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Bavaria wil als biermerk het gevoel “Welcome to the family” uitstralen. Ter onders-
teuning van dit gevoel wordt er een campagne ontwikkeld waar consumenten aan 
mee kunnen doen. Een kleine groep van de deelnemers wint een prijs. Zij zullen 
door Bavaria in het spreekwoordelijke zonnetje worden gezet. Met de achterban zal 
interactie worden gezocht gedurende de campagne om ook verbondenheid met hen 
te genereren.
De drie kernwaarden die voor Bavaria belangrijk zijn deze campagne zijn de volgen-
de:

- Increase brand awareness
- Improve brand attitude 
- Waarde perceptie verhogen

Tijdens de briefing zijn we geïnformeerd over wat Bavaria wil bereiken met de 
opdracht en wat het mediabureau als insteek heeft. Er zijn losse ‘doelen’ meege-
geven door het mediabureau waar we ons niet per se aan moeten houden maar die 
wel aangeraden worden, denk aan: 

- Inspelen op nieuwe technologieën 
- Een tag systeem toepassen 
- Zowel offline en online toepasbaar 

Bavaria heeft als merk en opdrachtgever natuurlijk ook een hoofddoel gesteld. Dit 
is het doel waar de hele opdracht omheen is gebouwd. Dit kan samengevat worden 
als volgt: Een concept ontwikkelen waarmee het merk Bavaria wordt geassocieerd 
met een familiesfeer.

De opdracht

Doelstellingen
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Doelgroepanalyse
DEMOGRAFISCH GEGEVENS 
-Leeftijd Vanuit de opdrachtgever is voortgekomen dat de leeftijd die wij moeten 
bereiken met de campagne vooral is gericht op 18-30. Echter zijn wij van mening dat 
de leeftijd hoger zal liggen. Momenteel zijn festivals ook erg in trek bij ouderen. Zo 
zijn momenteel op grote festivals maar liefs 17% van het publiek 55+. Dit laat ook 
zien dat zij een belangrijk onderdeel zijn van de festivalgangers. Wel is er onder-
scheidt in motivatie om naar een festival toe te gaan. Zo gaan 18-25 jarige vooral 
naar een festival om te socializen en te ‘ontsnappen’. Echter gaan de 26 plussers 
naar een festival voor het samenzijn met vrienden en een soort familiegevoel, naar-
mate de bezoeken ouder is versterkt dit familiegevoel juist.

 -Geslacht Uiteraard zijn festivals voor alle geslachten. Toch is er een verschil tus-
sen het aantal bezoekers per geslacht. Zo zijn er op een festival gemiddeld 66.4% 
mannen aanwezig en 33.6% vrouwen. 

-Opleiding Festivals worden bezocht door mensen met alle opleidingsniveau’s. Het 
is een plek die mensen ook juist kan verbroederen en je in aanraking kan komen 
met elkaar. In opleiding zit ook een verschil tussen beleving en motivatie om naar 
een festival toe te gaan. Zo hebben personen met een lage opleiding de motivatie 
om naar een festival te gaan voor het ‘ontsnappen’ en ook het socializen. Hoger 
Opgeleiden hebben echter niet de behoefte aan ontsnapping. Zij gaan puur voor het 
sociale aspect naar festivals toe. 
 
GEOGRAFISCH 
De actie van Bavaria wordt gehouden over een scala aan landen over de hele 
wereld. Geografisch is de doelgroep dus niet in kaart te brengen in een specifiek 
land en/of plek. Over het algemeen zal iemand uit de doelgroep rekening houdend 
met de bovenstaande leeftijd in the stad wonen, bij zijn/haar ouders of op zichzelf in 
een studentenwoning of appartement.
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PSYCHOGRAFISCH GEGEVENS 
De mentaliteit van de festivalbezoekers is afhankelijk van het soort festival dat er 
wordt gegeven wijst uit onderzoek. Ook is de leeftijd belangrijk voor een bepaalde 
mentaliteit. Zo is muziek over het algemeen onder te verdelen in vier dimensies.

Alle muziekgenres zijn te plaatsen binnen een van deze dimensies. En elk dimensie 
roept een bepaalde persoonlijkheid op. De mentaliteit van de bezoeker is hier ook 
op af te stemmen.
 
MOTIVATIE 
De motivatie van festivalbezoekers is terug te brengen in 7 clusters. Dit is gedaan 
in een onderzoek uit 2003 door Pentrice & Anderson. Zij kwamen met het ‘mental-
ity’-model om de motivatie van festivalbezoekers te meten. Zo valt op dat mensen 
die niet vaak een festival bezoeken hun motivatie niet muziek gedreven is. Zij 
komen meer voor een culturele verrijking. Mensen die echter vaker festivals bezoek-
en komen meer voor de muziek. De verrijking en ervaring die zij ervaren is veel 
minder sterk dan mensen die niet zo vaak een festival bezoeken.
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Archetypes



7

Bron: https://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/kc-dmci-create-it/assets_1/
boek-festivalbeleving---oktober-2012.pdf

HET MERK 
Omdat Bavaria een biermerk is heeft het merk zeker naamsbekendheid onder de 
gehele doelgroep. Echter is er onder biermerken een sterke mate van concurrentie 
en er zijn ook zeker merken die boven Bavaria uitsteken. In Nederland, het land van 
herkomst, valt Bavaria in de categorie ‘gemiddeld’ op het gebied van smaak onder 
onze doelgroep. Zo is er een studentenonderzoek gehouden door studenten.net 
(2015). Hier viel Bavaria met een gemiddelde smaak score van 6,0 onder de cate-
gorie gemiddeld.

CONCURRENTIE
 Vooral wereldwijd heeft Bavaria nog niet de bekendheid die een dergelijk merk wilt 
hebben: Alleen Heineken is in de top 10 te vinden onder Nederlandse biermerken 
van meest verkochte bieren wereldwijd op een 6e plek (2016). Qua populariteit doet 
Bavaria het goed in Nederland ten opzichte van veel concurrentie. Ze staan op de 
derde plek van meest verkopende biermerken in Nederland.
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Concept storyline

Mediastrategie

Concept
Join the family
 
Boodschap
Wij hebben besloten de familiesfeer die Bavaria uit wilt dragen te behouden door 
middel van dit concept. Wij willen festival en feesten combineren in een soort offi-
ciële ‘feest familie’ van Bavaria. De rest van de doelgroep kan er ook bij horen door 
mee te doen op social media met de winacties. 
 
Propositie
Bij de Bavaria familie ben je altijd welkom

Social Media
Omdat de doelgroep van festivalgangers gemiddeld aan de jongere kant is, zullen 
natuurlijk social media de meest effectieve platformen zijn om ons concept uit te dra-
gen en de middelen te promoten. 
Een onderzoek van het CBS uit 2016 concludeert de volgende aspecten uit een 
algemeen social media onderzoek onder jongeren: “Aan jongeren is allereerst 
gevraagd of zij wel eens gebruik maken van sociale media, zoals Facebook, 
WhatsApp, Instagram, Skype of YouTube, gevolgd door de vraag waarom ze dit 
doen. 
Zij konden één of meer van de volgende redenen aangeven: 
− Om in contact te blijven met anderen;
− Omdat ik het leuk vind; 
− Om te kijken wat anderen doen; 
− Om geen informatie te missen; 
− Om iets te doen te hebben als ik me verveel; 
− Om een andere reden. 
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Jongeren die actief zijn op sociale media zijn tevens gevraagd hoeveel tijd zij hier 
gemiddeld aan besteden:

Wat opvalt aan de resultaten is dat 1/5de van de jongeren zichzelf ziet als social 
media verslaafd. Terwijl vrijwel alle jongeren zeggen dat social media hun leven niet 
beheerst kunnen ze toch niet zonder. Hoe jonger de leeftijd ook is hoe groter de in-
vloed van social media is,    van de 12- 18 jarigen meent 47% social media nodig te 
hebben in het dagelijks gebruikt. Terwijl bij de 18- 25 jarigen maar 32% social media 
nodig meent te hebben. 
 
Veelal gebruiken jongeren social media om een goed gevoel te krijgen over zichzelf. 
Ook winacties zijn erg populair, dit komt vooral door het gemak om mee te doen. 
Om een bekend gezicht te zijn op social media zien veel jongeren ook als iets pos-
itiefs. Hoe hoger het opleidingsniveau is, hoe meer de smacht naar populairiteit op 
socials media is.
Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2015/47/jongeren-over-sociale-media
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Hoe social media precies ingezet zal worden bij welke stappen is beschreven in de 
customer journey:

ADS & Social Media (alle vormen)
De eerste aanraking met de campagne zal via online advertenties en social media 
posts zijn (vandaar dat we hier zo algemeen zijn) De doelgroep is zoals hierboven 
aangegeven zeer actief op verschillende online kanalen waar wij de campagne gaan 
promoten. Denk hierbij aan een Facebook post zoals:
 
#jointhefamily
#jointhefamily is een manier om foto’s en video’s voor onze media campagne te 
verbinden met elkaar, alles wat wordt geüpload met deze hashtag kan door bavaria 
worden gebruikt in de auditie rondes later in de campagne. Mensen kunnen social 
media posts tegenkomen met deze hashtag en zich afvragen wat het inhoud en wil-
len misschien meedoen met de Bavaria actie.
Deze hashtag word gebruik op instagram, facebook en twitter.
 
Website
Een onderdeel van de activatie van de doelgroep is het bezoeken van de campag-
newebsite. Het eerste wat de bezoekers zullen zien is een commercial in de vorm 
van een mood/promotie video waarin de VIP sfeer van de winactie wordt neergezet 
om mensen te stimuleren. 
Op de website worden ook de filmpjes geplaatst met de secret hint waarbij andere 
mensen die naar het programma kijken kans maken om ook mee te gaan naar het 
festival.
 
Commercial
De commercial moet laten zien wat je kan winnen met de campagne en moet laten 
zien dat bavaria alles regelt en jij alleen het feesten zelf hoeft te doen, de commer-
cial moet uitnodigend zijn en uitdagend voor de kijkers die later met geheime hints 
een festival trip kunnen winnen.



11

Inzending
Na het zien van de ads, social media posts en het bezoeken van de website, zal 
een deel van de doelgroep zodanig geactiveerd worden om een auditie in te zen-
den. De bedoeling is een video van 30 seconden in te zenden waarin je laat zien 
hoe grote festival fan jij bent. De auditie moeten ze via Facebook inzenden.
 
Auditie (winnaars)
De doelgroep heeft een maand de tijd om audities in te zenden. Na deze periode 
gaat de redactie over de audities en kiezen de meest representatieve filmpjes/per-
sonen uit. De audities moeten op social media worden gedeeld met de #jointhefam-
ily om kans te maken om te winnen. De jury bepaald wie er winnen en een geheel 
verzorgd festival zomer geheel verzorgd door bavaria krijgen.
 
Lucky Loser
De persoon met de slechtste/grappigste inzending wordt beloond doordat ze een 
Bavaria-goodiebag opgestuurd krijgen. Ook wordt hun inzending nog eens door Ba-
varia gepost.
 
Festival
De winnaars komen samen op het festival. Ze zullen met VIP behandeling naar het 
festival vervoerd worden (denk aan een helicopter of limousine) en ook als ze er 
zijn gaat de VIP behandeling door. Ze hebben een eigen Bavaria ruimte waar ze als 
koningen behandelt worden en alles word natuurlijk uitgebreid vastgelegd door Ba-
varia. 

Festivals:
XO Extrema Outdoor (7 tot 9 juni) - http://xofestival.nl/ 
Tomorrowland (21 tot 23 juni) - https://www.tomorrowland.com/en/festival/welcome 
Solar Weekend Festival (3 augustus tot 6 augustus) - http://solarweekend.com/nl/
blog 
Lowlands (18 augustus tot 20 augustus) - http://lowlands.nl/ 
Mysteryland (26 augustus en 27 augustus) - http://www.mysteryland.nl/ 

Media Upload
Nadat het eerste festival is bezoekt worden de highlights samengevoegd en wordt 
er een geheime hint in de film geplaatst, het oplossen / vinden van deze hint zorgt 
ervoor dat je mee kan doen aan de winactie om mee te gaan met de huidige win-
naars naar het volgende festival op de planning.
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Secret hint
De secret hint kan van alles zijn in het filmpje, het voornamelijke doel van deze se-
cret hint is dat mensen de groep blijven volgen via social media en de website en de 
kans om te winnen nog steeds reëel is. De secret hint is dus onze cliffhanger waar-
door mensen terug blijven komen en de campagne blijven volgen.
 
FAQ
Tijdens de FAQ kunnen mensen vragen stellen op de bavaria website, vragen kun-
nen worden gesteld aan bavaria zelf.
 
+1 Winnaar
Iemand wordt gekozen als winnaar. Dit word natuurlijk ook via social media gedeeld 
met de rest.

Post
Er word een post op Facebook gezet waarin de winnaar bekend wordt gemaakt. 
 
Repeat (5x)
De winnaars gaan naar het volgende festival. Dit keer gaat de winnaar van de se-
cret hint actie mee. Er word weer een aftermovie met hier een secret hint gemaakt. 
Nu maakt een volgende persoon kans om mee te gaan met de winnaars. Dit her-
haalt zich in totaal vijf keer.
 
Direct Mail
Mensen die zich hebben ingeschreven voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven op de web-
site blijven up-to-date van volgende campagnes en acties. 
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Visualisatie
Facebook page
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Storyboards
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