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sCOren tIJdens  de WedstrIJd
mers hadden moeite met hun concentra-
tie.
De Fifa zou hebben geëist dat er vrije door-
gang voor al hun auto’s en bussen komt 
wanneer het WK voetbal in 2018 inder-
daad aan Nederland en België wordt toe-
gekend. Ongetwijfeld rijden al die bobo’s 
dan in één merk auto, net als in de Tour de 
France. In een straal van 500 meter rond 
het stadion zal men geen auto’s van an-
dere merken tolereren en jongens vanaf 
13 jaar mogen niet meer dromen van een 
ander merk sportwagen tijdens het WK. 
Dergelijke belachelijke eisen zijn het resul-
taat van de onderhandelingen tussen een 
bond en de geldsponsor. Wanneer de bond 
daarin meegaat, bestaat er vervolgens de 
verplichting om deze eisen ook op te leg-
gen aan het organiserend comité. En dat 
zegt vaak nog toe ook, om het event maar 
binnen te halen.

Eerlijk over resultaat
Tijdens een presentatie gaf een van de 
directeuren van een bedrijf dat de Neder-
landse schaatsploeg sponsort aan wat de 
resultaten waren van de sponsoring van 
deze ploeg tijdens de Olympische Spelen. 
Van tevoren had men, met de Spelen in 
het vooruitzicht, gedaan wat elke marke-
teer zou moeten doen: criteria vaststellen 
waarmee te meten is of investeringen 

Tijdens het WK voetbal ver-
bood een sponsor een concur-
rerend merk om sluikreclame 
te maken. De investeringen 

moesten natuurlijk zeker gesteld worden. 
Free riders in de categorie bier werden niet 
getolereerd. Men wilde zelfs een stadion-
verbod op laten leggen aan een van de 
spelersvrouwen. Met elk nieuwsbericht en 
elke juridische actie werd de sympathie 
voor de creatieve vondst van de concurrent 
met de oranje jurkjes groter.
Tijdens het EK zwemmen trokken de 
zwemmers pas heel laat hun shirtje uit of 
hielden een handdoek onhandig voor het 
lichaam. De badpaksponsor van de bond 
stond niet toe dat het concurrerende merk 
zichtbaar zou zijn. Natuurlijk ging dat mis. 
Juist door al die onhandigheid werd de 
aandacht getrokken en sommige zwem-

Grote events hebben sponsors nodig. De bedragen die daarin 
omgaan zijn astronomisch. Om de investeringen enigszins te 

laten renderen, stellen sponsors steeds strengere eisen. Bin-
nenkort mag je ook thuis alleen nog maar voetbal kijken met 

het juiste merk ondergoed aan. Maar wat levert het sponsoren 
van events eigenlijk op?
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vrijmaken voor de sponsoring omdat het 
weinig oplevert. Van dat kleinere budget 
moet een groter deel gereserveerd worden 
voor een creatief team dat tijdens het 
event inspeelt op de situatie, en vooral een 
eigen positieve of humoristische draai 
geeft aan de actualiteit. Negatieve publici-
teit (proberen te) creëren aangaande een 
vermeende guerrillamarketingactie van 
een concurrent werkt vooral goed voor die 
concurrent. Immers: alles wat aandacht 
krijgt, groeit!

* Onno Ponfoort is werkzaam bij Beren-
schot als adviseur op het gebied van strate-
gie en marketing.

opleveren wat men ervan verwacht. Na-
derhand heeft men ook echt gemeten wat 
de resultaten waren. Alleen hiervoor al 
verdient het bedrijf een pluim. De meeste 
marketeers doen namelijk niet aan resul-
taatanalyse, maar bedenken zonder te 
leren van vorige acties een nieuw plan.
Er was bijvoorbeeld benoemd hoeveel de 
spontane bekendheid zou moeten stijgen, 
welke hogere score de merkvoorkeur zou 
moeten behalen, hoeveel extra mensen de 
website zouden moeten bezoeken en hoe-
veel nieuwe klanten dit alles zou moeten 
opleveren. Ten aanzien van de spontane 
bekendheid waren de cijfers positief, maar 
aan de waardering voor het merk had de 
sponsoring niet veel bijgedragen. Vooral 
huidige klanten waren iets positiever over 
het bedrijf gaan denken (hogere loyaliteit), 
maar bij niet-klanten was er nauwelijks 
enige verschuiving in waardering te be-
merken. De online activiteit was tegenval-
lend. Het spelletje dat voor de Olympische 
Spelen leuk leek, was tijdens de Spelen 
snel uitgespeeld. Omdat er geen nieuws 
op de site te zien was, trok deze geen her-
haalbezoek. Het aantal nieuwe klanten 
was lager dan gehoopt en ze meldden zich 
pas aan het eind van de actieperiode aan 
(tijdens de Olympische Spelen), terwijl de 
campagne al maanden daarvoor was ge-
start. Wanneer alle kosten zouden worden 

toegerekend aan het binnenhalen van die 
klanten, dan zouden deze klanten pas over 
een jaar of dertig winstgevend worden.

Inspelen op het moment
Het is duidelijk dat je moet scoren tijdens 
de wedstrijd. De sponsor is al een jaar 
voordien zenuwachtig, het grote publiek 
richt zich nog even op andere zaken. Daar-
naast gebeurt er altijd iets onverwachts, 
waardoor de vooraf geplande acties min-
der to the point zijn dan gehoopt. De spon-
sor van de schaatsploeg had rekening ge-
houden met eventueel verlies door vallen, 
maar niet met een foute wissel.
Sponsors zouden minder geld moeten 

Recht rekenen
Het sponsoren van twee boten in de Volvo Ocean Race kostte ABN Amro een kleine 45 mil-
joen euro aan sponsoring, bootontwikkeling en bouw, training, crew en festiviteiten in de 
havensteden. ‘Maar we hebben er minimaal 600 miljoen euro aan free publicity voor terug-
gekregen’, was een veelgehoorde verantwoording binnen de financiële instelling. Om de 
waarde van free publicity te berekenen, zitten marktonderzoekers met stopwatches bij de 
tv en berekenen ze wat die tijd gekost zou hebben als reclameblok. Ook lezen ze kranten en 
tijdschriften en worden de zinsdelen die verschijnen omgerekend naar advertentiekosten.
Als je wilt kun je alles recht rekenen. De vraag is of ABN Amro niet meer had kunnen berei-
ken met die 45 miljoen euro. In de meeste landen waar de boten langskwamen, was de 
bank binnen twee jaar na het event niet meer vertegenwoordigd.
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