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Het matchen van artiesten met merken kan tegenwoordig op 
een andere en veel accuratere manier. Door volgers van een 
artiest verder te volgen via de diverse sociale netwerken en 
te kĳken bĳ welke merken zĳ vervolgens voorkomen als 
volger van een specifiek merk en over welk merk zĳ specifiek 
communiceren ontstaat een beeld welk merk relevant kan 
zĳn voor een artiest. 

Jibe Company en DDMCA hebben een matchingsmodel aan 
de hand van data van Rankingz en Social Brand Builder 
ontwikkelt. Middels dit model is het mogelĳk om artiesten te 
matchen met merken door te ‘luisteren’ naar de 
verschillende sociale netwerken.

Introductie

Om de uitkomst van de scenario’s te bepalen of te toetsen is 
het van belang om harde en meetbare informatie aan elkaar 
te koppelen en zo tot de juiste context te komen. Data is 
straks immers de leidraad voor de marketing- en 
communicatie- en verkoopactiviteiten, of in ieder geval 
aanzet geven tot het stellen van de juiste prioriteiten ten 
opzichte van de merken en partners waarmee samengewerkt 
kan worden. 

Om tot een context te komen is er bĳ de brand matching 
analyse naar verschillende kenmerken gekeken. Deze zĳn: 

‣ Engagement ratio - Zĳn de fans van het merk ook 
‘engaged’ als fan van de artiest? 

‣ Follower ratio  - Volgen de fans van het merk ook de 
artiest? 

‣ Invloed ratio - Hoe verhoud de invloed van het merk zich 
ten opzichte van de invloed van de artiest? 

‣ Facebook pagina likes ratio - Hoe verhoud het aantal 
fans van het merk zich ten opzichte van de fans van de 
artiest op Facebook? 

‣ Twitter volgers ratio - Hoe verhoud het aantal volgers van 
het merk zich ten opzichte van het aantal volgers van de 
artiest? 

In het geval van Martin Garrix is er gekeken naar de 
Engagement overlap en Follower overlap. 

5 kenmerken

Het matchingsmodel beoogt niet de strategie te geven maar 
de opties die leiden tot de keuze van de juiste strategie. 
Afhankelĳk van de gekozen strategie biedt de brand 
matching analyse houvast voor de keuze met welke merken 
samengewerkt kan worden.  

Voorbeeld: wanneer ‘acquisitie’ de doelstelling is, 
doorbouwen (acquireren) bĳ merken die organisch al een 
goede match laten zien (met name qua engagement dichtbĳ 
de artiest liggen) of nieuw potentieel aanboren door juist te 
kiezen voor merken die organisch minder overlap (met name 
qua engagement verder weg van de artiest liggen) laten zien. 
Bĳ het model wordt uitgegaan van 2 scenario’s: 

‣ Merkintegratie - nieuwe kasstromen genereren 
‣ Acquisitie en retentie - bereik en viraliteit genereren 

Voor beide scenario’s biedt de brand matching analyse 
houvast voor het kiezen van de best passende partner.

Brand matching analyse
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Welke merken zĳn het meest interessant om te benaderen 
waarbĳ de artiest iets voor het merk kan betekenen?  

‣ a. Bied je merken acquisitie kansen. Ver weg in het 
kwadrant zĳn de merken die met de artiest in zee zouden 
moeten willen omdat je laat zien dat de concurrerende 
merken dichterbĳ zitten. Dat is geld waard voor merken. 

‣ b. Bied je retentie gerelateerde kansen. De zogenaamde 
‘matching brands’. Dichtbĳ in het kwadrant betekent een 
goede fit dus relatie met fans die beter in stand kan 
gehouden worden, dat voor een merk geld waard is. 
Goede match betekent verhoogde kans op conversie. 

Uitkomst op basis van navolgende tabel en grafieken: 

‣ Kies je bĳ a. voor Seat, McDonalds, Zara, Budweiser 
‣ Kies je bĳ b. voor Opel, KFC, H&M, Heineken

Scenario 1 | Merkintegratie

Welke merken zĳn het meest interessant voor de artiest om 
mee te werken waar de artiest gebruik kan maken? 

‣ Acquisitie - aanboren van nieuwe fans - merken die ver 
weg in het kwadrant zitten. 

‣ Retentie - verder ‘engaged en converteren’ - merken die 
dichtbĳ de artiest in het kwadrant zitten. 

Scenario 2 | Acquisitie en Retentie
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Brand Also MG Engaged Follower Overlap Influence Ratio Category

Budweiser 0,30% 2,01% 114% fmcg

H&M 1,32% 2,49% 103% fashion

Heineken 1,63% 2,75% 105% fmcg

KFC NL 3,69% 6,72% 65% food

McDonalds 3,93% 1,16% 119% food

Opel-NL 1,30% 1,77% 67% automotive

Seat.Official 0,80% 0,73% 66% automotive

Zara 0,68% 2,77% 105% fashion

Also MG engaged Dit is het percentage van de engaged FB users per page, die ook engaged is bij Martin Garrix (post, like, comment)

Follower Overlap Dit is het percentage Twitter volgers, die ook Martin Garrix volgen

Influence Ratio De verhouding tussen de invloed van het merk en de invloed van Martin Garrix (Klout score)
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Het onderzoek heeft zich voornamelĳk gericht op de 2 
scenario’s meer er zĳn een aantal aspecten die verder volgen 
uit het brand matching model. In de gesprekken met merken 
zal vermoedelĳk scenario 1 naar boven komen.  

DDMCA en Jibe Company adviseren om onderstaande 
punten terug te laten komen in de gesprekken met merken.  

‣ Geef merken een vertrekpunt en fundament aan de hand 
waarvan ze hun gezamenlĳke activiteiten verder kunnen 
beoordelen.   

‣ Geef merken aanbevelingen en kenmerken die de 
kritische factoren voor een alliantie op strategisch niveau 
weergeven. 

‣ Maak merken bewuster van data tĳdens de strategische 
alliantie, waaruit blĳkt dat artiest en merk beiden elkaar 
naar een hoger niveau kunnen brengen.  

‣ Geef managers en marketeers van de merken een beter 
inzicht in de fundamenten van de strategische 
samenwerking en waarom deze zo effectief zĳn ten 
opzichte van de concurrerende merken. 

Het onderzoek moet eigenlĳk periodiek gedaan worden. 
Daarnaast moeten merken dieper kĳken in de samenwerking 
op thema niveau en zo leren op welke thema’s zĳ matchen 
met de artiest. DDMCA en Jibe Company adviseren de 
merken een dergelĳk thema onderzoek te laten doen.  

Het advies is om de analyse en rapporten op periodieke 
basis mee te nemen in de samenwerking met een merk, zo 
kun je het resultaat de samenwerking onderweg ĳken, sturen 
en aanpassen.

Aanvullend advies

Afhankelĳk van de doelstelling kan brand matching veel meerwaarde bieden. Er 
zĳn vaak nog veel meer stakeholders en/of samenwerkingspunten te vinden. We 
hebben genoemd content marketing, door verbinding te zoeken op thema's. 

Uiteraard zĳn er meer te bedenken: 

‣ Brand awareness 
‣ Merkbeleving: denk aan Vodafone dat als merk meelift op de populariteit van 

merken waar veel fanship en positive vibe zit (TVOH, Mysteryland, ...) 
‣ Merk(her-)positionering:  integratie bĳ merken om een bepaald publiek juist aan 

te spreken of ‘proberen af te komen’ van een doelgroep die minder beoogd was 
‣ Thema’s/content marketing, in geval van overlappende thema's tussen merken 

(voorbeeld: koken, sport, mountainbiken)  
‣ Multi-brand allianties: strategieën die erop gericht zĳn om eventueel bĳ en met 

meerdere merken tegelĳkertĳd actief te zĳn 
‣ Ambassadeurs hefbomen: in geval van overlappende ambassadeurs (of juist de 

tegenpolen)

Aanvullende duiding

Wanneer een artiest snel zou willen groeien kan hĳ er ook voor kiezen om zich aan 
te sluiten bĳ merken waar hĳ nog geen directe samenwerking heeft. Dit zĳn de 
merken die wat voor hem kunnen betekenen omdat zĳ grotere invloed hebben of 
meer fans. 

DDMCA en Jibe Company adviseren om na te denken over een ‘offensieve’ 
strategie hoe hier mee om te gaan. 

Hier liggen kansen en mogelĳkheden die naast viraliteit en bereik ook een 
samenwerking kan opleveren wanneer duidelĳk wordt welke impact dit heeft. 

Het doel van scenario 2 zou moeten zĳn ‘hoe kan ik een merk verleiden om met mĳ 
samen te gaan werken zonder dat ik daar als artiest direct meteen een vergoeding 
voor vraag’. Immers wanneer deze merken zelf zouden onderzoeken welke relatie 
ze hebben tot de artiest dan zien ze dat hun positie sterker is.

Scenario 2
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aankondiging wĳzigingen aan te brengen. 

Diversen


