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Opname van de Marketingcommunicatiemix:
https://youtu.be/I2PeP3XRBQk
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De Campagne
Het MOSA-event
Idee: MINI EVENT; Mosa nodigt huidige klanten uit nadat een enquête is verstuurd of
zij interesse hebben in een (ver)bouwing. Mocht deze enquête slecht worden
ingevuld, dan nodigt Mosa een groter deel van hun klantenprofiel uit. Als Mosa ziet
dat dit idee helemaal niet aanslaat, zullen ze ook gaan adverteren d.m.v. flyers bij
zakelijke partners. Denk bij deze zakelijke partners bijvoorbeeld aan aannemers,
architecten en detailhandelaren.
Daarnaast kan Mosa gaan adverteren via Facebook en Instagram. Je kunt hier
makkelijk een specifieke doelgroep instellen, deze doelgroep zal dan meer van deze
advertenties zien verschijnen op hun beeldscherm. Zo zullen er meer potentiële
klanten worden geïnformeerd over het evenement en zal de opkomst bij de events
dus ook hoger zijn.
Het idee om nieuwe klanten erbij te halen, gaat Mosa behalen door middel van een
“bring your partner” thema. Dit betekent dat de uitgenodigde klanten gratis een
partner mogen meenemen voor een hapje en een drankje. Het evenement zal
plaatsvinden in een van de showrooms van Mosa. Dit kan op meerdere plekken in
Nederland worden georganiseerd, zodat mensen uit het Noorden niet helemaal
naar Limburg hoeven te reizen. De showrooms die zullen worden gebruikt zijn de
designstudio’s in Maastricht en Amsterdam. Daarnaast zal de BMN (retailer Mosa) in
Zwolle en de BMN in Eindhoven ook ter beschikking worden gesteld voor het event.
In de showrooms zullen dan obers in nette pakken de bezoekers voorzien van chique
hapjes en een glaasje bubbels.
Op het evenement zal de nieuwe collectie van Mosa geïntroduceerd worden: CASA
by Mosa. Tijdens het evenement kunnen de bezoekers aandachtig kijken naar de
nieuwe collectie en zal er ook een speech worden gehouden. Ook zal er voldoende
personeel aanwezig zijn om professioneel advies te geven en zo echt proberen door
te dringen bij de individuele consument. Doordat het personeel nu 1 op 1 met de
bezoekers kan praten, zal de gemiddelde responskans hoog zijn. Daardoor zal de
kosten per contact wel hoog zijn, omdat het personeel zich telkens maar kan
focussen op 1 of 2 personen.
De communicatievorm zal rechtstreeks zijn. De boodschap van Mosa is persoonlijk
om zo de individuen over te halen om hun tegels te gaan gebruiken bij een
(ver)bouwing. Het soort boodschap is dan weer (inter-)actiegericht. Door middel van
het event hoopt Mosa om de consument over te halen tot aankoop.

Doel: huidige klantenkring meer binden met het bedrijf, daarbij een economisch
sterke nieuwe klantengroep bereiken. Dit sterke economische aspect hoort bij het
klantenprofiel van Mosa.
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Invite van het Event:

Online advertentie: Om het event te promoten gaan we gebruik maken van
advertenties via Social Media. De platformen waarop gepromoot gaan worden zijn
Instagram en Facebook.
Op Instagram en Facebook hebben we een design ontworpen van een advertentie
die zowel gebruikt kan worden als post en als story, een reeks van twee posts (de
twee linker afbeeldingen). Met deze advertentie wordt vooral geprobeerd om
nieuwe bezoekers te trekken naar het evenement: CASA by Mosa. Door deze post
weten de mensen dus dat er een nieuw product zal komen maar ook waar ze dit
product kunnen gaan bezichtigen.
Naast advertenties in de vorm van een post of een story, hebben we ook een design
gemaakt voor een advertentie in de vorm van een skyscraper. Dit is een verticale
strook aan de rechter- of linkerkant van het scherm waar een advertentie in staat.

Printmedia: Naast de digitale advertenties gaan we ook fysiek reclame maken. We
hebben namelijk een flyer ontworpen waar wederom wordt vermeld dat Mosa een
nieuwe collectie tegels gaat lanceren. De flyers worden uitgedeeld op locaties waar
potentiele nieuwe en huidige klanten van Mosa aanwezig zijn. Denk aan
woonboulevard in Heerlen of andere locaties in Nederland waar veel
bouw/meubelbedrijven zijn. Ook staat op de flyer dat de tegels worden
gepresenteerd op het evenement en dat mensen die een flyer ontvangen hiervoor
zijn uitgenodigd.
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Budget: Kosten van het evenement:
- Productie flyers via printweb.nl, a5-formaat 400 stuks; €60
- Adverteren via Facebook en Instagram, instellen voor €5 kosten per dag.
Advertentie loopt 2 weken; 14 x €5 = €70
- Personeelskosten (vaste werknemers), gemiddeld bruto-uurloon is €22. Er zullen
5 werknemers per locatie zijn. Het evenement zal van 15.00-19.00 duren.
5 x 4 x 4 x €22 = €1760
- Personeelskosten (obers) gehuurd via oberaanhuis.nl, uurloon is €25.
Per locatie 6 obers. 6 x 4 x 4 x €25 = €2400
- Kosten bites&drinks via cateringregelen.nl/maastricht, gemiddelde prijs per
buffet per persoon = €25
- Huren externe bedrijf (BMN Zwolle / Eindhoven), 2 x €600 = €1200
Totaal: €5490,-
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Ethiek:
Belangen Mosa: De belangen voor Mosa met deze campagne zijn het verkrijgen
van nieuwe klanten en een betere klantenbinding met de huidige klanten, met als
gevolg een hogere omzet. Dit principe geldt ook voor de huidige klanten. Mosa wil
ervoor zorgen dat de huidige klanten blijven hangen en ook in de toekomst hun bij
Mosa hun tegels kopen.
Belangen klanten: De belangen van de klanten zijn het verkrijgen van een kwalitatief
goed product. Ze verwachten dat de aangeschafte tegels dan ook een lange
levensduur zal hebben. Daarnaast verwachten de klanten nog een stukje service
vanuit Mosa, denk aan de levering, garantie en klantenservice.

Kan het evenement doorgaan?: Vanuit ethisch perspectief kan het evenement
gewoon doorgaan. De belangen voor beide partijen worden namelijk nagestreefd.
De klanten worden niet benadeeld maar juist extra geholpen tijdens het evenement.

Recht:
Auteursrecht:
- Evenement: het auteursrecht wordt niet geschonden, omdat alles op locatie
van het evenement van Mosa zelf is.
- Online Advertentie: bij de Online Advertenties worden ook niet geschonden
met auteursrecht. De gebruikte afbeeldingen voor de advertenties zijn
allemaal zelfgemaakte foto’s, die wederom ook op www.mosa.com staan.
Mosa heeft dus zelf het auteursrecht over deze afbeeldingen. Tekstuele
ondersteuning is zelf bedacht.
- Reclame (printmedia): ook bij de reclame is er geen sprake van schending
van het auteursrecht. Wederom zijn de gekozen afbeeldingen allemaal van
Mosa en is de tekstuele ondersteuning zelf bedacht.
Reclame Code, Algemene Deel:
- Evenement: het evenement zal niet misleidend of onwaar zijn. Alles wat we
beloven, zal ook daadwerkelijk op het evenement plaatsvinden. Ook wordt er
alleen maar feitelijke informatie verstreken en zijn er geen valse beloftes.
- Online Advertentie: de advertenties zijn ook gericht op het verstreken van
informatie. Deze informatie klopt en is daarom ook niet misleidend of niet
correct. Daarnaast wordt er geen informatie weggelaten.
- Reclame (printmedia): net zoals de Online Advertentie is ook de geprinte flyer
puur gericht op het verstreken van informatie over het evenement en de
nieuwe tegel collectie. De informatie is daarom wederom niet misleidend of
niet correct. Opnieuw wordt hier ook geen informatie weggelaten.
Reclame code, Bijzonder deel:
- A. De reclame via Social Media is duidelijk en herkenbaar. Er wordt duidelijk
geadverteerd met de nieuwe collectie en het bedrijf is steeds zeer
herkenbaar, denk bijvoorbeeld aan het logo of aan de stijl.
- B. Aangezien er geen zakelijke samenwerking van sprake is door middel van
een vergoeding, dient dit niet gemeld te worden.
- Aan de onder a. en b. bedoelde eis, kan er dus geconcludeerd worden dat
de advertentie duidelijk en op een toegankelijke wijze wordt geopenbaard.
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