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Negeren op elgen rlsrco

Filmfestival,T-Mobile 6c Brieht
Goede
Nederlandse
socialmediacaseszijnschaars.
Demeeste
komenuit hetbuitenland.
In Nederland
zieje al campagnes,
maar
(Iribewise)
volgensMatthijsRoumen
zijnhiernogmaarweinig
sterkecasesmeteenfocusop langetermijncommunicatie,
zoals
eenMystarbucks
of eenDellldeastorm.
Tochvondhii er drie:
- socialmediamiddelenmix
Filmfestival
HetNederlands
Filmfestival
werktmeîveelsociale
tools,zoalsFacebook,YouTube,
Hyves,
Twitter,
FlickrenLinkedln.
Hierdoor
wetenzij de
plekken
doelgroep
0pverschillende
tebereiken.
Aangezien
hetFilmgebruiK,
groeithetaantal
festival
elkjaardezelfde
kanalen
contacten
jaarmethonderden
ieder
nieuwe
fans.
www.f
iImfestival.
nUnI
youtube.com/use
www.
rhfÍ
fiIm-festival.hyves.nU
tvvifter.com/NedfiImfesti vaI
www.fIickr.com/photos/fiImfestival
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boeien
metverse
content
eneencontinu
dialoog.
Nietalleen
versterkt
dithetmerk,maarweten
zijookmensen
samen
te brengen
dieinteressehebben
in Bright.
nww.bright.nl

- weblogenforum
T-Mobile
Bovenstaande
voorbeelden
bewijzen
dateralwelmerken
zijndiezich
T-Mobile
houdthierklantenopdehoogtevandeontwikkelingen
rond- focussen
oplangetermijncommunicatie
metdedoelgroep,
metdehulp
omdeiPhone.
0pdezemanier
heeftT-Mobile
eendirectklantenaan- vans0cial
media.
Defocusbijdezetoolsis0pdefansendetoegespreekpunt
ontwikkeld,
waarzowelineenzendende
vormalsindia- voegde
waarde
diedezemensen
kunnen
leveren
voorhetmerk.
loogvorm
communicatie
wordtbedreven
met(potentièle)
klanten.
blog.t-mobiIe.nI/iphone/
Boverstaande
caseszijnafkomstig
uit dewiki'Socialmediain
Nederland'
nl)
Miki.tribewise.
Bright- weblog
BrightMagazine
heeftsocialmediagoedbegrepen.
Doorcontent
niet Matthijs Roumenis strategy
director
bijTribewise.
inhetmagazine
alleen
aante bieden,
maarookopdeweblog,
weten mroumen@tribewise.nl
zùgeinteresseerden
in hetdoorhungeclaimde
kennisdomein
2417te

Tips uit de praktijk

Co-creatie
Go-creatie
is hetbetrekken
vanklantenof
eindgebruikerc
bij éénof meerdere
fases
vanhetinnovatieproces.
Voorhetdefiniérenvantoegevoegde
waardeis eendiep
begripvanbehoeften
vanklantenengebruikersimmerscruciaal.Co-creatie
is
eenechtesamenwerking
metklanten,om
zemeete latendenkenoverje toekomstigeaanbod.
Innovatiebureau
Sunidee
zette
demogelijkheden
opeenrij.

klantgerichter
enhetverbetert
derelatie
metje klanten.
''UF
(bijvoorl<eur'lead Een(grote)groep
iekegebruikers
Specif
vrilwilligers
is
-\$t'
'ó ,
worden
users')
betrokken
in brainstormses- actiefbetrokken
bijhetontwik- "\
#
siesomideeèn
tegenereren,
ofinconcept- kelenenonderhouden
vaneen 2q
ttiq"
.tc
product.
workshops
omideeèn
aante scherpen.
Coopensourcewordt
\
'
dÈi
creatieworkshops
zùnmetnamegeschikt
veeltoegepast
bijdeontwikwanneer
is aaneenbeterinzichtin
behoefte
keling
vansoftware.
Hetis
ll
. ,, ".ù*o
*
gemakke- z e e r g e s c h i k t w a n n e e r j e
klantbehoeften
enaaneenvoudige,
t
; lllU
f
- o.\.
')
t
B
q-liikte implementeren
ideeèn
voorkorteof
eennieuwe
technische
Lì'.
middellange
termiln.
Bilna
allebedrijven
die
standaard
wiltzetten. a% - \; tì
5?geCo-creatie
kanvarièren
vaneensituatie
innovatie
alsspeerpunt
hebben
maken
Denon-profit"7t*
-'
waarinje klantin deeerstefaseal betrok- bruikvandezevormvanco-creatie.
organisatie
Creative
kenis bijhetbedenken
vannieuwe
ideeèn,
Commons
stimuleert
deze
waarinhij meewerkt
tot eensituatie
aande
Crowdsourcing
vormvanco-creatie
metveelsucces.
laatste
fasevanhetproductof conceptont- Jezeteenvraag0f probleem
uitbijeenzeer
groepmensen
wikkelingsproces.
heeftdriegro- brede
Co-creatie
enstelteenbeloning Deoverigetweevormenvindje in hetartikel
tevoordelen:
hetverhoogt
van beschikbaar
voor'hetwinnende
deslaagkans
idee'.De
Co-creatie:
Gaeendialoog
aanmetuwklant
je organisatie interactie
nieuwe
innovaties,
hetmaakt
metdeklantis minimaal.
aanoe- op vvww.
narketing
max-nl.

