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LOYALE DOELGROEP VIA CONTENTAANPAK
#INSPIRATIE #HOEPAKJEDATAAN



BIJNA 50 JAAR
MPG. ontwikkelt ijzersterke creatieve content 

die de relatie tussen mensen en merken 
versterkt. Altijd en overal. Van strategisch 

advies en creatieve concepten tot 
crossmediale contentproductie. Van een rake 
blogpost tot een compleet contentplatform.

Sinds 1972



Cultuur

Media
Data & 
Intelligence

Data en technologie
faciliteren unieke
(merk)ervaringen.

De manier waarop mensen
media consumeren
verandert razendsnel. 

CONNECT TODAY MATTER TOMORROW

De maatschappij verwacht 
meer van merken



GLOBALE TRENDS

Digitale
versnelling

Roep om 
inclusiviteit

Empathie
& 

authentici-
teit

Positiviteit Lokaal

Focus op customer 
journeys

Jouw kernwaarden
bepalen de tone of 

voice in jouw
communicatie

Sta open voor
dialoog

Vind jouw lokale 
relevantie

Begrijp en herken 
sentiment

Hoe merken zouden moeten reageren



#LEKKERLOYAAL



EEN VRIENDSCHAP 
ONTSTAAT NIET BINNEN 
ÉÉN ONTMOETING. MAAK 
DIE EERSTE KEER WEL 
ONVERGETELIJK. 



ZORG DAT JE BLIJFT  
INVESTEREN IN 
VRIENDSCHAP.



LUISTER EN SPEEL 
IN OP BEHOEFTEN. 
BEGRIJP ELKAAR.



NIETS IS LEUKER DAN 
VERRAST WORDEN IN EEN 
VRIENDSCHAP.



ATHLETA START COMMUNITY VOOR WELLBEING





IKEA
Lanceert community en publiceert content om 
startende ondernemers te ondersteunen. 



BEKER & LOYALTYKAART
Lanceert een herbruikbare take-away beker. Naast
beker ook direct te scannen als klantenkaart. 



CAMAÏEU
Lanceerde ’jojo-garantie’.



#HOEPAKJEDATAAN



10X  DOEN  

1. Maak 
boeiende en 

nuttige 
content

2. Bepaal 
focus en 

betrek alle 
teams, vooral 
je salesteam 

3. Blijf ook na 
een aankoop 
service geven 

met behulp 
van content 

4. Bied 
voordeel 

maar 
verwacht er 
niets voor 

terug

5. Focus op 
oplossingen 
bieden (help 

content) 

6. Faciliteer in 
kennis- en 
ontwikkel-

content

7. Laat blijken 
dat je luistert 

8. Maak 
content in 

samenwerking 
met je klant

9. Gebruik 
humor 

(relativeer 
met een 

portie 
zelfspot) 

10. Zorg dat je 
vindbaar bent 



CONTENT CHECKLIST

make it quick make it me make it OMG!make it easy

Oplossing Actualiteit Herkenning Selectie Eyeopeners

make it real



1. (Meer) trouwe en loyale klanten
2. Focus, zodat je beter kunt kiezen

3. Samenbrengen behoeftes klant en merkmissie
4. In 4 weken mogelijk

5. Helpt bij onderhouden relatie
6. Gedwongen werken vanuit klantinzichten

MAAK EEN CONTENTSTRATEGIE 



LET’S START 
Data, inzichten & 

trends

Merkmissie met doelstellingen, wat 
lost jouw merk op voor jouw klant 

Behoefte doelgroep / zoek- hulpvraag / 
customer journey / meetingpoints

Bepalen relevante contentthema’s, creatie 
contentformats (help, hub)

contentkalender (actualiteit) 

Contentstrategie 
(plan van aanpak)

‘Continu optimaliseren 
op basis van 

klantbehoefte (data)’



CONTENTSTRATEGIE ONDERDELEN
Mission Statement: De 
belangrijkste boodschap -
in toegankelijke taal/ 
meerwaarde bieden / hoe 
maakt je merk het verschil? 

Persona’s: Voor wie maak 
je content? Hoe ziet hun 
leven eruit? Waar lopen ze 
tegenaan? Waar worden 
ze enthousiast van? Hoe en 
waar willen ze 
communiceren? 

Customer journey: Wat doet 
jouw klant op een dag? Welke 
behoefte heeft zij – bepaal 
meetingpoints: op welke 
logische plekken en momenten 
ontmoeten consument en merk 
elkaar

Contentthema’s: Welke inhoud 
en thema’s hebben de focus? 
Deze thema’s kunnen jaarlijks 
anders zijn.

Contentformats: Een 
terugkerend herkenbaar 
format/grid waar de content in 
geplaatst kan worden. Activeert 
de aandacht van je doelgroep. 

Crossmediale contentkalender: 
Het overzicht wat je per week 
per thema op welk kanaal gaat 
plaatsen.

Content KPI dashboard: 
Analyseoverzicht, wat zijn 
resultaten op basis van de 
gestelde KPI’s.



EEN DAG UIT HET LEVEN VAN



LET’S MEET 



Processen

Commercie 

Kanalen

Merk
M

er
kw

aa
rd

en

• Merk inspireert mij om …
• Dankzij merk kan ik ….
• Ik voel me aangetrokken tot merk….
• Ik ben trotse klant van merk…

• Gebruikers + 15%
• Sessies + 10%
• Pageviews + 15%
• Engagement + 2%

• Conversie naar …
• Omzetbijdrage van xx%

• Focus workflow
• Contentoptimalisatie
• Synergie met salesteam
• Maandrapportage

MEET & 
OPTIMALISEER



#NS INSPIREERT
Ga voor de NS case naar 

https://www.mpg.today/cases/ns/

https://www.mpg.today/cases/ns/


NICE TO 
MEET YOU!
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