat tot aan haar bovenlijf in een bad met Kikkoman Saus. Ik de hoek
staat een man (waarschijnlijk haar vriend) in de deuropening zijn ogen uit te staren. De vrouw is op zich zelf al
mooi, maar net als bij het diner is de vrouw doordat ze Kikkoman op haar lichaam heeft nog net is lekkerder/
aantrekkelijker dan dat ze al was.
Dit kun je ook zien aan de uitdrukking die de man in de deur opening heeft. Het stijlvolle flesje van Kikkoman
bevind zich in de hand van de vrouw zodat je kan zien dat het om Kikkoman soja saus gaat. De vrouw staat tot
zo’n diepte in de soja saus dat het stijlvol is en niet goedkoop. De oosterse vrouw symboliseert de afkomst van
het product ook de omgeving rond het bad is oosters ingericht.

Sushi op lopende band en opeens kikkoman saus:
Een Japans restaurant, hightech/modern uiterlijk. Je ziet een man, rond de 30-40 naar een lopende band kijken. Je ziet dat hij nadenkt wat hij gaat nemen. Op de lopende band rolt allemaal sushi langs.
Dan is er een fles kikkoman. Die grijpt hij. Zwart beeld + tekst: Kikkoman, De rijkste smaakmaker

Waaier met flesje ervoor. Op de waaier de stappen van hoe de soja saus wordt gemaakt.
(Karakter):
Vrouw houdt waaier vast, naast haar staat een man die haar vol met verlangen aan kijkt. Op de tafel voor hun
staan 2 Japansachtige bordjes met er naast een fles kikkoman saus.
Zwart beeld + tekst: Kikkoman, het verlangen van het eten

Sushi op de lopende band 2:
We laten een lopende band zien met sushi erop (dus met bakjes en stokjes en wat er ook maar op zo,n band
hoort en net in de S bocht staat de Fles Kikkoman die om de hoek komt. We moeten de fles dan iets verlichten
of iets van in een spotlight zetten. De mensen die om de lopende band zitten hoeven we niet helemaal af te
beelden, misschien alleen onderlijven met een hand die stokjes vasthoud.

3 Uitgewerkte Consepten:
Eerbiedige zout- en pepermolen:
Oop de plank waar kikkoman staan het peper en zout vaatje, die een Japanse buiging maken - Japans, Tradietie, waardevol - eerbied.
Buigende peper en zout kunnen ook zonder keuken.
Kikkoman in het midden en een knikkende peper en zout ernaast. Peper en zout zijn ook smaakmakers, maar
Kikkoman is hoger in rang -> rijker!
Uitgangspunt bij dit concept: Kikkoman is waardevol.
Kikkoman is zo rijk van … dat het z’n hele omgeving mee omhoog trekt.
Zou je kunnen visualiseren door Kikkoman licht uit te laten stralen, glimlachende producten eromheen te zetten
- Kikkomanis een idool. Beetje coca cola light achtig, dat de ijsklontjes en rietjes joelend om Coca Coal vragen.

Concept soja kiempje:
Dit is het idee van het weg laten, het less is more effect.
Door alleen een soja boontje te laten zien die net is ontkiemd laat je het eerlijke van het product zien. Naast
het ontkiemde soja boontje staat het flesje Kikkoman te stralen.
Het is een basaal concept maar toch een zeer duidelijke, geen andere dingen dan waar het om gaat laten zien.
Het proberen en het gebruiken van Kikkoman soja saus is net zo onschuldig als het groeiende sojaboontje. Kikkoman soja saus is een belofte voor je eten, het maakt het lekkerder, rijker, exclusiever en voegt iets toe wat je
altijd al miste.
Door deze twee natuur producten naast elkaar af te beelden, is de link al snel gelegd.

Concept Vrouw in Kikkoman Soja saus Bad:
Een aantrekkelijke oosterse vrouw staat tot aan haar bovenlijf in een bad met Kikkoman Saus. Ik de hoek
staat een man (waarschijnlijk haar vriend) in de deuropening zijn ogen uit te staren. De vrouw is op zich zelf al
mooi, maar net als bij het diner is de vrouw doordat ze Kikkoman op haar lichaam heeft nog net is lekkerder/
aantrekkelijker dan dat ze al was.
Dit kun je ook zien aan de uitdrukking die de man in de deur opening heeft. Het stijlvolle flesje van Kikkoman
bevind zich in de hand van de vrouw zodat je kan zien dat het om Kikkoman soja saus gaat. De vrouw staat tot
zo’n diepte in de soja saus dat het stijlvol is en niet goedkoop. De oosterse vrouw symboliseert de afkomst van
het product en ook de omgeving rond het bad is oosters ingericht.

Gekozen Consept Idee:
Concept soja kiempje:
Dit is het idee van het weg laten, het less is more effect.
Door alleen een soja boontje te laten zien die net is ontkiemd laat je het eerlijke van het product zien. Naast
het ontkiemde soja boontje staat het flesje Kikkoman te stralen.
Het is een basaal concept maar toch een zeer duidelijke, geen andere dingen dan waar het om gaat laten zien.
Het proberen en het gebruiken van Kikkoman soja saus is net zo onschuldig als het groeiende sojaboontje. Kikkoman soja saus is een belofte voor je eten, het maakt het lekkerder, rijker, exclusiever en voegt iets toe wat je
altijd al miste.
Door deze twee natuur producten naast elkaar af te beelden, is de link al snel gelegd.

Briefing gekozen concept:
Kikkoman coöperation
Betreft: Gekozen concept voor Kikkoman sojasaus
Rotterdam, 21 maart 2006
achte Seema Sharma,
Nogmaals bedankt voor het vertrouwen dat u in ons bureau heeft en het bij Torrino onderbrengen van de campagne voor Kikkoman sojasaus.
Zoals besproken zijn we in de vergadering van woensdag 15 maart jl. tot een overeenstemming gekomen wat
betreft de weg die we willen gaan inslaan met de campagne voor Kikkoman sojasaus.
Na enig overleg zijn we samen overeengekomen dat het, het concept is geworden van het soja kiempje. We
hebben dit concept nogmaals in de bijlage beschreven zodat er geen onduidelijkheden over kunnen ontstaan.
Wij vertrouwen erop dat onze samenwerking een voor beide partijen leerzame ervaring zal opleveren en hopen
dat het gekozen concept een groot succes zal worden.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken op 06 489 79 321 of via 413336@student.inholland.nl.
Vriendelijke groet,
The Torrino Team

Uitwerking Campagne Onderdelen:
Concept soja kiempje:
Dit is het idee van het weg laten, het less is more effect.
Door alleen een soja boontje te laten zien die net is ontkiemd laat je het eerlijke van het product zien. Naast
het ontkiemde soja boontje staat het flesje Kikkoman te stralen.
Het is een basaal concept maar toch een zeer duidelijke, geen andere dingen dan waar het om gaat laten zien.
Het proberen en het gebruiken van Kikkoman soja saus is net zo onschuldig als het groeiende sojaboontje. Kikkoman soja saus is een belofte voor je eten, het maakt het lekkerder, rijker, exclusiever en voegt iets toe wat je
altijd al miste.
Door deze twee natuur producten naast elkaar af te beelden, is de link al snel gelegd.
Dit concept zullen wij gaan toepassen op:
-Point of Sale
-En de Aanvullende Uiting
-Audio/Visuele Reclame
-De Printadvertentie
-De Buitenreclame
Natuurlijk allen verschillend, maar waar duidelijk het hoofd concept in naar voren komt.

Point of Sale:
- Stokjes bij flesje kikkoman saus:
Als point of sale materiaal komen we met een geschenk bij aankoop van een flesje
Kikkoman saja saus. We willen de consument van Kikkoman graag iets extra’s
aanbieden bij het kopen van de soja saus. Op deze manier belonen we de koper
met een geschenk,  en proberen we een stukje traditie mee te geven. Het eten
met stokjes geeft extra sfeer en plezier bij het nuttigen van de met Kikkoman soja
saus verrijkte maaltijd.
- Display in Supermarkt:
Doordat het flesje met geschenk niet in alle supermarkten in de daarvoor
bestemde schappen past, hebben we voor een display gekozen. En we voor het
model Floorstand. Deze display is gemakkelijk op te stellen met uitklapbare
rugsteun. We hebben ervoor gekozen om dit display in de vorm van een Japanse
geisha te stansen en te voorzien van een driedimensionaal opzet element in de
vorm van een mandje.

Kikkoman Aanvullende Uiting:
Mobile Kikkoman Kitchen Bottle:
De Mobile Kikkoman Kitchen Bottle is een kleine oosterse keuken in de vorm van het half
kegelvormige Kikkoman flesje en is verplaatsbaar. De vorm en uitstraling van de mobiele
keuken is gekozen omdat mensen de vorm van de fles onthouden, met de bedoeling als
mensen deze vorm later in de schappen terug zien dat ze voor het kikkoman flesje gaan
en niet voor het flesje van de concurrent.
De mobiele keuken is 2 meter hoog, 1,5 breed en 1,5 diep. Door deze nog relatief kleine
maten is het mogelijk om de mobiele keuken op veel plaatsen neer te zetten, denk
hierbij aan supermarkten, speciaal zaken, evenementen en beurzen.
De kok in de mobiele keuken is zelf van Japans of anders oosterse afkomst, deze man
bereid typische oosterse gerechten die met kikkoman sojasaus van smaak toegevoegd
worden. De maaltijd die bereid is wordt gegeten op borden in de vorm van het Kikkoman
Logo namelijk een 6 hoekig bord. De mensen die de gerechten uit proberen hebben de
keuze om met stokjes of met een vork te eten.

Video:
Van kiempje naar Soja Saus:
Men ziet een wit scherm, daarop is een sojaboon zaadje afgebeeld. Het sojaboon zaadje ontkiemt en begint
omhoog te groeien. Vervolgens draait de camera 180° naar links en tegelijk transformeert de soja tot een
bonsai boom en veranderd de bonsai in een Geisha. De camera draait 90° omhoog, waardoor je het hoofd van
de Geisha ziet.Zij heeft eetstokjes in haar haar zitten met een rode stip aan het eind. De camera zoomt in op
de rode stip en eromheen wordt alles wit, waardoor we nu de vlag van Japan zien. De camera draait weer 90°
omlaag. De rode stip was de dop van het flesje. Kiempje naast flesje.
Het kiempje staat voor krachtig en heeft potentie om tot iets moois uit te groeien, wat weer staat voor
eerlijkheid. De Bonsai is natuurlijk het perfecte voorbeeld van perfectie, wat het kernwoord waardevol
weergeeft. De Geisha staat voor Japanse traditie en cultuur. En als laatste is er natuurlijk de vlag van Japan,
wat voor het karakter van Japan staat.

Print Reclame:
De printadvertentie zal in door onze doelgroep gelezen bladen komen te staan en neemt 3 pagina’s in.
Dit zijn 3 opeenvolgende rechterpagina’s. Op de eerste komt een sojakiempje te staan deze straalt eenvoud en
eerlijkheid uit en is het belangrijkste ingredient van Kikkoman Sojasaus. Het is de boedoeling van de
advertentie om een verbazing op te wekken, aangezien dit kleine boontje een hele pagina inneemt en er verder
niks bij staat. Op de tweede afbeelding word een bonsaiboompje weergegeven deze geeft de Japanse sfeer
weer en staat voor waardevol/zorgvuldigheid aangezien het veel tijd en moeite kost om een bonsaiboompje te
onderhouden. Ook deze pagina wekt weer verbazing en op de 3e pagina wordt het dan eindelijk duidelijk om
welk product het nou precies gaat. Kikkoman Sojasaus hierop staat alleen het potje afgebeeld met een slogan.
Het is de bedoeling dat de mensen de vorm van het potje onthouden en deze uit het schap gaan pakken in
plaats van die van de concurrent.

Rationale Kikkoman:
Doel van de opdracht:
Kikkoman sojasaus is een traditionele Japanse sojasaus, met uitsluitend natuurlijke ingrediënten.
Het wordt veel gebruikt in de Japanse keuken om gerechten op smaak te brengen. In tegenstelling tot in veel
andere landen is Kikkoman sojasaus in Nederland niet erg bekend. Het doel van deze opdracht is daarom meer
bekendheid te creëren onder de doelgroep en emotionele waarde toe voegen aan het product, met als doel een
verandering in aankoopgedrag van de doelgroep; van impulsieve koop naar bewuste koop.

Uitgangspunten:
1.)

De concurrentie van Kikkoman is niet groot in Nederland. Er zijn drie andere merken sojasaus te koop,
welke alledrie een totaal andere beleving geven. Van goedkoop en alledaags, tot modern en
authentiek. Kikkoman heeft daarnaast als smaakmaker concurrentie van andere smaakmakers.
Hier is de concurrentie groter, maar ook hier geven de overige producten niet dat waardevolle aan het
gerecht, dat Kikkoman wel geeft. ‘Kikkoman geeft iedere maaltijd een vleugje geluk’.

2.)

Daniël is de ideale gebruiker van Kikkoman sojasaus. Een levensgenieter, met gevoel voor stijl en
passie voor andere culturen. In bijlage 1 is een visuele voorstelling gemaakt van Daniël.

3.)

Kikkoman sojasaus is de rijkste smaakmaker.
- Rijk kan worden uitgedrukt in geld, maar ook in minder tastbare waarden, zoals geluk, kracht,
traditie en bijvoorbeeld rijk aan natuurlijke ingrediënten.
-Kikkoman is sojasaus, wat wordt gebruikt om gerechten mee op smaak te brengen, het is dus
eigenlijk gewoon een smaakmaker. Omdat Kikkoman als sojasaus weinig concurrentie heeft,
hebben we gekozen voor het accent op ‘smaakmaker’.

Richtingen & concepten:
Kikkoman sojasaus is een eerlijk, waardevol product met karakter. Deze persoonlijkheidskenmerken vormen het
uitgangspunt van de drie concepten die zijn ontwikkeld. Ieder concept heeft het accent op een ander kenmerk,
maar communiceert altijd de rijkdom van Kikkoman.
1.)

Eerbiedige zout- en pepermolen.
Kikkoman is net als zout en peper een smaakmaker. Daarom is het in dit concept ook naast deze
bekendste smaakmakers geplaatst. Kikkoman is echter waardevoller / rijker dan andere smaakmakers.
Daarom maken de zout- en pepermolen een eerbiedige Japanse buiging naar het flesje Kikkoman.
- Basisgedachte is de vergelijking met een soortgelijk product. Hierdoor wordt de functie van
Kikkoman sojasaus duidelijk. Door het ‘klasse verschil’ wordt de rijke status van Kikkoman in beeld
gebracht.

2.)

Simplicity.
Om de persoonlijkheid van Kikkoman duidelijk naar voren te laten komen wordt Kikkoman in dit
concept naast verschillende (Japanse) producten geplaatst. Op een heel eerlijke wijze wordt op deze
manier iets verteld over de ingrediënten, het land van herkomst en het effect.
- In dit concept zijn de twee basisgedachten associatie en vergelijk samengevoegd. Kikkoman wordt
vergeleken met de kracht en potentie van een ontkiemde sojaboon, maar ook geassocieerd met de
volmaakte schoonheid van een bonsaiboom en de traditie van Japanse geisha’s.

3.)

Baden in weelde
Kikkoman is een waardevol product en zou zelfs een status symbool kunnen zijn, net als parfum en
sieraden. Om de rijkdom van Kikkoman te visualiseren zien we in het derde concept een
Japanse vrouw badend in Kikkoman sojasaus. De sojasaus die op haar handen en lichaam achter blijft
geeft haar een exclusieve / aantrekkelijke uitstraling. De vrouw was al prachtig, maar Kikkoman heeft
haar nog mooier gemaakt.
- Basisgedachte is vertellen wat het effect is van Kikkoman. ‘Het maakt dat wat goed is perfect’.
Daarnaast geeft de sfeer van de afbeelding het product een associatie met een rijk en exclusief leven.

Keuzes:
Kikkoman sojasaus is in Nederland nog niet erg bekend. Het is daarom noodzakelijk het product niet alleen
onder de aandacht te brengen, maar ook de nodige uitleg te geven over wat Kikkoman is en waar het
vandaan komt.
Concept 2 is daarom het concept dat we verder hebben uitgewerkt. Concept 3 is een bruikbare optie voor een
eventuele latere campagne. Dit concept past goed bij de waarden van het product, alleen niet bij de huidige
positie van het product in de Nederlandse markt.

Rode draad:
De Japanse vormgeving kent zwart-wit geformuleerd twee stromingen; enerzijds een drukke met felle kleuren
en anderzijds een heel minimalistische pure vorm. Kikkoman sojasaus past het best in de pure / volledig in
balans zijnde Japanse wereld van o.a. Feng Shui, massages en groene thee. De rode draad in de campagne is
daarom simplicity. Eenvoudig en volmaakt in balans.
Een tweede belangrijke eigenschap van de campagne is associatie en vergelijk. In de verschillende uitingen
komen een aantal typisch Japanse ‘producten’ voor, die uiteindelijk leiden naar de ultieme smaakmaker;
Kikkoman sojasaus.

Wat maakt het concept uniek en onderscheidend?
Door steeds dezelfde boodschap te herhalen zal Kikkoman sojasaus blijven hangen in het bewustzijn van de
doelgroep. Alle uitingen sluiten perfect op elkaar aan, waardoor het doel bereikt zal worden. Van impulsieve
koop naar bewuste koop.
De puurheid van de uitingen zijn een opvallende verschijning in de verschillende media en op de verkooppunten. Tussen alle drukte komt dan in een witte omgeving Kikkoman sojasaus volledig tot zijn recht en in de
aandacht.

Beeld:
De identiteit van het product komt tot uiting in de beelden die worden gebruikt in de campagne.
Sojakiempje: Geeft informatie over het hoofdingrediënt en over de kracht en potentie van
Kikkoman sojasaus.
Bonsaiboom:
Geeft de volmaakte schoonheid van Kikkoman sojasaus weer en laat een
eeuwenoude Japanse traditie zien.
Geisha:
Is symbool van Japanse rijkdom en traditie.
Vlag:
De Japanse vlag geeft de meest directe associatie met het land van herkomst.
Een symbool trost en overwinning.
Flesje:
Natuurlijk wordt het herkenbare flesje van Kikkoman sojasaus ook afgebeeld in de
verschillende uitingen. Het zorgt ervoor dat mensen de associaties aan het
product koppelen het product herkennen in de winkel.

Tekst:
De tekst is in de verschillende uitingen gelijk. Hierdoor wordt een consistent beeld gecommuniceerd en de
boodschap herhaald, wat belangrijk is bij het positioneren van een (nieuw) product als Kikkoman sojasaus.
Proef de kracht van Japanse rijkdom. Het woord ‘proef’ maakt duidelijk dat het gaat over een voedingsmiddel,
dit is nodig omdat in beelden niet wordt gerefereerd aan dit aspect. De kracht en de rijkdom van Kikkoman
sojasaus zijn belangrijke aspecten van het product en geven het een positieve beleving.
De lezers nieuwsgierigheid wordt gewekt en zijn / haar fantasie geprikkeld, doordat de pay-off alleen een
suggestie wekt. Niet iedereen zal exact hetzelfde idee hebben bij de kracht van Japanse rijkdom. De een denkt
aan de rijke Japanse tradities, de ander misschien aan het krachtige van Japanse samoerai zwaarden.
Doordat iedereen zijn / haar eigen fantasie kan gebruiken wordt een grote groep mensen aangesproken.

De ontwerpen: (De verschillende uitingen worden op pagina 18 t/m 23 besproken.)
Lettertype:
Het door ons gekozen lettertype is Lucia sans Typewriter (bold). Dit is het lettertype dat ook op de flesjes van
Kikkoman sojasaus is te zien. Het is een rond lettertype dat door de breedte toch een krachtige uitstraling
heeft. Door hetzelfde lettertype te gebruiken als op de verpakking wordt de herkenbaarheid vergroot.

Offerte/Kostenverantwoording:
Ontwikkelingskosten
Torino - Kikkoman Communicatiedesignplan
Manuren :
Persoon
Joost
Marieke
Michiel
Yvonne
Totaal

Activiteit
Productie/Ontwikkeling
Vergaderen
Anders
Productie/Ontwikkeling
Vergaderen
Anders
Productie/Ontwikkeling
Vergaderen
Anders
Productie/Ontwikkeling
Vergaderen
Anders
Manuren

Uren
30
15
3,5
28,5
13,5
5,5
27,5
14,5
6
27
15
6
192,0

Tarief
€ 85,00
€ 85,00
€ 85,00
€ 85,00
€ 85,00
€ 85,00
€ 85,00
€ 85,00
€ 85,00
€ 85,00
€ 85,00
€ 85,00

kosten
€ 2.550,00
€ 1.275,00
€ 297,50
€ 2.422,50
€ 1.147,50
€ 467,50
€ 2.337,50
€ 1.232,50
€ 510,00
€ 2.295,00
€ 1.275,00
€ 510,00
€ 16.320,00

Aantal
90
3
1
1

Kosten
€ 0,13
€ 2,50
€ 2,50
€ 5,00

Totale kosten
€ 11,70
€ 7,50
€ 2,50
€ 5,00
€ 26,70

Andere kosten:
Product
Printkosten (inkt & papier)
Presentatie Materiaal
CD’s
Inbinden
Totaal Andere kosten
Totale Kosten

€ 16.346,70

Offerte Aanvraag:
Verkoper
Datum aanvraag
Datum gereed

Jeroen Zwaard
6 April 2006
10 april 2006

Klant

Marieke van Kordelaar
Torino
Vlaming straat 20
2067 JM
tel: 06 48799321

contactpersoon
Object
Oplaag
Omvang

Marieke van Kordelaar
Fullcolor magazine
2000 ex.
84 pag. binnenwerk in 4 pag. omslag

Plano formaat
Formaat afgewerkt
Bedrukking
Veredeling

42 x 60 cm
21 x 29,7 cm
full - color

Papier

90 grs pure white
120 grs Opale Dialoge hoogwit (omslag)
schoonsnijden / vouwen / geniet gebrocheerd
handzaam transport

Afwerking
Verpakking
Aflevergegevens
Leverdatum
Opmerkingen

Bijlage:
Drukkerij Verslag:
Gesprek met: Jeroen Zwaard - drukwerkadviseur
Wat doet u?
Klanten adviseren wat er kan wat betreft drukwerk. Over opmaak, maar ook technische dingen zoals scannen,
lithografie, rastertechniek.
Wat moet je minimaal aanleveren om iets te laten drukken?
Informatie voor de offerte: Uitvoering, kosten, materiaal, oplage, kleuren.
Plaatjes die aangeleverd worden, moeten wel op juiste kleuren worden aangeleverd, meestal CMYK.
Ook moet het aan dpi hoog genoeg zijn, meestal word aan 300 dpi gehouden.
Wat kan er allemaal mis gaan?
De meeste fouten ontstaan door miscommunicatie. Je moet elkaar goed begrijpen en het moet goed verwoord
zijn. Het kan fout gaan in het aanleveren van bestanden, bijvoorbeeld RGB in plaats van CMYK. Het wordt
steeds makkelijker om deze fouten gelijk te herkennen. Wij doen altijd flycheck, de bestanden die we binnen
krijgen, daar gaat een check overheen.
Een veel voorkomende fout is dat je in opmaak je een zwart vlak hebt en daar staat witte tekst in en dat moet
uitgespaard worden. Op het beeldscherm zie je dat en als je gaat laserprinten zie je dat ook, maar als je in het
document niet aanklikt uitsparing achtergrond en wij gaan dat rippen, dan zal je die tekst niet zien omdat het
op een zwart document staat.
Wij maken ook over het algemeen gebruik van PDF, het mooie ervan is, dat sluit helemaal af, je kan het eigenlijk niet meer wijzigen. Maar bijvoorbeeld bij een jaarverslag heb je liever open bestanden, want er kunnen
nog veel correcties tussentijds komen, want je wil blijven corrigeren tot het laatste moment. Wij corrigeren
ook wel eens deze bestanden. Wat wij ook doen, van bestanden die wij geript hebben, maken wij PDF’s, dat is
dan zuiver, daarvan maken we een proef. Dat kan een fysieke kleur proef zijn of een PDF die we sturen naar de
klant, om het na te kijken.

Wie kiest de papiersoort?
Vaak is het de ontwerper die zegt dat hij een papiersoort erg mooi vindt. De drukkerij zit daarom graag al vroeg
aan tafel, om te kunnen adviseren, soms moet je namelijk zeggen dat ze beter een ander papiersoort kunnen
nemen voor de desbetreffende reclame.
Jeroen laat een kaft zien van een boek, bewerkt met een glans.
Hoe doe je het zodat de glans precies zo zit, waar het moet zitten, op de afdruk.
In je documenten maak je layers. Je hebt dan een layer met bijvoorbeeld het plaatje en daarboven doe je een
transparante layer, die benoemen ze dan als UV-lak. Het is dus één bestand met meerdere lagen.
Zijn er ook echt nieuwe ontwikkelingen die net zijn uitgekomen?
Ja, de nieuwste ontwikkelingen bijvoorbeeld is Metal FX. Je hebt dan bijvoorbeeld CMYK en dan druk je met een
vijfde kleur erbij en dat is silver. Je gaat eigenlijk silver vermengen met fullcolor, waardoor je alle kleuren van
de regenboog kan creëren in een metallic look.
Daarnaast is er de ontwikkeling van digitaal drukken, wat wij doen drukken is vrijwel allemaal conventioneel,
dat bestaat al een aantal jaren. De kwaliteit van de afdrukken van de digitale pers wordt steeds beter en goedkoper. De opzet kosten zijn veel lager, je stuurt het direct van de computer aan. Als je gewoon gaat drukken,
moet je platen maken, machine inrichting, kleurcode inrichten en dat kost allemaal tijd en geld. Maar de conventionele pers zal wel blijven, maar waarschijnlijk wel verder geautomatiseerd worden.
Wat zijn de nadelen van digitaal printen?
Het formaat is meestal A3 en hoe meer je gaat afwerken, hoe minder efficiënt het wordt om digitaal te printen,
want dan kan je beter naar conventioneel gaan, dan heb je grotere vellen en dat is beter geschikt om af te
werken en in oplagen. Het is een omkeerpunt in oplagen en omvang. Als je een A4tje hebt die je wilt printen en
een slag wilt vouwen en je hebt er 50 of 100 nodig. Tegenwoordig kan je wel tot aan 500 digitaal printen, dat
is efficiënter en dat is makkelijk want er zit nauwelijks nawerk aan. Maar als je een boek van bijvoorbeeld 84
pagina’s of meer, dan wordt het interessanter om conventioneel te drukken, anders moet je bij digitaal printen
al die A3tjes die je handmatig in elkaar moet steken en vouwen. Op een pers komt een groot vel uit en wordt
automatisch handzaam gevouwen tot een katern en gaat automatisch je machine nietjes erin zetten en schoon
snijden.

Hoe werkt de controle? Is er een nacontrole? Bv op kleur komen, spanjolen weghalen enz
Als je een digitale printer aanstuurt, dat werkt met toners, klaar, elke is gelijk. Als wij hier gaan drukken dan
heb je te maken met vocht en inktbalans en dat wordt onder druk van een rubberen tegendruk, wordt inkt
overgezet op papier. Papier bestaat uit vezels en die inkt heeft eigenlijk een soort trekkracht. Daar kan wel eens
een papiervezeltje los schieten en dat zet zich dan op het rubber en dat blijft erop zitten en gaat steeds inkt pakken en dat noemen ze een spanjool. Dat is eigenlijk een vlekje in je drukwerk, dat kunnen ze het er voorzichtig afschrapen of als het veel is, dan stoppen ze de machine en dan wassen ze hem even en dan gaan ze weer
opnieuw starten. Dit heeft ook met de kwaliteit van het papier te maken.
Staat er ook altijd iemand naast om dat soort dingen te controlen?
Je moet het zo zien, de drukker die start op, op kleur komen noemen ze dat, die machines gaan draaien waardoor het inkt en vochtbalans goed moet gaan komen. Je zal zien dat als die opstart, de kleur nog niet goed
is.  En als die ok is, dan refereert die aan een proef die erbij zit. We werken ook met een aantal meetstrippen
achterop het drukvel, die meet de densiteit. Die densiteit is eigenlijk hoeveel inktlaag dikte erop zit. We werken
volgens de gestandaardiseerde norm, waardoor je mag zeggen dat je zwart bijvoorbeeld een waarde heeft
van 1.80 of 1.90. Dat zijn gewoon standaard waardes. We werken zo gestandaardiseerd, onze work-flow is zo
opgezet dat als wij een goede afdruk hebben dan zijn dat de waardes zijn die elke kleur minimaal moet hebben,
om een goede dekking te hebben. Dit is bij elke kleur verschillend.
Die meetstrippen worden gemeten, om te zorgen dat je weet wat je doet. Dan kunnen we zeggen dat hij volgens de normering goed is, alleen met de proef kunnen we vinden dat bijvoorbeeld blauw niet blauw genoeg is.
Dan kan de drukker plaatselijk wat aanpassen en meer inkt er dus op doen.
Kan dit ook met digitaal printen?
Bij digitaal printen moet je je curves aan gaan passen. Dan maak je je eerste afdruk en als je dan niet tevreden bent, pas je het aan op de computer. En op de pers kan je wel wat sturen, maar wel beperkt. Je kan niet
zo zeggen van rood naar blauw, dan moet je terug in je dtp opmaak en daar moet je het aanpassen, in het
bestand.
Eigenlijk moet je ervoor zorgen dat de proeven die je krijgt, dat die voor de drukker ook gestandaardiseerd
realiseerbaar zijn. Soms doe je natuurlijk wel aangepaste dingen, maar het gaat erom dat je zoveel mogelijk
gestandaardiseerd werk doet, waardoor je weet dat je een voorspelbare kwaliteit krijgt.
Die waardes die wij meten die slaan wij op, voor als wij een herdruk voor de klant moeten maken, dan weten
we met welke waardes we gedrukt hebben.

Is dat dan ook goedkoper, als je het herdrukt?
Nou, voor drukken maakt het niet zoveel uit, je moet toch opnieuw platen maken en de druk zal ongeveer gelijk
blijven dus je hebt geen opmaak kosten meer.
Die platen worden niet bewaard?
Nee, die platen worden gerecycled. Dat zijn hele dunne aluminium platen en daarop zit een lichtgevoelige laag.
En die lichtgevoelige laag zorgt ervoor dat er beeld blijft staan tijdens de belichting. Daar waar geen beeld
komt, is het wit. Daar gaat hij vocht aannemen. Wij drukken volgens het offset principe, water en vocht en vet
stoten elkaar af. Water is dus vochtwater en vet is dan de inkt. Die opzetplaat zal daar waar beeld staat, zal die
inkt aan gaan trekken en daar waar geen beeld staat zal die vocht aannemen.
Is een plaat dan weer iets heel anders dan een film?
Ja, vroeger werd van je bestand films belicht. Dat werd handmatig in elkaar geplakt. Wat je nu op de computer doet, dat je een pagina hebt en je zet daar je beeld en daar een foto en hier een tekstkolom. Vroeger
werd tekst gezet op een soort fotografisch papier en dan maakten ze werktekeningen en dan werd elke kolom
geplakt en daar waar beeld kwam werd een vlak gemaakt, uitgesneden. Dat ging onder een hele grote camera. Die nam die werktekeningen op, dan had je dus negatieven. Van het negatief ging je masker snijden, dus
daar waar alleen maar beeld moest komen ging die film, dat was film met een oranje laag, die laag kon je eraf
trekken, maar doordat je dingen uit ging snijden kon je dus maskers maken. Dat ging men tegen elkaar in
belichten. Dus om een pagina te maken moest je soms vier of vijf belichtingen doen. Dat was echt ambachtelijk
eigenlijk, erg arbeidsintensief. Elke foto bestaat uit vier filmpjes, een zwarte, rode, blauwe en gele en dat werd
allemaal handmatig sluiten neergelegd en met cellotapjes vastgeplakt.
Toen kreeg je de computer, die het allemaal opmaakte en dat bestand werd gelijk op films belicht. En nu is die
film er ook uitgehaald en belicht je direct je platen.

Wat is een ozalith proef?
Dat is bijna prehistorie. Dat waren proeven met ammoniak oplossing en dat is een lichtgevoelig papier met een
lichtgevoelige laag en daar werden die films opgelegd, belicht en dan gingen ze een apparaat in met een soort
ammoniakoplossing. Daaruit kreeg je een proef die liet tekst en beeld zien in een of twee kleuren, afhangend
van of je een tweede belichting deed, met lange belichttijd, dan kreeg je twee kleur verschillen te zien. Dat was
ozalith, maar dat doen we niet meer.
Nu heb je cromalin en iris?
Ja, dat zijn digitale kleurproeven. Die wordt gemaakt door het bestand, dat wordt gedaan met een printer met
een inktjet kop. De een noemt het iris, de ander cromalin, maar het zijn allemaal digitale kleurproeven, dat ligt
er net aan wat voorn machine of fabrikaat wordt gebruikt.
Wat is een referentie model of een dummy?
Een referentiemodel is iets wat je kan zien als een blanco voorbeeld. Dat kan je ook maken van je kleurproef,
dan snij je het tot een boekje. Een dummy is vaak zonder druk, een voorbeeld creëren van het materiaal dat je
gaat gebruiken. Dat kan je gebruiken als presentatie maar je gebruikt het ook als leidraad in je proces.

Moodboard Product:

Moodboard Doelgroep:

Schetsen:

Kikkoman Luchtballon

               Kikkoman Promotie Fles

Schetsen Storyboard Video Commercial:

Briefing San Pellegrino:

Inleiding:
San Pellegrino is de champagne onder de mineraalwaters en is toe aan vernieuwing.
Het drinken van mineraalwater in Nederland is in opkomst en mensen zijn op zoek naar een lekker
alternatief voor alcohol tijdens het diner. Daarvoor leent San Pellegrino zich uitstekend. San Pellegrino heeft
subtiele bubbeltjes die je aangenaam tegemoet knisperen. Als je goed luistert hoor je het knisperend verhaal
van San Pellegrino. San Pellegrino is de perfecte aanvulling op geraffineerde recepten.
Goede reden voor San Pellegrino om haar positionering aan te scherpen.
Deze briefing is bedoeld voor de herpositionering voor de Nederlandse markt.
San Pallegrino:
Waar komt het product vandaan?
San Pellegrino mineraalwater komt uit  een thermische bron aan de voet van een berg in de Italiaanse Alpen.
Het stadje San Pellegrino ligt nabij Bergamo ongeveer 70 kilometer ten noord oosten van Milaan.
Waar bestaat het water uit?
San Pellegrino is een koolzuurhoudend water en is iets bitter van smaak.
Wat opvalt aan dit mineraal water vergeleken met andere soorten is dat het mineraal gehalte vrij hoog is,
Dit is namelijk ruim een gram per liter.
milligram per liter  mg/l.
Droogrest
Natrium
Calcium
Magnesium
Chloride
Sulfaat
Hydrogeencarb.

952
35
185,6
52,5
59
443,8
237,9

Buiten Reclame:
De reclame zal op Abri’s en billboards komen te staan
naast de weg en op NS stations.
De bedoeling van de advertentie is een beetje het zelfde
als bij de print advertentie, het verschil zit er in dat het
geen 3 pagina’s zijn. Maar ook in deze advertentie komt
de eenvoud weer terug samen met de slogan.
Het is de bedoeling dat alle campagne onderdelen elkaar
versterken. De printreclame, de buitenreclame en de
Audio/Visuele reclame trekken de aandacht.
En de aanvullende uiting en het point of sale object
geven meer informatie over de soja saus.
De buitenreclame trekt de aandacht en geeft een
exclucieve eerlijke sfeer.

Informatie over het bedrijf:
Italië is de grootste producent van mineraalwater ter wereld met 9,5 miljard liter in het jaar 2000,
waarvan 700 miljoen liter werd geëxporteerd. San Pellegrino is onderdeel van het moederbedrijf Nestlé.
Andere Mineraalwater soorten die onder Nestlé vallen zijn:
Levissima en Panna. Samen met Danone (Ferrarelle en San Benedetto) heeft Nestlé 30% van de wereld
mineraalwater markt in handen. Het grootste gedeelte van de afzet van San Pallegrino mineraal water blijft
binnen Italië. Maar ook op de Nederlandse markt is het mineraal water te krijgen, zowel in de supermarkt als in
restaurants.
In Nederland zijn 2 verschillende maten te krijgen van het mineraal water:
San Pellegrino 0,25 liter met koolzuur en kost ongeveer € 0,75
San Pellegrino 0,75 liter met koolzuur en kost ongeveer € 1,15

Uitstraling:
San Pallegrino maakt gebruik van een glazen fles, dit straalt exclusiviteit uit. Het etiket op de fles is lichtblauw
en bevat een grote rode ster. Verder heeft het product boven het grote etiket nog een kleiner etiket waar een
terme/kür oord wordt afgebeeld.
De blauwe kleur van het etiket straalt frisheid en zuiverheid uit. Deze kleur wordt praktisch bij elk merk
mineraalwater op het etiket gebruikt. De vijfster is een van de oudste symbolen op de aarde en heeft vele
betekenissen. De ster bestaat uit 5 elementen: aarde, vuur, lucht, water en de geest. Ook staat de vijfster
symbool voor kwaliteit, net als de michelin ster. Daarnaast beschermd de ster de zuiverheid van het product.
De groene fles en het lichtblauwe etiket waar de rode ster een zichtbare rol speelt geven San Pellegrino een
betrouwbare, authentieke, medicinale uitstraling.
De fles en het etiket zijn al jaren onveranderd, net als de samenstelling van het water.

Slow Food:
San Pellegrino mineraal water behoort tot het zogenaamde Slow Food, dit is de tegenhanger van het ongezonde
Fast Food. Slow Food is de internationale beweging ter verdediging van het recht op genieten van goed eten en
drinken. Er zijn veel mensen die het steeds belangrijker vinden om goed, gezond en lekker te dinken/eten.

Positionering:
Welke plaats neemt San Pellegrino in tussen andere waters?
Prijs:   (AH)
Bar le Duc (2L)
Spa blauw (1,5L)
AH Water (1,5L)
Bar le Duc bruisend (1L)
Spa sportfles (0,75L)
Spa flesje (0,5L)
AH Water (0,5L)
Evian (1L)
San Pellegrino (0,75L)

0,59 euro.
0,45.  
0,39.
0,29.
0,79.
0,69.
0,15.
0,99.
1,06.

(€
(€
(€
(€
(€
(€
(€
(€
(€

0,40
0,30
0,26
0,29
1,05
1,38
0,30
0,99
1,41

per
per
per
per
per
per
per
per
per

Liter)
Liter)
Liter)
Liter)
Liter)
Liter)
Liter)
Liter)
Liter)

Smaak:
San Pellegrino is een mineraal water met bruisende en elegante bubbels voor de gevorderde water
liefhebber. De rijke hoeveelheid mineralen als sulfaat en magnesium die van nature aanwezig is in het water
geven het water een iets bittere smaak. De perfectie combinatie van de opgeloste mineralen met de toevoeging
van natuurlijk CO2 geven het water een verfijnde, verfrissende smaak. San Pellegrino wordt ookwel de
champagne onder de mineraal waters genoemd vanwege deze elegante smaak.
Samenstelling:
Natuurlijke mineraal- en bronwaters hebben een constante en gegarandeerde samenstelling en ontlenen hun
zuiverheid en smaak aan de gesteenten die het water op zijn reis naar de bodem passeert. Het water wordt
gezuiverd door de filtrerende werking van de zand- en kleilagen. De gesteenten geven mineralen af, waardoor
de smaak en samenstelling van het water wordt bepaald. Na tal van jaren ontstaat op deze wijze een laag of
hoog mineraalhoudend water in een onderaardse bron, San pellegrino in dit geval. Nadat het water uit deze
bron is gehaald, wordt het geanalyseerd. Ook wordt koolzuur toegevoegd. Het natuurlijk mineraal water wordt
vervolgens direct aan de bron gebotteld.

Wat is de huidige doelgroep van San Pellegrino?
San Pellegrino wordt in Nederland veel in de horeca geserveerd. Als tafelwater in een Italiaans restaurant
bijvoorbeeld. In een standaard pizzeria zal je het elegante San Pellegrino niet snel zien, maar in de restaurants
die net iets boven de middenklasse zijn gepositioneerd is San Pellegrino een veel terugkerende tafelgast.
Een fles mineraal water naast een goede fles wijn.
De doelgroep van San Pellegrino komt hierdoor overeen met de bezoekers van de restaurants waar het water
op tafel staat.
Fijnproevers van
middelbare leeftijd, die genieten van een goed glas wijn. Hoog opgeleide mensen die hoge eisen stellen aan
hun kwaliteit van leven. Echte levensgenieters!
San Pellegrino is ook in verschillende supermarkten te verkrijgen. In vergelijking tot de voornamelijk ‘eenvoudige’ andere waters is San Pellegrino veruit het duurst en eigenlijk het enige ‘echte’ tafelwater. De doelgroep
voor deze flessen is waarschijnlijk ongeveer gelijk aan die van de flessen die in de horeca worden geserveerd.

Identiteit en Imago:
De identiteit is hoe het bedrijf gezien wil worden door de buitenwereld en hoe het zich profileert. Het imago is
hoe het bedrijf daadwerkelijk gezien en ervaren wordt door de buitenwereld.
San Pellegrino heeft een unieke identiteit opgebouwd door de rijke historie van het bedrijf. Het merk heeft een
sterke, gezonde en authentieke uitstraling, die ook gewaarborgd blijft. Dit is terug te vinden op de website en in
het logo. Deze kenmerken vormen het imago van San Pellegrino: luxe en duur.

Physique: Italian, Nature, Pure.
Personality: A very strong personality, healthy
Culture: Personal, Luxury
Relation: Italian, Trusted
Reflected Customer: Healthy, living (loving) life, Connoisseurs
Customer Self-Concept: Living in luxury, Connoisseur.

Toekomst:
Welke plaats wil San Pellegrino innemen?
San Pellegrino is een natuurlijk mineraalwater dat uitstekend geschikt is voor consumptie tijdens de maaltijd.
Het van nature magnesium bevattende water prikkelt de mond en bevorderd de spijsvertering.
San Pellegrino zou daarom gepositioneerd moeten worden als een gezond tafel water dat ook thuis dagelijks de
maaltijd kan verrijken.

Welke doelgroep hoort daarbij?
Jonge mensen die op een bewuste manier met hun gezondheid bezig zijn. Gezonde voeding, voldoende beweging, ontspannen op z’n tijd en aandacht voor elkaar. De doelgroep van san pellegrino eet gezamenlijk aan tafel.
Een verantwoorde maaltijd met een karaf / fles water erbij.
Hoogopgeleide mensen tussen de 25 en 40 jaar, bezig met hun carriere, met een jong gezin en met hun gezondheid. Deze tweeverdieners hebben geld over voor de kwaliteit van San Pellegrino!

Wat willen we overdragen?
Water is goed voor je. Sterker nog: we kunnen niet zonder. Steeds meer mensen ontdekken de geneugten van
natuurlijk mineraalwater.
Zonder voedsel blijven we nog wel een paar weken in leven, maar zonder vocht hooguit een paar dagen.
Water vult het vocht aan dat ons lichaam nodig heeft om optimaal te functioneren. Een hele dag niet of weinig
drinken, levert vaak een fikse hoofdpijn op. Verder hebben we water nodig om ons lichaam op temperatuur te
houden. De aanbevolen hoeveelheid water per dag voor volwassenen is 1,5 liter water
Dagelijks verliezen we lichaamsvocht en dat moet telkens weer aangevuld worden.  Door dagelijks bij het
avond eten San Pellegrino te zorgen we er op die manier voor dat alle fysiologische systemen goed werken,
sterken we ons afweersysteem en voorkomen we ziektes. Met water verwijderen we immers de afvalstoffen uit
ons lichaam, regelen we onze lichaamswarmte en transporteren we vitaminen, voedingsstoffen en alle andere
mineralen door ons lichaam. San Pellegrino mineraal water zorgt ervoor dat dit een doorlopend proces blijft.

Waarom moeten we zoveel water drinken?                                                                      
Water is op zuurstof na de belangrijkste substantie voor de menselijke gezondheid. Water is een universeel
oplosmiddel en transportmedium en vormt daarom de basis van alle biologische processen in het menselijk
lichaam. Water is vooral belangrijk voor het spijsverteringstelsel dit omdat het magnesium bevat, zo draagt het
bij aan de constante bevoorrading en export van producten en substanties. Het transport van
voedingsstoffen kan alleen plaatsvinden door middel van een oplosmiddel. Water is het belangrijkste
transportmedium van voedingsstoffen. Water zorgt ook voor de warmteregulatie in ons lichaam. Voor mensen is
het van levensbelang dat de lichaamstemperatuur op een standaardniveau blijft. Daarom moet men
bijvoorbeeld zoveel water drinken als men koorts heeft. Water neemt warmte op en voert het door te zweten af.
Mensen kunnen 30 tot 40 dagen zonder voedsel, maar hooguit 3 dagen zonder water. Dit bewijst wel hoe
belangrijk water voor mensen is.

Doelstellingen:
-

Meer bekendheid creëren in de Nederlandse markt
Algemeen bekend merk worden, wat iedereen in gebruik neemt.                                                                 Stimuleren van San Pellegrino drinken tijdens avond eten.
Kopen van San Pellegrino mineraal water moet een bewuste koop gaan worden.

Waar willen we naar toe?
We willen gaan zien dat San Pellegrino een vaste gast aan tafel gaat worden tijdens het diner. In Nederlandse
restaurants verschijnt tegenwoordig steevast een fles water op tafel, en vaak is dit San Pellegrino.
In het buitenland, en helemaal in Italië waar dit mineraal water vandaan komt is het al jaren een traditie om
een fles of karaf water op tafel te hebben tijdens het diner. Dit omdat mineraalwater al honderden jaren tot de
dagelijkse levensbehoefte behoort. En San Pleelgrino in deze levensbehoefte kan voorzien. De Italianen gaan er
van uit dat wanneer je San Pellegrino mineraal water dagelijks drinkt je gezond en goed bezig bent. Italianen
zijn echte levensgenieters en dit willen we ook graag in Nederland gaan overbrengen.San Pellegrino mineraal
water is vooral belangrijk voor het spijsverteringstelsel dit omdat het magnesium bevat, zo draagt het bij aan
de constante bevoorrading en export van producten en substanties. Het transport van voedingsstoffen kan
alleen plaatsvinden door middel van een oplosmiddel. Water is het belangrijkste transportmedium van
voedingsstoffen.  Met zijn goede smaak en de kracht van het leven is San Pellegrino mineraal water het water
van de wateren. San Pellegrino verdient dan ook een plaats op tafel tijdens het diner.

Hoe willen we het overdragen?
-

Een printadvertentie dubbele pagina,
Buitenreclame,
Point-Of-Sale materiaal, (liefst 3-D, plat geschetst)
Radio of TV,
Een aanvullende uiting (promotie, event o.i.d. wat de campagne kracht bijzet).

Budget: Het budget is taakstellend.
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Briefing Kikkoman:
1. Huidige situatie:
Kikkoman heeft een rijke historie. Al meer dan 300 jaar wordt hun soja saus op natuurlijke wijze gebrouwen.
Met de grootste zorg wordt de soja saus vervaardigd. Bonen worden gesorteerd op kwaliteit voor de beste soja
sausen.
Zij hebben verschillende soorten soja sauzen die kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden; als
smaakmaker bijvoorbeeld bij soepen en salades, om mee te wokken, als dip voor de groenten of om te pekelen
vanwege zijn overwegend zoute smaak. De soja sauzen zijn in verschillende gerechten te gebruiken.
De soja saus van Kikkoman bestaat uit 300 aroma’s en de 300 jaar ervaring die men door de eeuwen heen
heeft opgebouwd. Hierdoor heeft de soja saus een volle smaak.
Kikkoman komt oorspronkelijk uit Japan maar is uitgegroeid tot een speler op de internationale markt. Met
organisaties in Japan, Singapore, Taiwan, China, Australië, Canada, Amerika en Europa. (Daarnaast zijn er
verschillende, grote dochterondernemingen).
Kikkoman wil graag de Japanse traditie van koken overbrengen naar Europa. Ook is een doelstelling de
betrokkenheid te promoten in de uitwisselingen van verschillende internationale eetculturen.
‘Kikko’ kan men letterlijk vertalen naar schildpad-schaal. ‘Man’ staat voor het getal 10,000. De schilpad-schaal
staat symbool voor het merk met de speerpunten; happiness, riches and a life long. Dit is ook tevens het doel.
Kikkoman wil verder bekend staan als ‘excellent’.
De soja sauzen van Kikkoman zijn te vinden in ‘de grote supermarkten’. Verder kan men terecht bij de kleine
Aziatische toko’s. Concurrenten kan men vinden in de huismerken van ‘de grote supermarkten’ of in merken die
gerelateerd zijn aan Oosterse sauzen zoals Conimex.
Momenteel geniet Kikkoman nog weinig naamsbekendheid. Het merk wordt niet direct gelinkt met kwaliteit soja
sauzen. Tevens zijn de voordelen van het product en de gebruikswijze onduidelijk.

2. Doel:
Het voornaamste doel van Kikkoman is om meer bekendheid te creëren in de Nederlandse markt. De huidige
doelgroep van het product is nog te afgescheiden. Het moet een algemeen bekend merk worden wat iedereen
in gebruik neemt. Echter kan dit alleen gerealiseerd worden als er gewerkt wordt aan de designfuncties:
Eenheid en onderscheid, signaleren, toe-eigenen, meerwaarde tonen, emotioneren en een relatie vormen met
het product.
Er moet een emotionele waarde aan het product gegeven worden, dit kan in de vorm van een reclame.
Maar men moet ook het product als het ware demonstreren. De nuchtere Hollander moet weten wat hij/ of
zij er mee kan. Op het internet zijn er al veel toepassingen van Kikkoman te vinden maar dit moet meer naar
voren komen, dus meer bekendheid krijgen.
Als we dit model toepassen op de soja saus van Kikkoman dan ziet het er als volgt uit:
Het moet van impulsieve aankoop naar bewuste aankoop vertaald worden.
Wanneer dit doorvertaald moet worden naar een medium, willen wij graag dat mensen inspiratie krijgen in
plaats van irritatie.
Woorden als: heerlijk eten, gezond leven, culinair en reizen moeten geassocieerd worden met Kikkoman.

Communicatiedoelen:
Kikkoman wil 60% naamsbekendheid genereren onder de doelgroep, 1 jaar na de start van de campagne.
Kikkoman wil 90% kennis van de specifieke product -kwaliteitseigenschappen genereren onder de doelgroep,
binnen een half jaar na de start van de campagne.
Kikkoman wil 45% spontane herkenning en 60% geholpen genereren onder de doelgroep, binnen een half jaar
na de start van de campagne.
Kikkoman wil 70% positieve houding genereren onder de doelgroep, 1 jaar na de start van de campagne.

Distributie:
Vanzelfsprekend moeten de verkoopadressen ook aangepast worden. Men moet op dit moment nog teveel
moeite doen om ons product te vinden. Kikkoman soja saus behoort in alle schappen van de bekende
supermarkten te vinden zijn. Kikkoman moet ook op exclusieve plaatsen verkocht worden. Er zijn op dit
moment erg veel programma’s op televisie over culinair koken. Dit is wellicht voor ons een overweging om hier
een rol in te gaan spelen. Het product staat bij de bekende koks tenslotte goed bekend.
Afgelopen jaren is niet alleen Nederland maar de hele wereld zich bezig gaan houden met gezond leven en
eten. Er is een duidelijke trend als we kijken naar bewegen en gezonde voeding. Zoals al eerder is genoemd
moet de focus op gezondheid liggen en Kikkoman dient hierop een sterke aanvulling te zijn.

3. Strategie:
Behalve dat we naar onze doelgroep moeten kijken. Moeten we ook kijken de eigen medewerkers: er moet een
wij-gevoel en een samenhang in de organisatie komen. Het werkelijke probleem is namelijk niet de grafische
aantrekkelijkheid, maar het betreft de vraag wat de essentie van het product is.
Klanten: Er moet een samenhangend beeld over de klanten zijn. We moeten ons meer verdiepen in de
doelgroep waar we ons specifiek op gaan richten. Er is hier een opkomende trend die meespeelt. Mensen kiezen
niet meer altijd voor makkelijk en snel, maar men wil vooral ook lekker en gezond eten.
De branche: We willen meer inzicht krijgen in de markt. Dit kan door een swot-analyse te maken van collega
of concurrent. Ook de medespelers moeten in de gaten gehouden worden. Hoe pakt de concurrentie dit aan?
Hierbij moeten we ons ook positioneren. Behoort Kikkoman tot het hoger segment (hoge kwaliteit en prijs dan
de concurrent) of zitten we er juist onder? Waar wil Kikkoman zichzelf zien tussen concurrenten? Het doel is dat
we meer bekendheid krijgen, dus we moeten bij de bovenste laag van onze concurrentie horen.
Institutionele relaties zoals overheid beurswezen banken maar ook investeerders, aanhouders, partners, overnemers en gegadigden voor overname.
Juist deze doelgroep kent een bedrijf vaak slechts als een abstracte economische eenheid, gekenmerkt door
een gebouw kleur een logo een productvorm of enig andere in het oog springende uiting.
Het brede publiek: De houding ten opzichte van het mens en milieu, de rol die het bedrijf bied in de het gebieden van werkgelegenheid, de trots van bewoners in Japan.

Physique: Japan
Personality: Culinair en gezond
Culture: Sociaal en reislustig
Relation: verfijnde smaak, Japans
Reflected Customer: Mensen die zich bewust zijn van een gezonde voeding en levensstijl.
Customer Self-Concept: innovatief, social en culinair

5. Doelgroep:
Met Kikkoman soyasaus richten wij ons voornamelijk op een opkomende markt. Op deze markt bevinden zich
mensen met een bewuste leefstijl. Deze mensen zijn zich ervan bewust welke
invloeden voeding heeft op de gezondheid. Zij kopen niet blindelings een product dat veel
publiciteit heeft, maar overwegen de ingrediënten van het product.
Deze mensen zijn overwegend liefhebbers van koken en voornamelijk gericht op de oosterse keuken. Ze nemen
de tijd zich hierin te verdiepen en nieuwe gerechten/producten uit te proberen. Deze mensen zijn vaak avontuurlijk aangelegd en verleggen regelmatig hun grenzen, waardoor zij open staan voor nieuwe tradities.

6. Het meten van de resultaten:
Om grip te hebben op de resultaten van de campagne, zullen we tussentijds de vorderingen
onderzoeken. Dit dient gedaan te worden door representatieve en kwalitatief hoge
onderzoekmethodes.
Deze onderzoeken worden uitgevoerd door de opdrachtnemer. Kikkoman verwacht hier een
maandelijks rapport van te ontvangen. Deze wordt kritisch doorgenomen en zo nodig wordt er d.m.v. de verschillende reclame-uitingen op de uitkomsten ingespeeld. Dit gebeurt altijd in overleg tussen Kikkoman en de
opdrachtnemer.Kikkoman heeft een representatief overzicht van de behaalde resultaten hoog in het vaandel
staan. Deze zullen in de evaluatie dan ook uitgebreid besproken worden.

7. Praktische punten:
Kikkoman stimuleert een vrije invulling van te voeren campagne. Echter is het wel van belang dat de huidige
huisstijl wordt behouden. De producteigenschappen dienen in tact worden gelaten.

