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INTRODUCTIE
vOSCH The Brand Guide is in 1995 opgericht en gestoeld op de ervaring van de
Randstedelijke bureaus en in het bijzonder de Amsterdamse bureaus. Dit komt omdat
de oprichter Huub van Osch MBM een Master Conceptontwikkeling heeft genoten,
die onder andere is gebaseerd op know-how van de Amsterdamse topbureaus.
Deze top 10 bureaus hebben namelijk, samen met de faculteit Beeldende kunsten te
Utrecht en de Art Directors Club Nederland, deze selecte studie geïnitieerd voor een
maximaal groepje talenten van slechts zeven personen. Van deze zeven deelnemers
zijn er uiteindelijk twee geslaagd waaronder Huub van Osch MBM. Een van de laatste
belangrijke ontwikkelingen is dat vOSCH in het bezit is van een nieuwe academische
titel: Master of Brand Management MBM. Vanuit deze know-how is er een uniek MCM
positioneringsmodel ontwikkeld die het merk leidt vanaf de positionering, via een
creatief proces naar een crossmediale invulling. vOSCH is expert op het gebied van
neuro-advertising. Neuro-advertising is ontsproten uit een wetenschappelijk onderzoek
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het onderzoek is afgerond met een thesis en
zal uiteindelijk als boekvorm verschijnen.

Deze opname is gemaakt na een lange week van campagnevoeren. De benedenverdieping ziet

er stil en verlaten uit, maar schijn bedriegt, dit is een uitzondering. Het is vrijdagmiddag

17:00 uur en we zijn op de tweede verdieping om even iets te drinken en te socialiseren.

We kijken nog eens naar deze foto want voorlopig zal het hier niet meer onbemand zijn.

M A S T E R O F B R A N D M A N AG E M E N T
We zijn trots dat we als bureau de academische titel MBM mogen voeren. De oprichter
Huub van Osch MBM is hiervoor cum laude afgestudeerd met zijn thesis ‘Neuro
conatieve processen bij male en female’. Door dit wetenschappelijk onderzoek zijn we
dé neuro-advertising expert geworden. We zijn pionier op het gebied van neuro science
in de marketingcommunicatie industrie. Een belangrijk stukje kennis die voor uw merk
wellicht net het verschil kan maken. Maar ook kennis om uw merk op professionele wijze
te managen naar een hoger doel: de status van een A-merk (of deze te behouden).

MASTER, CONCEPTONT WIKKELING
In samenwerking met: Art Directors Club Nederland, Faculteit Beeldende Kunsten
Utrecht (HKU) en de 10 topbureaus van Nederland, is er een opleiding geïnitieerd om
jonge, succesvolle, aankomende Art-directors klaar te stomen voor … diezelfde top. Er
was plaats voor maximaal 10 studenten maar na een strenge selectie kwam het aantal
uit op 7, waarvan er uiteindelijk 2 zijn geslaagd. We spreken hier over vaardigheden op
het gebied van tactisch design voor de ontwikkeling van themacampagnes. Creativiteit
is niet te leren, maar creativiteit leiden naar een communicatiedoel wel. Ongeleide
creativiteit leidt immers tot niets, maar geleide creativiteit leidt naar het beoogde doel of
wellicht die ene wereldhit ;).

MCM - MODEL ®
Als basis voor het MCM-model is gebruik gemaakt van
kennis uit twee werelden: de wetenschap van de ‘Master of
Brand Management’ en de ‘Master, Conceptontwikkeling’.
Beide grootheden zijn van elkaar afhankelijk en tezamen
zorgen ze voor een succesvolle invulling van de media.
Allereerst wordt er cognitief beoordeeld, gemeten,
getoetst en geanalyseerd. Op basis hiervan wordt de

➭

positionering bepaald. Vervolgens worden de harde
gegevens voorzien van creatieve energie om onze
diepere hersensystemen (limbisch systeem) positief te

➭

➭

beïnvloeden (gedragsbeïnvloeding). Daarna zoeken we
naar een optimale mediamix om de strategische-, en
tactische communicatie ideeën via de media te vervoeren
naar de doelgroep. Hoe waardevoller iedere stap wordt
gemaakt des te beter en dieper het merk verankert in de
diepere hersensystemen: die verantwoordelijk zijn voor
ons gedrag en houding ten opzichte van het merk. Dit
model zorgde bij het merk Van Bommel voor een ruime
verdubbeling van de omzet.
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GROENE SNEAKER
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merkacceptatie bij de doelgroep. De persoon Floris
van Bommel werd door ons letterlijk vertaald in
een merkpersoonlijkheid. Floris stemde in, raakte
gemotiveerd (positieve emotie leidt tot motivatie) en
bracht zijn liefde voor muziek tot uiting in de campagne.
Resultaat: Floris is authentiek en straalt dit uit naar
zijn doelgroep. De doelgroep pikt dit vervolgens
op omdat het ‘echt’ overkomt. Ze kopen de schoen
en worden onderdeel van de community: die de
Floris lifstyle volgt. Deze schoenen, 90 000 stuks,
waren snel uitverkocht en er ontstond een wachtlijst
bij de dealer. Vele nominaties en prijzen van onze
vakbroeders volgden. Leuk zo’n schouderklopje !

De commercial speelt zich af op een gewone dag uit het leven van Floris van Bommel. Nu is een gewone dag bij Floris niet een gewone dag als

leeftijd, laten we zeggen ‘goed in de slappe was’. Met andere woorden: zijn levenswijze wordt gesponsord door zijn rijke pa ! Het hele filmpje

‘the boy next door’. Floris is namelijk een fervent liefhebber van rockmuziek, is aan niemand gebonden, heeft zijn eigen rockband en zit al op jonge

gaat dan ook over jammen, vrienden, uitgaan en de late uurtjes. Laat daar zijn doelgroep nu ook van houden ?!

Eén van de moeilijkste opdrachten uit onze carrière
was de herpositionering van het superbekende
merk Meubelfabriek Oisterwijk. Midden jaren tachtig
(hebben sommige van ons nog nét meegemaakt)
bestond er eigenlijk maar één meubelmerk. De
wereld veranderde en Meubelfabriek Oisterwijk

deed er alles aan om mee te veranderen. Wij hebben
circa vijf jaar voor dit merk gewerkt en het waren
tropenjaren. Strakke ads, surrealistische filmpjes,
sublieme acties en het merk is op de goede weg !

Toen we de briefing ontvingen van deze zeer ambitieuze
merkintroductie, moesten we direct even langs het toilet
(nou goed, we moesten). Van Bommel wilde een merk
introduceren die zijn gelijke niet kende. We citeren:
“De ultieme viering van het vakmanschap”. Een droom
die uitkwam: onbegrensde producteigenschappen en
ongelimiteerde budgetten, want directeur Frans van
Bommel nam afscheid en zijn laatste wens moest in
vervulling. De campagne moest concurreren met de
duurste merken ter aarde. Wij formeerden creatieve
sessies met meerdere teams, gebruikten goudfolie,
stansvormen, de meest exclusieve papiersoorten, popups etc. etc. Weer werden we hiervoor genomineerd en
Van Bommel had definitief toegang tot haar belangrijke
markt: Duitsland. We hopen het nog één keer mee te
maken :).

VA N B O M M E L

vs

VICTORIA BECKHAM

Hoe een ogenschijnlijk eenvoudig persbericht kan
uitgroeien tot een ware mediahype! Het leek een
standaard mailtje van het juridisch merkenbureau:
een bedrijf vraagt om het vB-tje van Van Bommel te
mogen gebruiken. Als het iets met leer of schoenen
te maken heeft, zeggen we vaak direct NEE. Maar nu
stond daar vB als afkorting voor Victoria Beckham.
Toch maar even melding maken bij Van Bommel.
Een berichtje ging de deur uit en alle media schreef
erover ! Zo, even anderhalve ton aan free publicity.

URBAN JU N GLE
Het najaarsmodel van Floris van Bommel heeft een stoere slangenprint.
De schoen heeft daarom wel iets weg van een slangenkop. Maar de
meeste slangen zijn beschermd en komen alleen in de jungle voor. Dit
schitterende ontwerp is gewoon te koop in de betere schoenenwinkels.
De hedendaagse steden zijn als moderne jungles waar een diversiteit aan
jongeren woont. Soms zie je bij toeval, een bijna letterlijke overeenkomst:
de schoen als dreigende slangenkop, asfalt met een subtiel scheurtje en
het beeld is compleet. Een geslaagde advertentie vertelt het verhaal in
één simpel beeld en vormt als het ware een 3 seconden commercial.

D E J O N G E NSD RO OM

Soms komt er een mooi maar onbekend merk
voorbij zoals Strida. Een ware gadget, daar
houden mannen van. In een mum van tijd had
het merk afzet onder de personeelsleden. We
mochten er een mooie brochure voor maken.
Verkoop ging hoofdzakelijk via gadget pagina’s
in luxe magazines. In dit geval hoefden we er
alleen maar op te fietsen om, d.m.v. empirisch
onderzoek, ervaringsdeskundige te worden :).
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