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Wie groot wil zijn, moet ook groot doen. Dat geldt 

(bijna) voor alles in het leven, maar zeker voor 

communicatie. Meer dan ooit is het belangrijk om 

als bedrijf of organisatie gezien te worden en op 

te vallen. We moeten – zoals trendwatcher Adjiedj 

Bakas verderop in dit nummer zegt – ontgrijzen en 

ontmuizen. Misschien on-Nederlands, maar als we 

verder willen komen, zullen we misschien eens wat 

vaker het hoofd boven het maaiveld uit moeten steken.

Groots communiceren kan ook op groot formaat. 

Vandaag de dag hoeven wij de communicatie niet 

te beperken in afmetingen. Groot is betaalbaar en 

bereikbaar geworden en niet langer voorbehouden 

aan bedrijven met gigantische reclamebudgetten.  

Of het nu gaat om vlaggen of billboards, om complete 

presentatiewanden of showroom- of etalage-

inrichting. Om autoreclame of bewegwijzering.  

Of om vloerstickers, displays of posters. Het kan 

allemaal gemaakt worden vanaf een enkel exemplaar.

Groot valt meer op, heeft meer impact, maakt indruk 

en geeft aanzien. MultiCopy | The Communication 

Company kan u helpen om uw communicatie ‘grootser 

en meeslepender’ te maken. Een inspirerende website 

is bijvoorbeeld www.opvallendgroot.nl. Geen bedrijf of 

organisatie hoeft nog langer onopgemerkt te blijven in 

de strijd om aandacht en business. De adviseurs van 

MultiCopy helpen u daar graag bij.
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De tijd dat groot communiceren louter voorbehouden was aan 
grote bedrijven met superbudgetten ligt inmiddels achter ons. 
Groot is bereikbaar en betaalbaar. Mede door nieuwe innova-
tieve grafische technologie kan ook een MKB-bedrijf de kracht 
van groot inzetten bij de communicatie. 

De kracht van groot
Grootformaat valt niet alleen op, het geeft ook aanzien. Konin-
gen hadden megagrote paleizen, multinationals supergrote 
hoofdkantoren en filmsterren de allergrootste sieraden. Ze 
straalden daarmee opvallend succes uit en dat leidde tot extra 
aanzien en voorkeur. Dit stukje extra aanzien krijgt ook een 
MKB-bedrijf of kleine organisatie door groots en met allure het 
aanbod te presenteren. 

Een loodgieter met een goed verzorgde bestelbus met een 
professionele belettering straalt meer kwaliteit en vertrouwen 
uit dan een collega in een bestelautootje zonder eigen signa-
tuur. De receptie van een bedrijf met op de achtergrond een 
wand met daarop de producten, diensten of projecten straalt 
meer vertrouwen uit dan wanneer je in een kale ruimte binnen-
komt. Een winkel die de uitverkoop communiceert met mooie 
raamstickers en posters met een eigen boodschap en logo is 
interessanter dan eenzelfde winkel met een standaard banier 
met het woord uitverkoop erop. 

Groot en groots communiceren betaalt zich dan ook erg snel 
terug. Zeker nu we allemaal harder dan ooit strijden om de 
gunst van de klant. We willen laten zien waarvoor we staan.

Alledaags of bijzonder
De tijd ligt achter ons dat bedrijven die uiterst ingetogen en 
bescheiden communiceren juist opvallen. Het Nederlandse 

gezegde ‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’ is wat 
dat betreft misschien wel achterhaald. Wie kiest nog voor 
‘gewone’ en ‘alledaagse’ bedrijven als je ook bij een organisa-
tie terecht kunt die ‘bijzonder’ is en bereid is iets extra’s te 
doen. 

MultiCopy | The Communication Company helpt bedrijven en 
organisaties zich groots en opvallend te presenteren. Maar wel 
met allure. MultiCopy maakt alles ook in het groot. Vlaggen en 
spandoeken bijvoorbeeld, maar ook steigerdoeken, billboards, 
presentatiewanden en zelfs complete beurspresentaties. 
Raamstickers, posters en vloerstickers. Autobelettering en 
binnen- en buitenreclame. Actieborden, sponsorborden en  
nog veel, veel meer. 

Iedereen – elk bedrijf en iedere organisatie – kan nu groots 
zijn en groot communiceren. Groots communiceren begint bij 
groot denken en daarbij hoeft niemand zich meer te laten 
belemmeren door kosten of technische beperkingen. Groot 
communiceren is (gelukkig) betaalbaar geworden en kan in 
elk gewenste oplage. Alles kan. Van een enkele vlag tot een 
complete beurspresentatie. De enige beperking is de eigen 
creativiteit en vooral ambitie. 

Bedrijven en organsiaties die groot en groots durven denken 
blijken succesvoller te zijn dan anderen. Ze passen zich eerder 
aan veranderende markten aan en vinden sneller aansluiting  
bij wat zich afspeelt in de markt. Simpelweg omdat ze de 
consument actief op durven te zoeken in plaats van op hen  
te wachten. 

Wie zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt, vangt meer zon. 
Vandaag de dag zou dit een beter gezegde kunnen zijn. 

Bescheidenheid is dan misschien een deugd, maar als je op wilt vallen kun je groot 

– en groots – communiceren om de aandacht van je doelgroep te krijgen. Met een 

visitekaartje bereik je steeds één persoon, maar een billboard wordt dagelijks vaak 

door vele duizenden passanten gezien. Bovendien heeft groot communiceren nog 

veel meer voordelen dan opvallen alleen. Het geeft impact en status.

Wie groot wil zijn,
moet ook groots  
communiceren
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Prof. dr. Jan Adriaanse
Professor in turnaround  
management

Professor Jan Adriaanse kan het weten.  
Hij is professor in turnaround management 
en helpt succesvolle bedrijven en organisaties 
succesvol te blijven of organisaties in 
problemen weer in de goede richting te 
krijgen. Hij is een van de oprichters van 
Turnaround Powerhouse en is verbonden aan 
de Universiteit van Leiden.

Jan Adriaanse: “Als je als bedrijf – of als 
mens – klein denkt, dan blijf je klein. 
Iedereen moet het succes zelf opzoeken en 
maken. Als je groots durft te denken en daar 
ook naar handelt, dan maak je veel meer 
kans om iets bijzonders en succesvols neer te 
zetten. Als je een bedrijf start kun je denken 
aan wie je uit je eigen omgeving allemaal als 
klant zou kunnen krijgen. Daarmee beperkt 
je meteen je kansen. Als je start met het idee 
om binnen twee jaar meer vestigingen te 
hebben en de concurrentie te gaan verslaan, 
heb je meteen een ander startpunt. Vooral 
ook in je denken en het definiëren van je 
ambities.”

50 landen
Adriaanse: “Kijk, je hoeft natuurlijk niet 
meteen in 50 landen te gaan zitten. Definieer 
doelen die verder gaan en niet per definitie 
onrealistisch hoeven te zijn. Dat geldt zowel 
bij de start, maar ook in elke levensfase van 
een bedrijf. Als je – net als nu veel bedrijven 
– in een wat moeilijkere tijd zit, kun je bij de 
pakken neer gaan zitten, je kunt hopen dat 
het overwaait en je het net allemaal redt, of 
je kunt kijken naar alle kansen die anderen 
laten liggen omdat ze juist niet groot durven 
te denken. Juist nu liggen er waanzinnig veel 
mogelijkheden voor ondernemers en 
bedrijven die hun kop niet laten hangen.”

Strategie
Prof. Adriaanse: “Uit onderzoek komt 
duidelijk naar voren dat bedrijven die 
primair bezig zijn met strategie en marketing 
de groeiers zijn. Zelfs in branches waar de 
klad in zit. Maar je moet wel durven te 
veranderen. Soms zelfs radicaal. Bedrijven 
die afscheid durven te nemen van successen 
uit het verleden zijn vaak nieuwe groeiers. 
Bij familiebedrijven zie je vaak dat 
verandering uitblijft vanuit emoties, hang 
naar het verleden en loyaliteit naar het toen 
of naar de familie. Dat werkt verstikkend en 
dus zie je soms prachtige familiebedrijven 
het loodje leggen omdat ze niet op tijd het 
roer om durven te gooien. Groots denken is 
niet denken vanuit grote persoonlijke ego’s, 
maar juist vanuit een continu veranderende 
markt.”

Failliet
Jan Adriaanse: “Het klinkt misschien wat 
hard, maar naar mijn idee hoeven de meeste 
bedrijven niet failliet te gaan. Maar een heel 
klein deel heeft het te danken aan de markt, 
de crisis of aan domme pech. In bijna alle 
gevallen komt het omdat deze bedrijven  
niet durfden te veranderen. Ze wachten 
gemiddeld maar liefst 16 maanden voordat  
ze wat doen en dan is het meestal te laat.

“Uit onderzoek komt naar voren dat een 
bedrijf dat failliet gaat minstens 3 verschil-
lende crises doormaken voordat ze gedwongen 
stoppen. Eerst is er de strategiecrisis. 
Bedrijven kijken niet naar wat er zich 
werkelijk afspeelt in hun markt en gaan  
uit van traditionele aannames. Maar  
tijden veranderen. Technologie, markt - 
trends, koopgedrag, prijzen, concurrentie, 

merkimago’s en veel meer. Onderzoek wat  
er werkelijk gebeurt en pas je strategie daar 
op aan. Doe je dat niet – of te laat – dan  
ben je in de eerste belangrijke crisis terecht-
gekomen. Je zult continu je bestaansrecht in 
het nu en in de toekomst moeten toetsen.

“De tweede crisis is natuurlijk de winstcrisis. 
Het bedrijf maakt ineens geen winst meer. 
Ook dan – geloof het of niet – zijn er veel 
bedrijven die nog steeds geen maatregelen 
nemen en niet veranderen. Simpelweg 
omdat ze misschien denken dat het wel goed 
komt of overwaait. Als je ook dit signaal niet 
oppakt, kom je automatisch in de derde crisis 
terecht: de liquiditeitscrisis. En zelfs dan zijn 
er bedrijven die nog niet in actie komen. 
Terwijl het op dat moment echt 1 voor 12 is.”

Eigen schuld
Jan Adriaanse: “Bedrijven die al deze crises 
negeren hadden vaak niet failliet hoeven te 
gaan als ze maar sneller en anders hadden 
gereageerd op alle signalen. Bedrijven en 
hun management zijn vaak blind voor de 
bedreigingen en zien ze niet. Laat staan op 
tijd. Maar gek genoeg blijkt dat hetzelfde 
ook geldt voor de kansen. Kansen worden 
vaak niet of veel te laat gezien.

“Dat voorkom je op veel manieren, maar één 
ervan is groots durven te blijven denken. 
Dan houd je je echt bezig met het hart en de 
ziel van je business, sta je continu open voor 
veranderen en kun je inspelen op alle kansen 
die de markt je brengt.”

Adriaanse: “Volgens Harvard is de definitie 
van ondernemerschap het najagen van 
kansen zonder rekening te houden met de 

Succesvolle bedrijven zijn bijna allemaal klein begonnen, maar denken 
van meet af aan groot en groots. Kijken naar een wereld en markt die 
een stuk groter is dan de eigen omgeving. Ze durven zich radicaal 
anders te presenteren dan de concurrentie en hebben een ambitie die 
veel verder gaat dan het nu.

Alle succesvolle 
bedrijven denken 
groot en groots
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Wenda Kielstra: “Het is fascinerend te 
ontdekken dat consumenten zich laten 
leiden door impulsen die ze maar moeilijk 
kunnen vertellen, laat staan verklaren.  
Er zijn veel wetenschappelijke onderzoek -
methoden, maar daarmee krijg je niet altijd 
een goed inzicht. Ik ben toen op locatie 
gaan experimenten wat de effecten zijn als 
je een aantal ogenschijnlijk kleine zaken 
verandert. En ik kan je zeggen: dat effect  
is gewoon niet normaal zo groot.”

Muziek
Kielstra: “Mijn eerste onderzoek in het 
beïnvloeden van gedrag was bij de horeca 
op een luchthaven. Daar heb ik toen tests 
uitgevoerd om te ontdekken wat de invloed 
was van muziek op het gedrag van 
consumenten. Er kwamen verrassende 
conclusies uit naar voren. Zo bleek dat 
popmuziek bijvoorbeeld ervoor zorgde dat 
mensen meer geld gingen besteden aan 
eten, terwijl met klassieke muziek mensen 
juist meer geld uitgaven aan drinken. Dat 

was voor mij de aanzet om meer te willen 
weten. Want als dit alleen al het effect van 
muziek is, wat zou dan de invloed zijn als er 
meer variabelen veranderd zouden worden.”

Wenda Kielstra nam de stap in 2012 en 
richtte toen Consumatics op. Haar affiniteit 
ligt bij horeca en retail.
 
Kielstra: “Het blijkt dat vaak juist kleine 
ingrepen een groter effect hebben op het 
resultaat dan bijvoorbeeld het compleet 
verbouwen en veranderen van een 
horecazaak of winkel.”

Voorbeelden
Wenda Kielstra deelt graag een aantal 
voorbeelden van haar ontdekkingen in  
de wereld van het onbewuste van de 
consument. “Neem een menukaart. Als 
daar alle prijzen van de gerechten netjes 
onder elkaar staan, dan zie je dat gasten in 
eerste instantie op de prijs gaan selecteren 
in plaats van op de gerechten zelf. Als je de 

prijzen gewoon meteen achter de omschrij -
ving van de gerechten zet, dan wordt er juist 
eerst gekeken naar wat de gast echt lekker 
vindt. En dan blijkt dat ze daar ineens 
gemiddeld meer geld aan uit gaan geven. 
Dat geldt ook voor de manier waarop je de 
prijzen neerzet. Een euroteken voor de prijs 
heeft een negatief effect omdat het dan 
duurder lijkt. Ook een streepje achter de 
komma of twee nullen achter de komma 
hebben een negatief effect – ook als is dat 
iets geringer. Deze ervaringen gelden voor 
menukaarten, maar even zo goed voor 
prijskaarten, aanbiedingsposters en andere 
communicatiemiddelen in de retail.”

Een ander voorbeeld? Wenda Kielstra: “Dat 
is de manier waarop je je gerechten op de 
menukaart presenteert. Stel dat je een 
bepaald gerecht wilt promoten omdat je 
daar misschien meer van in huis hebt of 
een betere marge op hebt. Geef het dan net 
even iets meer aandacht door bijvoorbeeld 
er een logo of een afbeelding bij te zetten. 

De grootste verleiding 
zit in de kleinste detailsmogelijkheden die op dat moment onder 

controle zijn. Met andere woorden: je durft 
verder te denken dan wat er nu is. Dat vraagt 
om lef, ambitie en inzicht.

“Je begint met groots denken en dus een 
grote ambitie. Als je je daarop richt komen 
de kansen en ook de middelen die ervoor 
nodig zijn. Die middelen zijn eigenlijk 
secundair want als je een goed verhaal hebt, 
een goede strategie en een goed perspectief, 
dan zijn de middelen secundair omdat er 
altijd mensen zijn die in je zullen geloven. 
Veel ondernemers denken echter vanuit de 
middelen die beschikbaar zijn en dat beperkt.

Nieuwe realiteit
Jan Adriaanse: “Je moet als ondernemer  
altijd in blijven spelen op de grotere trends. 
Wat kun je als bedrijf leren van het succes 
van Justin Bieber of Lady Gaga? De logische 
antwoorden zijn niet altijd de meest 
vanzelfsprekende. Maar Bieber en Gaga 
hebben nooit klein gedacht over hun 
ambities, hun doelgroep, hun product, hun 
marketing en hun leven. Ze durfden risico’s 
te nemen om anders te zijn dan de toen 
gevestigde orde. 

“Groots denken is de eerste stap, maar groots 
doen is de belangrijkste. Bij succesvolle 
bedrijven staat elk gesprek in het teken van 
groei. Niet sec overleven, maar groei. Maak 
die groeidoelen simpel en herkenbaar voor 
iedereen binnen een bedrijf. En vooral ook 
controleerbaar. Je kunt elke week drie punten 
bespreken per afdeling. Eerst de doelen: zo 
moet het zijn. Dan de realiteit: zo is het nu. 
En vervolgens de plannen en activiteiten die 

nodig zijn om alles wat nog niet gerealiseerd 
is te verwezenlijken. Deel met iedereen de 
gerealiseerde successen van de week ervoor, 
maar ook de belangrijkste problemen. 

“Als je dit met discipline en commitment 
met het hele team deelt, kun je heel 
verrassende resultaten bereiken. Terugko-
mende problemen moeten structureel worden 
opgelost met soms nieuwe inzichten. 
Gerealiseerde successen kunnen vermenig-
vuldigd worden, maar laten ook trends zien. 
En actiepunten die elke week op het lijstje 
staan, tonen misschien wel slecht leiderschap.

“Je zult altijd open moeten staan voor 
verandering. Dat doe je door je niet te 
beperken in je denken en je ambities. 
Toen wij ons bedrijf Turnaround 
Powerhouse 2 jaar geleden begonnen, 
wilden we binnen 5 jaar een eigen  
vestiging in New York. Dus werd onze 
website meteen tweetalig en presenteerden 
wij onszelf vanuit dat ambitieniveau. Het 
resultaat is dat we heel snel onze eerste 
internationale opdrachtgevers kregen,  
maar ook aanvragen en projecten vanuit 
Londen, Johannesburg en… Amerika.  
Dit jaar openen we een kantoor in het 
Rockefeller Center in New York. En als we 
van meet af aan niet groots hadden gedacht? 
Dan hadden we veel van die klanten niet 
gehad en gingen we niet naar New York. Je 
moet ook een beetje gek zijn natuurlijk, dat 
hoort er ook bij.”

Een laatste advies van de professor: “Denk 
groter dan jezelf. En handel ernaar. Dat 
brengt je verder!”

Anno 2013 wachten 
ondernemers nog steeds 
gemiddeld 16 maanden  
met veranderen...  
Waarom eigenlijk?

Wenda Kielstra, Consumatics

9

Maar liefst 95% van wat we beslissen komt voort uit ons onbewuste. Met andere woorden: slechts 5% 

wordt echt rationeel beredeneerd. Als we ons dus laten leiden door emotionele stimuli, wat voor 

invloed kun je daar dan op hebben? Kunnen we het onbewuste van klanten sturen? Wenda Kielstra   

van Consumatics heeft er haar werk van gemaakt. Haar bedrijf houdt zich bezig met onderzoek naar 

wat klanten beweegt en vooral hoe je daar als bedrijf je voordeel mee kunt doen.
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Dat kan bij een taartje bijvoorbeeld het logo 
van een bekende lokale bakker zijn die het 
levert. Of een Argentijnse koe bij een mooie 
biefstuk. Daarmee trek je extra aandacht en 
straal je meteen wat meer kwaliteit uit.”

Kwaliteit
Kielstra: “De indruk van kwaliteit versterk 
je in belangrijke mate met het endorsement 
van derden. Gebruik die om iets lekkerder 
of aantrekkelijker te maken. Stel je hebt een 
lekkere verse appelpunt op de kaart staan. 
Noem het dan niet een appelpunt met 
slagroom maar bijvoorbeeld huis-gemaakte 
taart van de appels van boer Jansen uit 
Lunteren. Ik merk dat er vaak een mooi 
verhaal zit achter ieder product en door dat 
duidelijker te vertellen, wordt dezelfde taart 
ineens een stuk aantrek kelijker. Consu-
menten kopen hem dan eerder en zijn ook 
bereid er iets extra’s voor te betalen.”

Over de vele bewust/onbewuste stimuli die 
de consument krijgt, zegt Wenda Kielstra:
“Het komt primair neer op zaken als 
muziek, geur, visuele impulsen, plaats en 
sfeer. Allemaal hebben ze invloed op ons 
koopgedrag en dus is het belangrijk ze in  
de juiste combinatie in te zetten voor een 
optimaal rendement. In mijn praktijk heb  
ik voorbeelden gezien dat de omzet in 
bepaalde productgroepen met soms wel 
27% of meer stijgt als ze goed in balans 
worden ingezet.

“Neem geur bijvoorbeeld. Daar is 
wetenschappelijk gezien het minst over 
bekend en dus moet je dat proefonder-
vindelijk voor je zaak uitvinden. Er zijn 
grofweg drie geurstrategieën. Je wilt 

geuren neutraliseren, bijvoorbeeld in een 
fastfood restaurant. Het is dan belangrijk 
dat je niet de geur van eten, van frituurvet  
of iets anders ruikt. Dat heet een negatief 
effect.

“Een andere mogelijkheid is dat je geur 
gebruikt om bepaalde producten extra te 
promoten. Bijvoorbeeld de geur van zoete 
broodjes als je meer zoete broodjes wilt 
verkopen. Of de geur van appeltaart. Dit  
zijn commerciële geuren. De derde 
strategie om geur in te zetten is voor 
herkenning. Een geur die past bij de zaak. 
Sommige kledingzaken hebben bijvoorbeeld 
een herkenbare bloemengeur. Of ketens van 
winkels in woonaccessoires. Daardoor voelt 
de klant zich sneller thuis en versterkt de 
merkbeleving.

“De meeste geuren zijn verre van generiek. 
Ze zijn letterlijk ongrijpbaar dus zul je 
moeten ontdekken welke geur het gewenste 
effect heeft. Een paar geuren zijn daarop 
uitzondering. Van lavendel is bekend dat het 
rustgevend is en de geur van linnen staat 
voor fris.”

Kleur
Wenda Kielstra: “Kleur heeft ook een groot 
effect op het gedrag. Als je bijvoorbeeld veel 
rood in de inrichting van een horecazaak 
hebt, dan zul je zien dat mensen meer rode 
producten kopen. Het zijn allemaal 
onbewuste stimulansen die daar vanuit 
gaan. Als kleuren zo’n effect hebben, weet 
je dus ook dat sommige kleuren precies 
verkeerd kunnen zijn voor je zaak omdat  
ze juist afstoten of onsympathiek over-
komen. Het kan geen kwaad om dit goed  
in je bedrijf te onderzoeken omdat het 
zomaar een relevant verschil kan maken.

“Een andere tip is dat je je presentatie erg 
identificeerbaar moet maken voor de 
doelgroep. Als je mensen afbeeldt, zorg  
er dan voor dat je doelgroep zich daarmee 
kan identificeren. Mensen – dus ook klanten 
– willen graag imiteren. Wij doen van nature 
dingen na. Daarom kopen mensen pro-
ducten die ze anderen op dat moment  
ook zien kopen. Of pakken hetzelfde jurkje 
als de klant naast hen.”

Retail
Wenda Kielstra: “Andere zaken waar je 
rekening mee moet houden, is dat blijkt  
dat je bij promoties niet meer dan 7 
woorden moet gebruiken. Dat is al heel  
lang bekend omdat op het punt van  

verkoop de consument na het zevende 
woord afhaakt en de boodschap niet meer 
over komt. Communiceer dus direct en 
vooral compact. Iets anders is de 
presentatie. Zorg dat je vooraan in de winkel 
een product presenteert die erg aan-
trekkelijk is. Omdat iedereen ze nodig heeft, 
omdat het bijzonder aantrekkelijk is of 
omdat het in de aanbieding is. Als de klant 
het eerste product heeft gekocht en door  
de winkel naar de kassa moet, is de kans 
erg groot dat er ook een tweede product 
wordt gekocht. En een derde, een vierde… 
Het belangrijkste is het eerste product dat 
wordt gekocht. Hoe dichter bij de ingang, 
hoe groter de kans dus dat tijdens de loop 
door de winkel meer artikelen worden 
meegenomen.”

Kielstra: “En het klinkt als een open deur, 
maar laat producten goed zien aan de 
klanten. Als een klant niet goed ziet wat je 
hebt, dan zul je het ook niet snel verkopen. 
Ik heb een keer geholpen in de sportkantine 
en iedereen vroeg om tosti’s. Dat was 
vreselijk omdat die steeds vers gemaakt 
moesten worden. Dat kostte tijd en leidde 
dus tot drukte en wachtrijen. Toen ben ik 
appeltaarten neer gaan zetten bij de plek 
waar de mensen hun bestelling plaatsten. 
En inderdaad: niemand kocht meer tosti’s, 
maar iedereen bestelde een taartpunt. Zo 
gemakkelijk is het vaak.

“Net als de looproute. Probeer niet te 
communiceren met de klant op de route die 
naar de wc leidt. Dan is hij of zij alleen maar 
bezig de wc te vinden en heeft nergens 
verder aandacht voor. Op de terugweg 
daarentegen staat de klant weer open voor 
koopimpulsen.”

Advies
Wenda Kielstra: “Bedrijven kunnen zelf heel 
veel doen om hun omzet extra impulsen te 
geven met juist deze kleine dingen. Maar 
ondernemers leven vaak in de waan van de dag 
en zijn een beetje blind voor wat er allemaal in 
de zaak gebeurt of juist kan gebeuren met een 
kleine aanpassing. Mijn advies is dan altijd om 
even afstand te nemen en te kijken wat er 
beter kan. Wat meer aandacht nodig heeft voor 
meer omzet en marge. En om kleine 
veranderingen uit te proberen. Ondernemers 
staan vaak meer stil bij de dagelijkse operatie 
dan bij de commerciële kansen die bij elk 
bedrijf bijna voor het oprapen liggen. En het 
mooie is dat je daardoor je omzet beter kunt 
sturen. Daar je inkoop op af kunt stemmen, je 
voorraad, je logistiek en dus je hele workflow 
en uiteindelijk de totale operatie. Het grootste 
verschil zit met recht in de kleine dingen waar 
elke ondernemer grote invloed op heeft.”

www.consumatics.nl

“Het grootste 
verschil zit met 
recht in de kleine 
dingen waar elke 
ondernemer grote 
invloed op heeft.”

Argentijns
Rundvlees



1.  De Sovjet Mythe:  
Stalinistisch  
rode eyecatcher

2.  Aankleding van de  
offer tempel van Barger- 
Oosterveld (ca. 1250 v. Chr.)

3.  Op de expositie aangepaste 
signing (enkele voorbeelden)

4.  Informatieve zonwering

5.  Geïntegreerd design van  
de Screech expositie  
(Simon Schrikker)

Manja van der Weijden, medewerker communica-
tie, van het Drents Museum: “De directie geeft de 
conservators en vorm gevers de vrijheid om groot 
en groots te denken. Niet klein of bekrompen. Het 
gaat natuurlijk primair om het tonen van de 
collecties, de geëxposeerde kunst en voorwerpen. 
Maar een geslaagde tentoonstelling moet ook de 
juiste sfeer en het juiste gevoel uitstralen. Dat is 
een belangrijk onderdeel van de beleving.”

Passend format
Gerard Alberts van ontwerpbureau AlbertsKleve 
BNO tekende voor de belettering van een aantal 
tentoonstellingen, zoals de Sovjet Mythe en de 
presentatie van een groot deel van de vaste 
collectie.

Alberts: “Voor elke tentoonstelling wordt door 
vormgevers een passend format ontwikkeld dat 
samen met het museum zo consequent mogelijk 
wordt uitgevoerd. Daarbij zoeken we de verbinding 
tussen de tentoonstelling, de basishuisstijl van  
het museum, de catalogus en de flyers, folders  
en affiches. We willen één totaalgevoel creëren 
rondom de expositie – met indien mogelijk – een 
herkenbaar Drents Museum signatuur.

“Op zichzelf is dat een hele uitdaging, want elke 
expositie wil je een ‘eigen gezicht’ meegeven, 
waarbij je wel met al die facetten rekening moet 
houden. Je zoekt naar eenheid, maar elke uiting 
moet ook krachtig op zichzelf kunnen staan. Zo wil 
de uitgever van de catalogus het boek bijvoorbeeld 

Het bijzondere resultaat  
van groots durven denken

In het eerste jaar na de heropening eind 2011 trok het vernieuwde Drents 

Museum in Assen al ruim 185.000 bezoekers. En de groei zet door. Het  

gebouw, de vaste collectie en de bijzondere tentoonstellingen hebben dan 

ook een internationale allure. Bij de presentaties wordt – uiteraard –  

gebruikgemaakt van moderne grootformaat communicatie en signing.

12 13

ook nog na de expositie kunnen verkopen. Het 
bijzondere is dat wij de lef van de samenstellers 
van de exposities zichtbaar mogen maken. Hart 
van de expositie is de keuze van de conservator.  
De vormgeving daaromheen is de verbinding.”

Lef met allure 
Manja van der Weijden: “Die lef is onderdeel van 
het karakter van ons museum. De conservatoren 
durven heel bijzondere keuzes te maken en weten 
internationaal door te dringen tot de meest 
bijzondere werken. Neem de tentoonstelling ‘de 
Sovjet Mythe’ over het Sovjet Realisme uit het 
Stalinistisch tijdperk. Omdat we groot durven te 
denken, kregen we van het State Russian Museum 
in Petersburg niet alleen toegang tot hun depots, 
maar ook tot de hangende collectie. Het resultaat 
is een unieke tentoonstelling met topwerken die 
een compleet beeld geven van die kunststroming. 
Dat geeft de expositie een heel bijzondere allure 
die weer verder wordt onderstreept door de 
vormgeving.”

Gerard Alberts: “Dit is typisch een tentoonstelling 
die, door het formaat van de werken en de ruimtes 

Drents Museum Assen

Manja van der Weijden  
& Gerard Alberts
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“Bezoekers moeten 
zich in het museum 

meteen in een andere 
wereld wanen.”

van het museum, zich bij uitstek leent voor grote 
presentaties. Ook in de vormgeving en signing. 
Eyecatcher is een enorm grote rode wand van 22 
meter. In die wand hang een van de topstukken:  
‘On peaceful fields‘ van Andrei Mylnikov uit 1950 
met een imposante afmeting van twee bij vier 
meter. Op de enorme sovjet-rood geschilderde 
wand staat de inleidende informatie over de 
expositie.

“Het mooie is dat op deze wand alles hand-in-
hand gaat: het kunstwerk, de informatie, de 
herkenbare vormgeving en kleur en de signing 
met de tekst.”

Manja van der Weijden: “Als je het gastenboek 
leest, zie je waanzinnig goede reacties hierop van 
de bezoekers. ‘Spectaculair’ en ‘Mooi vormgege-
ven’ zijn daar voorbeelden van. Als je dat soort 
commentaar krijgt, weet je dat je als museum in 
je doelstellingen bent geslaagd. Mensen willen 
belevenis en vinden snel iets saai. Bezoekers 
moeten zich in het museum meteen in een andere 
wereld wanen.”

Samenwerking
Gerard Alberts: “Bij de uitvoering werken  
we samen met MultiCopy. Zij zorgen voor de 
belettering, de blow-ups, de tekstbordjes, de 

Column De Trendwatcher

Wordt XXL  
het nieuwe  
normaal?
De Nederlandse consument spaart 
zich arm. Recordbedragen worden 
opgepot voor circa 2% rente waarvan 
ruim de helft naar de belasting gaat, 
terwijl de inflatie rond de 2,5% is. 
Duitse consumenten daarentegen geven 
wel veel uit omdat ze hyperinflatie 
verwachten door het aanhoudende 
gerommel rondom de euro. 

Steeds meer MKB-ers zien in dat dit 
een ‘race to the bottom’ is en veran-
deren hun strategie: MKB-ers lenen 
elkaar geld, nu peer2peer-banking 
in opkomst is. Een ondernemer die 
spaarreserves over heeft, pot dat niet 
meer op voor 2% rente, maar leent dat 
aan een andere ondernemer tegen een 
aanmerkelijk hogere rente.  
Dat levert dus niet alleen meer op, 
maar als ondernemers elkaar helpen, 
vechten we ons samen de crisis uit. 
De Kredietunie, die de interne MKB-
financiering weer wil oppeppen, is ook 
een mooi initiatief dat hier goed bij 
aansluit. 

Maar de financiering in tijden dat  
consumenten de hand op de knip 
houden is niet de enige uitdaging. 
Ondernemers moeten hun producten 
en diensten ook aan de man brengen. 
En dan geldt in deze tijd: ‘Be good 
and scream!’ Groots communiceren is 
vandaag-de-dag het nieuwe normaal.  
Dat kun je vertalen naar groots den-
ken, groots zijn, groots doen, groots 
beslissen en groots veranderen. In 
crisistijd zie je dat grootse terug in 
kleren: de voorjaars- en zomermode 
is fleuriger dan ooit. In vrouwenjurken 
wordt meer stof verwerkt, terwijl je 
juist zou verwachten dat een crisis-
jurkje uit zo min mogelijk katoen of 
zijde gemaakt zou worden. Niets is 
minder waar. Rolls Royce en Bentley 
melden recordverkopen van hun grote 

auto’s. Grote horloges sieren menig 
mannenpols en zelfs de smartphones 
worden groter, zoals je bij de popu-
laire Samsung Galaxy serie ziet. Ook 
(zonne)brillen zijn groter dan ooit. 

Als bühnebeest weet ik ook dat je 
moet opvallen. Alleen de vorm maakt 
de inhoud immers tot iets dwingends. 
Opvallende dassen, goed gesneden 
pakken, een opvallende ring en dito 
manchetknopen: het helpt allemaal om 
geen grijze muizen-imago te hebben. 
‘Ontmuizen’ en ‘ontgrijzen’ moeten we, 
wat mij betreft. Size Matters. Beschei-
denheid is voorbij. Ook in reclame 
moet je opvallen. Zie het Duits-Deense 
winkelbedrijf Fleggaard met hun spec-
taculaire en grootse reclamespotjes, 
die vooral als virals door consumenten 
via social media en smartphones aan 
elkaar worden doorgestuurd. Hier een 
voorbeeld: http://www.youtube.com/
watch?v=bKRUR1JtTas. Een waarlijk 
grootse reclamespot voor de verkoop 
van het doorgaans weinig sexy witgoed. 

Opvallen doe je ook door als onder-
nemer te ontdigitaliseren. Mailboxen 
van mensen lopen vol, spam wordt ge-
weerd en je valt weer op met papieren 
mailings. Zelfs Google – digigigant-bij-
uitstek – gebruikt nu papieren DM om 
bij ondernemers de nieuwste diensten 
aan te bieden. Voor congressen waar 
ik optreed, wordt steeds vaker weer 
een papieren uitnodiging gestuurd. Als 
je dan papier gebruikt, wel opvallen 
graag. Dus niet meer de suffige retro-
post van vroeger, maar spektakel.  
De toekomst is daarmee groots!

Trendwatcher Adjiedj Bakas is een  
veelgevraagd spreker en auteur van  
o.a. het boek ‘The Future of Food’.  
www.bakas.nl

montage en veel meer. Dat wat wij bedenken, 
maken zij. Zoals de verwijderbare tekst op een 
muur, een themamuur of de aankleding van 
bijvoorbeeld de geëxposeerde tempel van 
Barger-Oosterveld. 

“Het mooie is dat door de moderne productie-
processen je ook bij grote presentaties niet 
meer in beperkingen hoeft te denken. Bijna 
alles is mogelijk. Daardoor kun je als vorm-
gever een stuk creatiever zijn en – ook niet 
onbelangrijk – binnen het gestelde budget 
blijven.”

Alberts laat zien wat er samen met MultiCopy 
is gemaakt. Zonwerende raambekleding  
met tekst. Een complete presentatiewand. 
Afbeeldingen op glazen deuren. Beweg-
wijzering binnen het thema van de actuele 
exposities. Informatieve teksten op vitrine-
kasten. Geheel beklede muren met afbeel-
dingen die onderdeel maken van exposities.

Gerard Alberts: “Niet hoeven denken in techni-
sche beperkingen. Mooier kun je het  
als vormgever niet wensen. En als je dan  
een bijdrage kunt leveren binnen een van de 
mooiste musea in Nederland, dan vervult je  
dat wel met een zekere trots.”
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1.  Grote blow-ups op de vaste 
tentoonstelling archeologie.

2.  Buitenbanieren ter promotie  
van de tentoonstellingen.

3.  Posters op Russische zuilen 
trekken aandacht voor Sovjet 
Mythe tentoonstelling.

4.  Muurbelettering geeft informatie 
over tentoongestelde werken.

1
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hebbedingen
XXXL op het strand
Als u op het strand echt wilt imponeren, dan geeft deze mega strandbal 

ongekende mogelijkheden. Het is een aandachttrekker van jewelste, 

maakt indruk als niets anders en de kans om onopgemerkt het strand te 

verlaten is vrijwel uitgesloten. De opblaasbare strandbal heeft dan ook  

een doorsnede van maar liefst drie-en-een-halve meter. Maar heel eerlijk: 

het formaat van de bal imponeert minder dan degene die hem voor de 

ogen van alle badgasten in één  

keer op kan blazen! De bal  

kost ongeveer � 135,-.

www.greatbigstuff.eu 

Extra dorstig
Er zijn twee groepen ware liefhebbers: de nippers en de drin-

kers. Voor de laatste komen de mooiste wijnen en champagnes 

in maten. Van piccolo, halfje tot een gewone fles, maar ook in de 

Nebudchadnezzar. Met een inhoud van maar liefst 20 ‘gewone’ 

flessen en goed voor een opvallende megaparty waar u indruk 

mee zult maken. Maar nog meer indruk maakt u als u ook nog 

weet te vertellen dat Nebudchadnezzar koning was in het nieuw-

Babylonische rijk die tussen 605 en 562 jaar voor Christus aan de 

macht was. Nog meer weten? Raadpleeg Wikipedia. Bij voorkeur 

met de flessen nog vol.

Prijzen variëren.

Groots de wereld door 

 

Kaartenmaker David McCutcheon deed het niet om een plek te 

veroveren in de nieuwe uitgave van de Guinness World Records. 

Maar na 18 maanden hard werken kan de cartograaf het niet  

langer voorkomen. Earth heet zijn atlas en die is met  

180 x 140 cm met recht mansgroot. De giga-atlas heeft slechts  

128 pagina’s, maar het imposante boek is met 150 kilo geenszins 

een reisatlas te noemen. Bent u geïnteresseerd? Dan moet u 

snel zijn want er zijn slechts 31 exemplaren van gemaakt.  

Maak indruk als globetrotter van formaat voor de vriendelijke 

prijs van $ 100.000,-. Ofwel $ 666,- per kilo.

http://www.millenniumhouse.com.au/

Tv, huis en tuin
Hebt u een grote tuin en een goed gevulde portemonnee? De 

industrieel ontwerpers van de Porsche Design Studio heb-

ben dé must-have-gadget van het jaar voor u. De C Seed 201 

LED televisie meet maar liefst 201 inch en verstopt zich als-ie 

uitstaat discreet onder de grond. Na een druk op de knop ont-

vouwt de tv zichzelf en komt hij in minder dan dertig seconden 

uit de vloer naar boven. Ook aan het geluid is gedacht: in de 

voet van het beeldscherm bevinden zich drie subwoofers van 

700 watt, terwijl er in de behuizing zes krachtige speakers zijn 

verwerkt. De prijs van al dit moois laat zich vooralsnog raden. 

Voor de man/vrouw die alles heeft en een deel van de tuin 

onderhoudsvrij wil maken.

http://www.cseed.tv/c-seed-

the-worlds-largest-outdoor-

led-tv.html

Van klein naar groot in 
4 seconden
Met een revolutionair non-stop synchroon-uittrekmechanisme 

laat de Flaye tafel zich moeiteloos in enkele seconden tot 100 

cm verlengen met slechts één beweging. Dat is best handig als 

er ineens vier man extra aanschuiven tijdens een vergadering. 

Of er op kantoor een paar mensen meer blijven mee-eten.

Precies gefreesde rondingen aan de zijkanten maken het 

natuurhout tastbaar, de kern van de trekvrije drielagige meu-

belpanelen is bewust zichtbaar gelaten. Dat geeft een extra 

duurzame indruk. Ontwerper is Jacob Strobel en – en dat zal 

niemand verwonderen – de tafel heeft de Interior Innovation 

Award 2013 gewonnen. De prijs is dan ook op aanvraag.

www.team7.at

Groots zicht met 
de iPhone
Kleine zaken groot zien, kan verfris-

send werken. Met de Mini Microscoop 

voor de iPhone tovert u uw smartphone 

om in een heuse microscoop die in staat 

is om kleine dingen met factor 60 te vergoten! De 

microscoop past op de lens van de iPhone 4 en 4S. 

Er zijn drie ingebouwde ledlampjes die het object 

goed verlichten zodat er altijd een scherp beeld 

ontstaat. Met dit betaalbare kleinood (nog geen 

$ 30,-) is iedereen in staat om de zaken voortaan 

groots te zien. 

www.thinkgeek.com/product/ee1d/

Supermuis
Groots werken vanachter de pc is met deze ‘Big Mouse’ voor ieder-

een weggelegd. De supermuis met USB aansluiting is 16,5 cm lang 

en 10,5 cm breed. Past niet in de handpalm, maar wel in de hele 

hand! En alsof het formaat nog niet opvallend genoeg is, is de muis 

deels transparant en voorzien van vrolijk flitsende led lampen. Als u 

ermee werkt zal het niemand ontgaan. Voor de prijs hoeft je de Big 

Mouse niet te laten liggen. Verkrijgbaar vanaf circa $ 20,-.

usb.brando.com

Megageluid uit een doosje
Nou ja… doosje? Dit docking station voor de compacte iPhone heet de 

iNuke Boom iPod dock van Behringer. Met de afmetingen van 244 x 122 cm 

is het dock met recht kamervullend en biedt de luisteraar het weinig 

bescheiden vermogen van 10.000 Watt in perfecte hifi kwaliteit. De iNuke 

Boom iPod dock van de ene kamer naar de andere verplaatsen is nog een 

hele klus. Niet alleen de afmetingen zijn groots, hij is met 350 kilo ook 

beslist geen lichtgewicht. Om een indruk van het dock te krijgen: zoek de 

iPhone op de foto! De prijs? Ook niet gering: $ 30.000,-. Maar dan haalt u 

wel iets unieks in huis waarmee u beslist op zult vallen.

www.behringer.com

Haal meer uit de tijd
Het Zweeds/Duitse designerduo Humans since 1982 maakte een bijzonder 

opvallende en grote wanddecoratie met een flexibele communicatiefunctie. 

Hun message board ‘A Million Times’ bestaat uit niet minder dan 300 ana-

loge klokken (u weet wel: met wijzers) die via een ingenieus elektronisch 

systeem tezamen teksten en afbeeldingen kunnen vormen. Een kunstzin-

nige manier om een spreuk van de dag te communiceren, een boodschap 

van betekenis, of misschien heel triviaal een bijzondere aanbieding. Kunst 

heeft wel haar prijs, die dan ook niet bekend wordt gemaakt door de desig-

ners en op aanvraag te verkrijgen is. 

www.humanssince1982.com
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John Hekelaar is voorzitter van de Klub Lange Mensen. Een vereniging 
die de belangen behartigt van – de naam zegt het al – lange mensen.  
Dat zijn mannen die langer zijn dan 1,90 en vrouwen met een lengte 
boven de 1,80. Plus kinderen met een groeiprognose dat ze ook zo lang 
worden.

Hekelaar: “In ons land zijn zo’n 800.000 mensen die aan deze criteria 
voldoen. In heel Europa zijn het er zo’n 35 miljoen. Ons langste lid is 
2,25 meter, maar tussen de 2,05 en 2,10 meter is heel gewoon. Met mijn 
2 meter ben ik eigenlijk een kleintje en moet op foto’s dan ook altijd 
vooraan staan.”

Opvallend aanwezig
John Hekelaar: “Als je langer bent dan anderen, steek je overal bovenuit. 
Je valt meer op en krijgt automatisch meer aandacht. Dat heeft nadelen, 
maar ook voordelen. Lange mensen hebben door hun fysiek vaak een 
natuurlijk overwicht, vinden gemakkelijker een baan en zitten vaker in 
leiderschapsposities. Bovendien zijn lange mannen vaak interessanter 
voor vrouwen. Dit wordt allemaal bevestigd door sociaalpsycholoog 
Gert Schulp die vorig jaar promoveerde op een studie over onder meer 
het effect van lengte op de partnerkeuze.

“De laatste jaren zijn mensen steeds langer geworden, hoewel het nu 
lijkt te stabiliseren. Wij Nederlanders horen bij de langste mensen.  
Dat moet ons dus een voorsprong geven. Maar als je lang bent, heb je 
ook andere problemen die je niet hebt als je een stuk kleiner bent. Je 
wordt sneller gezien, dus vragen mensen eerder iets aan je. Mensen –  
of het nu gaat op het werk, op school of in een vereniging – geven je 
ook eerder meer verantwoordelijkheid.”

Lange mensen voelen zich volgens Hekelaar erg goed in hun lichaam. 
“Althans, zeker tot pakweg 2 meter, 2 meter 10. Als je langer bent  
dan zou je het niet erg vinden als er iets vanaf kon, omdat er dan  
steeds meer praktische zaken mee gaan spelen.”
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Dat lange mensen letterlijk boven anderen uitsteken,  
is misschien een open deur. Maar lange mensen doen 
dat vaak ook figuurlijk. Zo blijkt uit onderzoek dat 
scheidsrechters gemiddeld ongeveer 4 cm langer zijn 
dan hun assistenten. Amerikaanse presidenten zijn  
gemiddeld maar liefst 7 cm langer dan de gemiddelde 
man uit de bevolking. En… langere mensen hebben  
vaak een hogere opleiding genoten, een betere baan  
en een beter inkomen dan kortere mensen.

Hindernissen
John Hekelaar: “Een belangrijke taak van onze club is belangenbeharti-
ging en dat is zeker nodig. Lange mensen zijn beslist niet gehandicapt, 
maar we worden wel vaak geconfronteerd met hindernissen. Niet alles  
is geschikt voor lange mensen.

“Als je lang bent kun je bijvoorbeeld niet aan elke tafel zitten omdat 
je meteen met je knie tegen een dwarsbalk zit. Kleding is vaak een 
probleem. Of een fiets die is afgestemd op je lengte. Of een auto waarin 
je past. Of een keukenblad dat te laag is. Pas reed ik eerste klas met de 
trein en wat voelde ik op mijn rug? Een te laag geplaatst leeslampje. In 
de tram hangen de lussen te laag en op de markt knal je met je hoofd zo 
tegen de dwarsbalken van de kraampjes. Je moet continu uitkijken dat 
je je hoofd niet stoot. Of wat dacht je van de bedlengte in hotels. Vroe-
ger moest ik de matras vaak op de grond leggen omdat ik anders tegen 
het hoofdeinde stootte tijdens de slaap.

“In het dagelijks leven is er veel waar je rekening mee moet houden. 
Wij worden door de overheid dan ook steeds vaker betrokken bij het 
samenstellen van nieuwe richtlijnen. Neem het Bouwbesluit waarin nu 
andere hoogten van deurposten worden voorgeschreven dan vroeger. 
Nu moeten ze minimaal 2,30 meter zijn. Dan kan iedereen er zonder te 
bukken door.

“Een resultaat als dat met het Bouwbesluit halen we lang niet altijd. 
Neem bijvoorbeeld onze strijd voor betere vliegtuigstoelen. Als je lang 
bent, ben je gewend dat je overal extra voor moet betalen. Je kleren 
zijn duurder, je fiets is duurder, je hebt nooit uitverkoop in jouw maten. 
Maar als je vliegt, dan heb je bijna geen keuze of je moet Business Class 
gaan vliegen. Je reist dan apart van je partner of je moet daar ook een 
extra duur ticket voor kopen. Reden voor ons om een ideale vliegtuig-
stoel te ontwikkelen die geschikt is voor langere mensen en niet perse 
meer ruimte hoeft te kosten. Compleet met een iets hoger tafelblad – 
dat dan niet schuin hoeft te staan omdat je benen het omhoog duwen. 
We zijn hierover in gesprek gegaan met luchtvaartmaatschappijen  
zoals de KLM. Helaas tot op dit moment zonder resultaat. Gek eigenlijk, 
want met 35 miljoen lange Europeanen zou dat je een concurrentie-
voordeel moeten geven ten opzichte van andere maatschappijen.

John Hekelaar 200 cm,  
voorzitter Klub Lange Mensen
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‘U rijdt te snel’. De leveranciers van zulke verkeers-signalerings-
systemen moeten wel gouden tijden doormaken. Dergelijke palen 
schieten werkelijk als paddenstoelen uit de grond. Zijn dat soort 
boodschappen dan ook nuttig? De meeste automobilisten weten 
ook zonder zo’n waarschuwing maar al te goed dat zij te snel 
rijden en remmen pas af als de camera’s in zicht komen.  
Sommigen rijden zo hard dat de boodschap te laat oplicht om 
gelezen te worden.

Nuttig of niet, de hoeveelheid boodschappen die we dagelijks  
op ons afgevuurd krijgen is daarmee weer toegenomen. En het 
verzadigingspunt lijkt nog lang niet bereikt. Niet verwonderlijk dus 
dat steeds meer managers lijden aan ‘infostress’. Uit onderzoek 
bleek dat twee vijfde van de Nederlandse managers regelmatig  
gestrest raakt door de enorme hoeveelheid beroepsmatige  
informatie die op hen afkomt. 

Bij consumenten is het al niet veel anders. Door de groeiende 
hoeveelheid reclame hebben marketeers steeds meer moeite  
om hun doelgroep nog te bereiken. Ter illustratie: toen we in 1988 
alleen nog maar de keuze hadden uit Nederland 1, 2 en 3 werden 
er in totaal ruim 42.000 commercials uitgezonden. Met de komst 
van commerciële zenders in 1994 nam het aantal commerciële 
boodschappen toe tot ruim 143.000. Ruim 100.000 per jaar meer! 
De laatste 20 jaar is dat aantal alleen nog maar gestegen,  
mede dankzij de commercials die lokale televisiezenders op  
ons afvuren. Nog een geluk dat we over een afstandsbediening 
beschikken. Van zappen zonder afstandsbediening krijg je  
namelijk het heen en weer en om dat soort fitness zit je als  
modale televisiekijker niet verlegen.

Wat te doen? De twee belangrijkste regels: houd je boodschap 
simpel en zorg dat je opvalt in al dat communicatiegeweld.  
Een eenvoudige boodschap wordt eerder begrepen. Niet omdat 
consumenten te stom zijn om moeilijke boodschappen te  
begrijpen, maar omdat zij er geen trek in hebben om veel tijd  
en energie te steken in het ontcijferen van uw complexe verhaal. 

Over ontcijferen gesproken: sinds kort begrijp ik pas hoe een 
computer rekent met behulp van nullen en enen. Gelezen op de 
kinderpagina van mijn lokale krant. Jammer dat er niet meer van 
zulke pagina’s zijn. Nu snap ik ook waarom het Jeugdjournaal 
meer kijkers trekt van boven dan van onder de 21 jaar.

Houd het dus vooral simpel. En zorg dat uw boodschap opvalt. 
Hoe? Als u tot hier gekomen bent is maar weer eens bewezen dat 
blote borsten wel degelijk communiceren. Nu hoeft u van mij de 
schoonheid van vrouwen niet te misbruiken om ervoor te zorgen 
dat uw reclameboodschap opvalt. Als uw communicatie-uiting 
maar minstens zo groots, opvallend en aantrekkelijk is.

Jos Burgers is marketingexpert en 

schrijver van verschillende marketing

boeken. Deze tekst komt uit ‘Gek op 

gaten’, dat bij Managementboek.nl is 

uitgeroepen tot het bestverkochte 

managementboek over het eerste  

halfjaar van 2012.

“Als je beperkingen hebt vanwege je lengte, 
dan wordt je gedwongen om over een aantal 
zaken slimmer na te denken. Veel oplos-
singen liggen zo voor de hand dat je jezelf 
afvraagt waarom niemand daar eerder 
op is gekomen. Waarom zit een sleutel-

gat bijvoorbeeld onder een klink? Als het 
daarboven zit, dan kun je daar als langer mens 

beter bij, maar ook minder lange mensen hebben 
een beter zicht op het gat waar de sleutel in moet. 

Simpel toch?”

Sociaal contact
Hekelaar: “Een andere activiteit van ons is dat we het sociaal 

contact erg stimuleren onder langere mensen. Dat is met name 
voor jongeren erg belangrijk omdat ze door hun lengte vaak 

buitenbeentjes zijn op school of in de vereniging. Ik weet nog goed 
dat toen ik op school zat, ik steeds aan tafeltjes moest 

zitten van een paar klassen hoger. Net zo lang tot 
ik letterlijk aan het bureau van en tegenover de 
leraar zat. Tijdens een weekend voor lange kinde-

ren is iedereen gelijk. We organiseren activiteiten, 
maar de jongeren kunnen ook ervaringen en tips 
uitwisselen.

“We hebben op Europees niveau ook contactweken waarbij lange  
mensen uit verschillende landen bij elkaar komen. Dat is heel  
inspirerend. Juist ook voor onze andere belangrijke taak: het geven  
van informatie aan lange mensen. Dat kan heel praktische informatie 
zijn over simpele oplossingen voor alledaagse problemen, maar ook 
informatie over waar je eigentijdse kleding kunt kopen, welke auto’s 
optimaal geschikt zijn voor welke lengten et cetera. 

“Ook medische informatie is een belangrijk onderdeel van onze  
activiteiten. Zeker tijdens de groei. Als kinderen te snel groeien,  
schuilen daar gevaren in, zoals de ontwikkeling van aderen en wervels. 
We werken nauw samen met een aantal kinderartsen en specialisten  
om deze problemen sneller te onderkennen en te voorkomen. Maar  
ook bij volwassenen zijn er specifieke problemen. Bijvoorbeeld de  
kans op trombose die – gek genoeg – voor zowel lange als juist korte 
mensen groter is dan gemiddeld tijdens bijvoorbeeld lange reizen  
waarbij je lang stil moet zitten.”

Humor
John Hekelaar: “Als je beperkingen hebt vanwege je lengte, dan wordt  
je gedwongen om over een aantal zaken slimmer na te denken.” 
“Maar het blijft toch prettig om lang te zijn. Ook al kun je jezelf niet 
verschuilen of ondergaan in de massa, lang is vaak synoniem voor  
zelfbewustheid. Je kijkt verder zonder dat je vooraan hoeft te staan.  
Je hebt overzicht en dus sneller overwicht. Pas was ik in de supermarkt 
en vroeg een oudere, kleine dame vanachter een rollator mij of ik  
iets uit het bovenste schap voor haar kon pakken. Geen probleem  
natuurlijk. En toen ik dat aan haar gaf vroeg ze mij met een vette  
glimlach om haar mond of ik zelf ook nog iets van beneden nodig had. 
Dat zijn mooie momenten. 

“En wat dacht je als we met een groep langere mensen een restaurant 
binnenkomen met een ‘all you can eat’ menu. Dan slaat de schrik de 
eigenaar even om het hart. Maar gelukkig voor iedereen: lange mensen 
kunnen ook erg bescheiden zijn.”

www.klublangemensen.nl 

Als je lang bent,  
heb je overzicht 
en dus sneller  
overwicht

Jet Admiraal 193 cm

Column Jos Burgers

2120
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Anno nu zijn er van het Guinness Book of 
Records meer dan 100 miljoen exemplaren 
verkocht in 37 talen en in zo’n 100 landen. 
Op zich ook een record omdat het daarmee 
het bestverkochte auteursrechtelijk  
beschermde boek ter wereld is.

Organisatie
Guinness World Records is uitgegroeid tot 
de wereldwijd erkende autoriteit op het 
gebied van wereldrecords. 

Guinness World Records registreert en 
controleert volgens strakke procedures alle 
wereldrecords. De organisatie heeft zelfs 
officiële juryleden en waarnemers die over 
de hele wereld vliegen om nieuwe records 
te beoordelen en goed te keuren. Jaarlijks  
komen er in Londen meer dan 50.000  
recordaanvragen binnen. Zij beheren  
daarnaast het bestand van meer dan  
40.000 wereldrecords.

Groot
Veel records staan het in teken van groot. 
Toch publiceert Guinness niet alle records 
omdat ze aan zouden kunnen zetten tot 
gevaarlijk of ongezond gedrag in de strijd 
om nieuwe records te zetten. Zo is er een 
eind gekomen aan publicaties van bijvoor-
beeld wie de zwaarste kat heeft, de meeste 
sigaretten in een uur kan roken, het snelst 
kan racen op de openbare weg of wie de 
meeste gehaktballen kan eten.

Het grootste skateboard

MTV-presentator Rob Dydrek en een team 
van California Skateparks maakten in 
2009 het grootste skateboard ooit. Met een 
lengte van 11,14 meter, een breedte van 
2,63 meter en een hoogte van 1,10 meter 
is het een gigant – nog langer dan menig 
vrachtwagen. Het skateboard werd voor het 
eerst getoond tijdens een uitzending van 
Rob Dydrek’s Fantasy Factory. 

Sharran – de zwaarste sportvrouw

Sharran Alexander uit Londen bezit het  
record van de zwaarste sportvrouw. De 
sumo worstelaar weegt – schoon aan de 
haak – dan ook maar liefst 203,21 kilo en 
weet met haar lengte (1,80), kracht en  
gewicht bijna elke tegenstandster de cirkel 
uit te werken. In 2013 stopte ze op 40-jarige 
leeftijd haar actieve wedstrijddeelnames.

Big Jake – het grootste paard

Big Jake is het grootste levende paard.  
Zijn schofthoogte is maar liefst 210, 19  
centimeter. Jake is een 9-jarig Belgisch 
trekpaard en leeft op de Smokey Hollow  
Farms in Poynette, Winsconsin in de 
Verenigde Staten. Jake is echter niet het 
grootste paard ooit. Die eer behoort toe  
aan de Engelse Shire ruin Simpson. Hij 
werd in 1848 geboren en had een hoogte 
van 219 centimeter!

Op deze pagina een bloemlezing van enkele grote 
en grootse wereldrecords uit de editie van 2013. 
Elk jaar ligt een nieuw boek in de winkel of als 
e-book te downloaden via de ibookstore. Meer 
weten? Kijk op www.guinnessworldrecords.com.

22

Het begon allemaal in 1951 met een cafédiscussie over wat nou de 
snelste vogel ter wereld was. Sir Hugh Beaver, toen directeur van de 
Guinness-brouwerij, kwam toen met het idee dat het wel erg handig 
zou zijn als er een boek bestond waar al deze bijzondere weetjes  
in zouden zijn verzameld. Het Guinness World Records boek was  
geboren. De eerste editie verscheen op 27 augustus 1955 en was tegen 
Kerstmis van dat jaar meteen het bestverkochte boek van Engeland.

Het grootste 
skateboard

Wereldrecords sinds 1955 
Guinness 
wereldrecords  
van formaat

De zwaarste  
sportvrouw

Het grootste 
paard

ALLE fOtO’S: © GuInnESS WORLD RECORDS
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De grootst verkrijgbare hotdog

Hij is gewoon te koop: de grootste hotdog ter wereld. De worst 
weegt 3,18 kilo, is 40,46 centimeter lang en heeft een doorsnee 
van 10,16 centimeter. Eén gigantische hotdog bestaat uit niet 
minder dan 40 normale porties! Maker is Gorilla Tango Novelty 
Meats uit Amerika. De prijs: voor $ 68,- is hij van u. Exclusief 1 fles 
ketchup, 1 pot mosterd en 3 uien.

Sultan Kösen – de langste man

De Turkse Sultan Kösen is wereldrecordhouder als de allerlangste 
man ter wereld. Hij meet dan ook 2,51 meter. Die lengte geeft  
hem fysieke beperkingen. Anders was hij ongetwijfeld de best  
betaalde basketbalspeler, omdat hij moeiteloos en zonder spron-
getje de bal in de 3,048 meter hoge ring zou kunnen leggen.  
De kleinste man ter wereld is Chandra Bahadur Daghi uit Nepal. 
Hij meet 54,6 centimeter. 

Trouble – de hoogste kat

Trouble is nog net geen halve meter hoog (48,3 centimeter), maar 
is onbetwist de hoogste huiskat ooit. Trouble – ook uit Amerika –  
is een Savannah kat. Een kruising tussen een huiskat en de  
Afrikaanse serval. De langste huiskat is overigens Myrmains  
Stewart Gilligan met een lengte van 123 centimeter. Of deze kat 
ook de langste naam heeft, wordt niet vermeld.

De grootste laadbak

Maar liefst 470,4 kubieke meter steenkool past in de laadbak van 
deze Liebherr truck uit Wyoming. Dat zijn 600 volgeladen pick-ups 
of 5.875 volle badkuipen. Nog meer wetenswaardigheden?  
De truck is 9,3 meter hoog, heeft een brandstoftank van 5.350 liter, 
kost $ 5 miljoen en heeft wielen met een doorsnee van 3,6 meter. 
De topsnelheid is toch nog 64 kilometer per uur. 

Wie gezien wil worden moet opvallen. MultiCopy | the Communication Company helpt  
bedrijven en organisaties om groots te communiceren. Voor elke doelstelling heeft 
MultiCopy een oplossing-van-formaat. Van idee en design tot productie en plaatsing.

Verhoog de zichtbaarheid van uw pand met signing, vlaggen en bewegwijzering. Ben  
opvallend aanwezig op een beurs of evenement met een complete stand, duidelijke banners 
of supergrote posters. Geef kleur en een boodschap aan uw showroom, receptie of vergader-
ruimte. Met bijvoorbeeld opvallende plafonds en wanden. Pak de attentie meteen bij binnen-
komst met vloerstickers. Maak van uw bedrijfswagens reclamedragers. Promoot uw actie  
of uitverkoop met raamstickers… Het is maar een greep uit de 1001 mogelijkheden die  
MultiCopy | the Communication Company biedt. Binnen elk budget en in oplagen vanaf  
één enkel stuk. m4 heeft de mogelijkheden op een rij gezet.

Groot(s) 
communiceren
met MultiCopy
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Onderwijscoöperatie trekt 
de aandacht op de  
nationale Onderwijs-
tentoonstelling
De Onderwijscoöperatie is het samenwerkings-
verband van de beroepsverenigingen van leraren. 
Hun doel: de kwaliteit en de professionalisering  
van leraren in het onderwijs verbeteren. Zij staan 
dan ook prominent op de grote Nationale Onder-
wijstentoonstelling in de Jaarbeurs in Utrecht.  
Met een presentatie die helemaal is verzorgd door  
MultiCopy | The Communication Company.

Astrid Stikkelorum, medewerker communicatie  
van de Onderwijscoöperatie: “Misschien was het 
geen voor de hand liggende keuze om de hele  
stand en alles erom heen door MultiCopy te  
laten regelen, maar het was tot in de kleinste 
details tiptop in orde. Wij leverden het basisidee en 
het standontwerp aan en MultiCopy deed de rest. 

“MultiCopy zorgde voor de productie van de  
stand, de op- en afbouw, de give aways, de  
folders, de computers, de plafondhangers –  
zelfs de kleding van de standbemanning. Voor  
ons was het een drukke tijd, dus was het ideaal  
om een partner te hebben die flexibel letterlijk  
alles voor je regelt en waar je op kunt vertrouwen. 
Zelfs na de beurs hebben ze nog een leuke  
oplossing bedacht voor de overgebleven  
kauwgompakjes waar een actie formulier  
aan vast zat. Ze maakten een nieuwe  
omverpakking en we kunnen de restanten  
dus nog steeds gebruiken als sterke  
communicatiemiddelen.”

Posters en banieren
Waar je ook kijkt: posters en banieren 
zijn overal. Het is een van de goedkoopste 
manieren om met elke doelgroep te  
communiceren. MultiCopy maakt ze op elk 
formaat. Op papier, vinyl of sterk kunststof. 
Compleet afgewerkt en klaar voor gebruik. 

Raamstickers
Raamstickers hebben veel toepassingen. 
Bijvoorbeeld om een tijdelijke actie of uit-
verkoop te promoten. Maar ze kunnen ook 
erg decoratief en informatief zijn. Zoals 
bijvoorbeeld raamstickers met uw logo of 
bezoekgegevens. MultiCopy maakt ze met 
een onzichtbare hechting - ook statisch 
- zodat ze gemakkelijk geplaatst en ver-
wijderd kunnen worden.

Vlaggen en spandoeken
Vlaggen in uw huisstijl zorgen ervoor dat 
uw bedrijf beter zichtbaar is vanaf de weg. 
Ze zijn ook ideaal om (tijdelijke) acties 
te promoten. In een winkelstraat, bij een 
evenement of op het sportveld. MultiCopy 
maakt vlaggen en spandoeken op elk  
formaat. Van klein tot vele meters lang. 

Autoreclame
Uw bedrijfsauto’s worden per dag vaak 
vele duizenden keer gezien. Een ideaal 
reclamemedium. MultiCopy zorgt voor een 
passend ontwerp. Van bescheiden belet-
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tering tot en met een complete car wrap. 
Van mini tot touringcar. Zelfs complete 
vuilniswagens worden snel en professio-
neel omgetoverd tot wagens met een 
boodschap.

Steigerdoeken en bouwborden
Bij (ver)bouwprojecten wilt u niet alleen 
laten zien wie er bouwt, maar vooral ook 
wat het gaat worden. MultiCopy maakt 
bouwborden in elke vorm. Maar ook gigan-
tische steigerdoeken die ideaal zijn voor 
uw reclameboodschap. Uiteraard inclusief 
advies over het materiaal zodat het wind- 
en weerbestendig is.

Beurzen en evenementen
MultiCopy ontwerpt en produceert  
complete beursstands. Of het nu gaat  
om een portable presentatiewand voor  
een regionale netwerkbijeenkomst of een 
complete stand van tientallen vierkante 
meters voor een nationale beurs. Van 
balies tot wanden en van presentaties tot 
signing: MultiCopy regelt het allemaal. 

Decoratie
De grootformaat oplossingen van Multi-
Copy lenen zich erg voor decoratieve com-
municatieoplossingen. Van wanden in de 
showroom tot aankleding van uw receptie. 
En zelfs plafonds kunnen een eigen gezicht 
krijgen. Zo kunt u bijvoorbeeld praktijk-

toepassingen van uw producten laten zien, 
uw assortiment, uw andere vestigingen of 
uw doelgroepen. 

Gevelreclame
Vrijwel elk bedrijf en iedere organisatie 
heeft een heldere boodschap op het pand. 
Of het nu gaat om het naambord of een 
pakkende gevelreclame. De mensen  
van MultiCopy bedenken en maken  
totaaloplossingen voor uw gevelreclame. 
Van naambord tot raamstickers en van 
signing tot een 3D bord in uw huisstijl. 

Bewegwijzering
Van buitenbord tot interne bewegwijzering: 
MultiCopy wijst u – en uw gasten – graag 
de weg. Er zijn voor elke toepassing 
prachtige (en betaalbare) oplossingen  
die uitgevoerd kunnen worden in uw eigen 
huisstijl. 

Vloerstickers
Direct bij binnenkomst de aandacht van 
bezoekers trekken? Dat kan met  
vloerstickers. Gemaakt van duurzame  
materialen kunt u elke boodschap op  
de vloer communiceren. Van tijdelijke actie 
tot een warm welkom. Bij de ingang of bij 
een specifieke presentatie. 

Plafondhangers
Een speciale actie of aanbieding tijdelijk 
communiceren? Plafondhangers zijn ideale 

media die dan ook door bijna alle retail-
organisaties worden gebruikt. MultiCopy 
produceert ze in elke oplage. Hierdoor hebt 
u meer flexibiliteit om uw boodschap regel-
matig aan te passen. 

Buitenreclame
Opvallend communiceren kan overal. Op 
de gevel, bij het parkeerterrein, zelfs in het 
weiland. MultiCopy maakt speciaal voor 
buitengebruik billboards op elk materiaal. 

Ze kunnen gebruikt worden in frames, op 
verrijdbare aanhangwagens, aan fietsen-
rekken enz. 

tentoonstellingen
MultiCopy | The Communication Company 
is de grafische partner van een groot  
aantal musea. Volgens elke specificatie 
worden complete presentatiewanden,  
informatiesystemen, bewegwijzering en 
zelfs complete museumdisplays gemaakt. 

En nog veel meer
Groot en groots communiceren kan  
altijd en overal. Als u op wilt vallen is  
er één adres waar u start: MultiCopy |  
The Communication Company. Dichtbij  
en met een team van professionals dat 
graag samen met u de allerbeste  
communicatieoplossing bedenkt en  
uitvoert. Kijk voor meer informatie op  
www.opvallendgroot.nl.

Groot(s) 
communiceren
met 
MultiCopy
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Pont Neuf
Christo werd bij het grote publiek bekend met de aankleding 
van de Pont Neuf in Parijs in 1985 en het Reichstag gebouw in 
Berlijn (1995). Dit waren – net als alle andere kunstwerken van 
Christo – kostbare projecten die geheel zelf door de kunstenaar 
werden gefinancierd met de verkoop van voorontwerpen, 
modellen en schetsen. Christo heeft altijd elke vorm van 
sponsoring geweigerd. “Wij verkopen alles wat we hebben, 
maar houden er zelf niets aan over. Zo zijn we aan niemand 
verantwoording schuldig” zei hij over zijn financieel beleid.

Die schetsen zijn – net als de foto’s – de enig overgebleven 
tastbare kunstwerken na de realisatie van een kunst-

werk. Elk project kostte jaren aan voorbereiding. Van 
idee en schets tot toestemming, vergunningen en 

uiteindelijk de realisatie.

Nieuw werk
Christo is nog altijd erg actief. Big Air 

Package is zijn meest recente werk 
dat te zien is binnen de Gasometer 

in het Duitse Oberhausen. Het  
is een 90 meter hoge opge-

blazen cilinder binnen  
de gasopslagtank. De 

diameter is maar 
liefst 50 meter  

en het volume 
bedraagt 

177.000 
kubieke 

meter. 

Daarmee is het het grootste object ter wereld dat zonder frame 
kon worden opgeblazen. Het is imposant door vorm, structuur 
en techniek. En… het is een – voor Christo bijzonder – binnen-
object dat overigens eind 2013 zal verdwijnen. De Mastaba is 
een project in voorbereiding. Dit zal dan het eerste werk van 
Christo zijn dat in opdracht wordt gemaakt en blijvend zal 
bestaan. Het is een 150 meter hoge, afgetopte piramide die 
wordt opgebouwd uit ruim 300.000 gele en oranje olievaten.  
De Verenigde Arabische Emiraten zijn hoofdsponsor, maar 
ondanks dat is er nog veel geld nodig om het € 260 miljoen 
kostende kunstwerk te financieren. Wanneer Christo zijn 
ambitieuze plan zal realiseren, schrijft hij twee records op  
zijn naam. Het is dan de grootste piramide ter wereld (de 
piramide van Gizeh is 147 meter hoog) en meteen ook het 
duurste kunstwerk ooit.

Een ander plan is ‘Over the River’ waarbij de Arkansas rivier  
in Colorado over een traject van ongeveer 10 km wordt over-
spannen met doorzichtige stof. De stof komt 3 tot 7 meter  
boven de rivier te hangen. Bezoekers kunnen – na realisatie – 
het kunstwerk bezichtigen vanaf een weg die langs de rivier 
loopt, maar kunnen ook in een kano onder de stof door varen.

Groots en spraakmakend
Wat Christo ooit gemaakt heeft en nog maakt is altijd groots en 
spraakmakend. Voor Christo is het zeer belangrijk dat de 
werken toegankelijk zijn voor het grote publiek. Het doel is om 
mensen op een bijzondere manier te laten kijken naar hun 
alledaagse omgeving. Door het groter en abstracter te maken. 
Door de vorm te accentueren en er een dimensie aan toe  
te voegen. Dat maakt Christo tot een van de meest spraak-
makende kunstenaars van deze tijd.

Christo 
Tijdelijke kunst 
met blijvend 
grote impact
Bijna iedereen kent zijn kunstwerken ook al zijn veel ervan nooit 
meer in het echt te zien. Christo Vladimirov Javachef is dan ook 
heer en meester in de megagrote landschapskunstwerken. Christo 
werd bekend als de ‘inpakker’. Grote opvallende bouwwerken of 
landschappen werden door hem op een bijzondere manier met stof 
tijdelijk ingepakt en aangekleed. Daardoor kregen de realistische 
gebouwen een nieuwe, spraakmakende abstractie. 

Christo is van oorsprong Bulgaar en werkte altijd nauw samen met 
zijn overleden vrouw Jeanne-Claude die op precies dezelfde dag 
als hij in 1935 werd geboren. 

PORT NEUf
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Elk bedrijf en iedere organisatie gooit regelmatig veel – en kostbaar – 

drukwerk weg. Simpelweg omdat het niet meer actueel is of omdat de 

voorraden veel te groot zijn. Dat is vandaag-de-dag nergens meer voor 

nodig. MultiCopy | The Communication Company biedt unieke Printing 

on Demand oplossingen. Door toepassing van de modernste digitale 

druktechnieken kan ook kleurendrukwerk uiterst betaalbaar in kleine 

oplagen snel worden gemaakt. Door minder – maar slimmer – te  

bestellen wordt geld en het milieu gespaard. Bovendien kunnen de  

drukbestanden online worden beheerd en geactualiseerd zodat als  

er snel een extra oplage nodig is, MultiCopy meteen toegang heeft  

tot een up-to-date bestand met de actuele prijzen, informatie en  

specificaties. MultiCopy vertelt u er graag meer over.

aanbiedingen Vergroot  
uw klantenbestand
MultiCopy | The Communication Company helpt u graag 

meer van uw allerbeste klanten te vinden. Uw (consumen-

ten) klantenbestand wordt samen met dataspecialist Cen-

dris volledig geprofileerd. Hoe zien uw beste klanten eruit? 

Op basis van tientallen criteria ontstaat een nauwkeurig 

inzicht in het profiel. Bijvoorbeeld waar en hoe wonen 

ze, welke opleiding hebben ze, wat is hun welstand en 

gezinssamenstelling. Wat kopen ze nog meer etc. Op basis 

van deze analyse kunnen adresbestanden van prospects 

worden samengesteld die precies aan dezelfde criteria 

voldoen. Deze kunnen gebruikt worden voor persoonlijke 

mailings, telemarketing en meer. Zo weet u zeker dat u 

optimaal gericht de doelgroep bereikt die potentieel ook uw 

beste klanten voor de toekomst zijn. Praat er eens over met 

een specialist van MultiCopy bij u in de buurt.

Groot op een klein scherm
Iedereen heeft een website, maar vaak nog geen website die ook is afgestemd 

om bekeken te worden op een iPhone of andere smartphone. Deze zogeheten 

‘mobile sites’ worden steeds belangrijker omdat sites vaker worden bezocht 

door een apparaat met een klein scherm. Bovendien kan dan ook optimaal 

gebruik worden gemaakt van interactieve mogelijkheden zoals QR codes en 

zelfs augmented reality toepassingen. MultiCopy | The Communication Company 

maakt van elke site een mobile site. Voor een verrassend interessante prijs  

en van super professionele kwaliteit. Praat er eens over met de MultiCopy- 

adviseur en u hoeft geen kans te missen om uw bedrijf optimaal en eigentijds  

te promoten.

Kleine cadeautjes, 

groots  
effect
Een kleine blijk van aandacht en waardering heeft 

een groot effect. Dat geldt zeker ook voor de 

promotionele- en relatieartikelen die MultiCopy 

levert. Van weggevertjes van enkele dubbeltjes tot 

duurzame artikelen die langdurig zullen worden 

gebruikt. Bijna elk idee voor ieder doel en binnen 

elk budget kan door MultiCopy worden gereali-

seerd. Dat hoeft niet in kostbare, grote oplagen. 

Juist voor het midden- en kleinbedrijf heeft 

MultiCopy vele mogelijkheden vanaf vaak enkele 

tientallen stuks. De nieuwe catalogus is gratis op 

te halen bij de dichtstbijzijnde MultiCopy. Of beter: 

maak een afspraak voor een gesprek en laat de 

MultiCopy-adviseur een voorstel-op-maat maken. 

Het is vrijblijvend, maar altijd inspirerend.

Autoreclame als  
visitekaartje

Bedrijfsauto’s kunnen veel meer zijn dan vervoer- en transportmid-

delen. Het kunnen rijdende reclamedragers zijn voor uw bedrijf. 

MultiCopy | The Communication Company heeft voor elk doel een 

passende oplossing om uw auto’s optimaal voor uw promotie in te zet-

ten. Dat varieert van belettering met uw bedrijfslogo en boodschap tot 

het compleet ‘inpakken’ van de auto met een reclameboodschap van 

bumper tot bumper. Bijna niets is onmogelijk om groots op te vallen op 

de weg en stilstaand bij een klant of uw bedrijf. Van de kleinste auto tot 

de grootste bus of vrachtwagen nemen wij graag professioneel onder 

handen. Van ontwerp tot uitvoering. Informeer eens naar de mogelijk-

heden bij de MultiCopy bij u in de buurt.

Groots besparen 
in kleine oplagen

Hang de vlag 
wat vaker uit

Vlaggen zijn misschien  

wel de meest kosten-

effectieve reclamedrager. 

Voor prijzen vanaf zo’n 

€  50,- maakt MultiCopy 

| The Communication 

Company vlaggen op 

maat. Ideaal om uw 

bedrijfspand beter op te 

laten vallen. Maar ook 

om (tijdelijke) acties 

groots te communiceren, 

evenementen op te 

luisteren en nog veel meer. 

MultiCopy maakt vlaggen 

in kleur en op elk formaat 

en in elke uitvoering. 

Van promotionele beach 

vlaggen tot duurzame 

huisstijlvlaggen.

Papier met een grote toekomst
Geen bedrijf kan zonder een actief duurzaamheidsbeleid. Maatschappelijk  

verantwoord en betrokken ondernemen is essentieel voor hedendaags succes en 

vooral een goede toekomst. Zowel voor het bedrijf als het milieu. Het is dan ook 

verstandig om druk- en printwerk te laten maken op duurzaam papier. Bijvoorbeeld 

papier dat gemaakt is van hout uit duurzaam beheerde bossen. Bijna alle vestigingen 

van MultiCopy | The Communication zijn FSC gecertificeerd en kunnen dan ook het 

FSC logo op het daarvoor in aanmerking komende drukwerk plaatsen. Zo laat u uw 

groene gezicht zien en helpt u actief aan het leefbaar houden van onze wereld.  

De keuze uit FSC-papier is inmiddels ongekend groot. Maar ook andere duurzame 

papieren vindt u in de collecties van MultiCopy.



natuurlijk wilt u het maximale halen uit uw communicatie. Daarom kunt  
u over alle 11 uitgaven van m4 beschikken op uw iPad. Boordevol expert-
kennis over communicatieonderwerpen waarmee u verder komt.

De iPad app is helemaal gratis. Zoek in de  
App Store naar MultiCopy m4 en download 
de app. Dan weet u dat u altijd en overal kunt 
beschikken over de informatie uit Nederlands 
grootste communicatie magazine voor het 
MKB. M4 is hét MKB Marketing Magazine  
van MultiCopy. 

MultiCopy | The Communication Company  
ondersteunt vanuit ruim 75 vestig ingen zo’n 
60.000 bedrijven en organisaties bij hun 
marketing communicatie. Van opvallend  
drukwerk tot pakkende persoonlijke mailings. 
Van complete beurspresentaties tot promotio-
nele artikelen. Van design tot websites;  
van visitekaartje tot billboard. 

Laat u eens inspireren bij MultiCopy 
over de communicatie waarover m4 
schrijft. De nummers gaan over: 

Evenement- en beurscommunicatie

Marketingcommunicatie

Communicatie en recessie

Persoonlijke communicatie

Kleurrijke communicatie

Actiecommunicatie

Verantwoorde communicatie

Opvallende communicatie

Loyaliteit communicatie

new business communicatie

Groot en groots communiceren

Inspiratie 
binnen handbereik

Liever de papieren nummers van m4? 
Haal ze gratis bij de dichtstbijzijnde MultiCopy. 
Het adres vindt u op www.multicopy.nl


