
4 
 

 

Executive summary 

 

Digitalisering heeft een enorme invloed op customer media. Carolijn Domensino, hoofdredacteur en 

uitgever bij Domensino Media, vraagt zich daarom af wat de toekomst is van haar vakgebied, en hoe 

ze zich daar als uitgever op kan voorbereiden. Daarbij is Domensino in het bijzonder benieuwd naar 

de wijze waarop ze het bereik van Pill, het customer magazine dat ze voor haar grootste klant 

MEN_at_WORK publiceert, kan vergroten.  

 

Om haar daarbij te helpen heb ik een exploratief onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is kwalitatief 

van aard en richt zich door middel van literatuurstudie en diepte-interviews op het in kaart brengen 

van het begrip customer media en ontwikkelingen die op customer media van invloed zijn, om 

uiteindelijk af te kunnen leiden welke marketingstrategie Domensino helpt om zich voor te bereiden 

op de toekomst van haar vakgebied. 

 

Het onderzoek is vertrokken vanuit de volgende onderzoeksvraag: 

 

Welke aspecten dienen in een marketingstrategie te worden opgenomen opdat uitgevers van 

customer media in het algemeen, en customer media uitgever Domensino Media in het bijzonder, 

adequaat inspelen op recente, op content gerichte, ontwikkelingen en zodoende zijn voorbereid 

op de toekomst van hun vakgebied? 

 

Customer media kunnen als volgt worden omschreven: 

 

Customer media verschijnen periodiek in de vorm van een online of print magazine. Ze 

worden geproduceerd door een professionele redactie en gepubliceerd door professionele 

uitgevers  in opdracht van merken en zijn bedoeld voor consumenten, om een door het merk 

bepaalde communicatiedoelstelling te realiseren. Daartoe kennen customer media een mix 

van redactionele en commerciële bijdragen met het doel te informeren, een imago op te 

bouwen, loyaliteit te creëren en aan te zetten tot aankopen.   

 

Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen, heb ik eerst de historie van customer media 

beschreven en daarna de huidige markt. Die is groeiende wat betreft het aantal titels, onder meer 

door digitalisering. Digitalisering verandert de niveaus van de culturele waardeketen, die bestaat uit 
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creatie, productie, uitgave/distributie en consumptie. Vervolgens richt ik mij op recente 

ontwikkelingen, waaronder content marketing en het daaruit voortvloeiende gezegde ‘content is 

king’ (Thomas, 2009, p. 53). Dit stelt mij in staat om customer media te classificeren in vijf fasen: 

 

 

Diagram 1. De vijf fasen van customer media 

 

De laatste fase, conversie marketing, stelt dat uitgevers in staat zijn om bezoekers om te zetten in 

klanten. Ik stel, in navolging op het gezegde ‘content is king’, dan ook vast: ‘content is ca$h’. 

Hiervoor dienen uitgevers de volgende drie stappen te zetten: 

 

1. Nagaan op welke trefwoorden consumenten zoeken: door gebruik te maken van statistische 

webdiensten, zoals Google Analytics van Google (Google, 2011); 

2. Zorgen dat de content bovenaan verschijnt in zoekmachines: door op basis van die 

trefwoorden kwalitatief hoogwaardige content te publiceren (De Vries, 2011); 

3. Content zo inrichten dat bezoekers snel overgaan tot een transactie: door te zorgen voor 

een gebruiksvriendelijke website (Petersen, 2009, p. 100). 

 

Op basis van deze kennis concludeer ik dat de marketingstrategie van Domensino Media de volgende 

aspecten dient te bevatten, die ik weergeef in een Ansoffmatrix: 
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 Huidig product Nieuw product 

Huidige markt Marktpenetratie door nieuwe, op 

mode en lifestyle gerichte klanten te 

werven om printmedia voor te 

maken. 

Productontwikkeling door Clinic, 

Oldenhof Kookwinkel.nl, 

MEN_at_WORK en Top Interior,  ook 

Apps, content op social media, 

technieken op het gebied van SEM, 

crossmediaal gepubliceerde content en 

webcare aan te bieden. 

Nieuwe markt Marktontwikkeling door nieuwe, 

digitale mode en lifestylemerken, 

zoals Polyvore (Polyvore, 2011), van 

customer media te voorzien. 

Diversificatie door via printmedia, zoals 

Pill, te specialiseren in online media, 

bijvoorbeeld een digitaal Pill magazine, 

en daaropvolgend ook mobiele media, 

in de vorm van een appversie van Pill. 

Tabel 3: Ansoffmatrix voor Domensino Media 

 

Daaropvolgend besluit ik met de volgende, specifieke aanbevelingen voor Domensino Media: 

 

 Het volgen van ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media: sinds het internet door 

het grote publiek is omarmd volgen ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Manieren om 

als eerste op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen is het volgen van relevante social 

media accounts en weblogs van onder meer Emerce, in het bijzonder Efashion (Emerce, 

2011), Frankwatching (Frankwatching, 2011) en Wired (Wired, 2011). 

 Het vergaren van kennis over nieuwe marketingtechnieken: kennis van technieken op het 

gebied van Search Engine Marketing (SEM) kunnen helpen om content zo goed mogelijk af te 

stemmen op consumenten. Technieken die in dit verband zinvol zijn om te beheersen, zijn 

Google Analytics, Google AdWords en Google AdSense, stuk voor stuk te raadplegen op de 

website van Google (Google, 2011). 

 Het leggen van contacten met aanbieders van nieuwe diensten: de implementatie van 

nieuwe platformen voor content, valt mogelijk buiten de vaardigheden die binnen 

Domensino Media aanwezig zijn. Bedrijven die dit soort wel diensten kunnen verzorgen zijn: 

The Saints (The Saints, 2011), Triple IT (Triple IT, 2011) en WoodWing (WoodWing, 2011).  

 

  


