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DOELSTELLING
Inzicht in de effectpotentie van de 

OOH uiting

Technieken

Eyecoding

Online vragenlijst

Onderzoeks KPI’s

• Kijkgedrag

• Merkoverdracht

• Boodschapoverdracht

• Waardering 

• Likeabilities

Doelgroep

N 100

49%man / 50%vrouw

18-65 Jaar

16% laag 49% middel 35% hoog
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Materiaal
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▸ Antwoord op doelstelling

De uiting moet verder 
geoptimaliseerd worden om de 

merk- en boodschapoverdracht te 
verbeteren.

Inzicht in de effectpotentie van de 
OOH uiting
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Belangrijke inzichten

1. Het logo van Canon wordt door slechts 21% van de respondenten bekeken. De merkoverdracht is daarom niet goed en zowel de

spontane merkherinnering als de geholpen merkherkenning liggen onder benchmark.

2. De boodschap ‘morgen ongekende mogelijkheden’ wordt niet lang genoeg bekeken om gelezen te kunnen worden. Dit vertaalt

zich door in de boodschapoverdracht. Slechts een kwart van de respondenten vindt de boodschap ‘Met de Canon EOS 600D maak

ook jij professionele foto’s.’ duidelijk naar voren komen in de uiting.

3. De visuals die centraal zijn afgebeeld op de uiting krijgen de meeste aandacht en worden door een groot deel van de

respondenten bekeken.

4. De slogan ‘you can’ en de camera met onderliggende beschrijving worden door slechts een kleine minderheid bekeken.

5. De OOH wordt door de helft van de respondenten hoog gewaardeerd. De uiting wordt dan ook op alle likeabilities in lijn met

benchmark beoordeeld.
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ü De uiting wordt door de helft van de respondenten hoog gewaardeerd
en scoort op alle likeabilities in lijn met benchmark.

Echter kan de uiting nog verder geoptimaliseerd worden om zowel de
merk- als boodschapoverdracht te verbeteren:

1. Zorg voor meer contrast, plaats de camera bovenin. Hoger contrast
zorgt ervoor dat de camera meer opvalt. Hierdoor wordt het product
beter bekeken, wat een positief effect heeft op de
boodschapoverdracht.

2. Plaats het merk links bovenin voor een goede merkoverdracht. Veel
aandacht gaat uit naar deze locatie binnen de uiting. Op deze manier
krijgt het logo een prominentere positie binnen de uiting en trekt deze
meer aandacht. Dit komt de merkoverdracht ten goede.

3. Plaats de slogan ‘you can’ bij het merk. Hierdoor valt de slogan meer
op. Daarnaast zorgt dit voor een sterke koppeling tussen het merk en
de slogan.

4. Communiceer een korte, duidelijke en goed zichtbare boodschap. De
boodschap is voor een groot deel van de respondenten onduidelijk.
Overweeg de boodschap in te korten en letterlijk te verwoorden,
bijvoorbeeld: Met de Canon EOS 600D word ook jij professional. Zorg
er daarnaast voor dat de tekst goed leesbaar is door deze groter af te
beelden. Hierdoor valt de boodschap meer op en wordt de
boodschap goed overgedragen.

Advies en verbeterpunten

2 3

1

4

ü Mock-up
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Samenvattende tabel

OOH Canon OOH Benchmark

Merk

Spontane herinnering 37%* 56%

Geholpen herkenning 53%* 82%

Verwarring met concurrenten Verwarring -

Boodschap
Duidelijkheid boodschap:
Met de Canon EOS 600D maak ook jij professionele foto’s. 26%* 56%

Waardering (TOP 2) 51% 54%

Likeabilities (TOP 2)

Opvallend 38% 38%

Onderscheidend 27% 33%

Aansprekend 37% 39%

Past bij Canon 41% 43%

Meer interesse in Canon 26% 27%
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RESULTATEN EYECODING
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Er wordt het meest intensief gekeken naar de visuals in het midden van de 
uiting

De heatmap laat zien hoe
intensief de gebieden worden
bekeken. Hoe “warmer” de
kleur, hoe intensiever er
gekeken is.
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De slogan en de tekst onder de visual van de camera worden door heel 
weinig respondenten bekeken

Het percentage laat het deel
van de respondenten zien dat
binnen 7 sec. naar het
betreffende gebied heeft
gekeken.

31% 13%

61%
65%

11%

6%

6%21%
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De boodschap ‘morgen ongekende mogelijkheden’ wordt te kort bekeken 
om gelezen te worden

Per gebied is te zien hoe lang men
gemiddeld (in sec) kijkt naar het
betreffende gebied. Op basis van
de gemiddelde tijd en de heatmap
wordt ingeschat hoeveel woorden
kunnen worden gelezen. In 1
seconde kunnen gemiddeld 3
woorden worden gelezen.

0.91 0.56

0.71
0.66

0.37

0.24

0.120.38

2.0 woorden

2.2 woorden

1.1 woorden

0.7 woord

0.4 woord1.2 woorden

2.7 woorden

1.7 woorden



13

Er is geen eenduidige kijkrichting

De pijlen laten het kijkgedrag van
de respondent zien. De
percentages geven weer hoeveel
procent van het aantal
waarnemingen van het ene
aandachtsgebied naar het andere
aandachtsgebied verplaatst.

36%

9%

6%

1%

6%

27%

41%

27%

13%

24%

37%

26%30%

28%

19%
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Aandachttrekkend vermogen van de uiting over de tijd 

Boodschap 2 

Logo

Boodschap 1 

Visual 
camera

Tekst camera

Slogan

Visual 1 Visual 2

Boodschap 1 

Boodschap 2 

Visual 1

Visual 2

Logo

Slogan 

Visual camera

Tekst camera

65%
61%

31%

21%

13%
11%
12%
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ONLINE RESULTATEN
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Het merk wordt zowel spontaan als geholpen onder benchmark overgedragen

Geholpen merkherkenning

88%

82%

4%

0%

2%

Marley Spoon  (juist)

Benchmark

Allerhande Box  (onjuist)

De Krat  (onjuist)

Hello Fresh  (onjuist)

88%

82%

4%

0%

2%

Marley Spoon  (juist)

Benchmark

Allerhande Box  (onjuist)

De Krat  (onjuist)

Hello Fresh  (onjuist)

Spontane merkherinnering 

OO
H

Ben
ch…

OOH Benchmark

53%

42%

21%

38%

56%

37%

82%

Canon (juist)

Benchmark

Nikon

Panasonic

Sony

Canon (juist)

Benchmark

* *
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BENCHMARK: 43%

9% 49% 25% 14% 3%

9% 45% 29% 12% 6%

12% 45% 24% 16% 3%

TOP 2: 58%

TOP 2: 53%

TOP 2: 57%

40%14%

TOP 2:   26%

31%

Slecht een kwart van de respondenten vindt de boodschap duidelijk

Duidelijkheid boodschap 
Met de Canon EOS 600D maak ook jij professionele foto’s.

*

Helemaal duidelijk

Duidelijk

Niet duidelijk, niet onduidelijk

Niet duidelijk

Helemaal niet duidelijk
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De uiting wordt door de helft van de respondenten hoog gewaardeerd

Algemene waardering

BENCHMARK: 54%

2% 49% 39% 8% 2%

TOP 2: 51%

Helemaal duidelijk

Duidelijk

Niet duidelijk, niet onduidelijk

Niet duidelijk

Helemaal niet duidelijk

Hele hoge waardering

Hoge waardering

Neutraal

Lage waardering

Hele lage waardering

9%38%
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De uiting scoort op alle likeabilities rond benchmark

43%
34% 37%

44%

29%

43%

32%
40%

58%

31%

Opvallend Onderscheidend Aansprekend Past bij Marley Spoon Wekt interesse in Marley
Spoon

Likeabilities | TOP 2
OO
H

Ben
ch…

OOH Benchmark

Opvallend Onderscheidend Opvallend Past bij Canon          Wekt interesse in Canon

38%         38% 

27%
33%

39%
37%

41% 43%

26% 27%
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING
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Methode: Eyecoding met online vragenlijst

Met onze geavanceerde EyeCoding techniek meten we de
kwaliteit van uitingen op impliciete wijze. De techniek stelt ons in
staat dezelfde variabelen als eyetracking te meten.
Respondenten krijgen de uiting te zien in een reel tussen 3
andere (niet-concurrerende) reclames. De uitingen worden in
random volgorde 7 seconden onscherp getoond.

De uitingen zijn geblurd en de respondent moet met zijn muis
over de uiting bewegen, een kleine cirkel om de muis toont de
uiting scherp. Dit bootst het natuurgetrouwe proces na wat onze
ogen uitvoeren, onze wereld is namelijk onscherp behalve het
gedeelte waar we op focussen.

Op deze manier zijn de volgende elementen in kaart gebracht:
• Aandachttrekkend vermogen van elementen in de uiting
• Gemiddelde tijd (s) aandacht voor elementen in de uiting
• Intensiteit kijkgedrag
• Kijkpatroon binnen de uiting
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Bart Massa
Business Manager
bart.massa@validators.nl

Contactpersoon:

Adres:
Johan van Hasseltweg 39c

1021KN Amsterdam
020 716 3775


