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Cup-a-Soup zette afgelopen zomer een spelletje op

internet om de traditionele zomerdip in de omzet te

overwinnen. In vijf weken tijd speelden 70.000 mensen

het spel ruim 125.000 keer. Succesvol genoeg voor een

vervolg. 

Directe ondersteuning van de verkoop
was het doel van de ‘virale’ campagne die
brandmanager Cup-a-Soup Sander Kroe-
ze afgelopen zomer organiseerde. Cup-a-
Soup lijdt elk jaar onder een zomerdip.
De Soup-a-Challenge game werd ingezet
tegen dat seizoenseffect. Het digitale
spel zelf is niets meer dan een bewerking
van het bekende tv-spel, waarbij een ring
langs een spiraal bewogen moet worden
zonder die te raken. Elke dag om vier uur,
een belangrijke tijd in de Cup-a-Soup-
communicatie, werden de mensen met
de hoogste score bekendgemaakt op
www.cupasoup.nl.

How deep is your dip?
Tot 11 september kon het spel worden
gespeeld op www.cupasoup.nl. De aan-
koop van een actieverpakking Cup-a-
Soup verhoogde de winstkansen. De hier-
op afgedrukte, unieke code leverde na
invoering ‘credits’ op. Ook door het opge-
ven van e-mail-adressen van vrienden via
de sites werden credits verkregen. Eind
september ging een nieuwe campagne
‘How deep is your dip?’ van start. Deze
keer wordt er gebruik gemaakt van inter-
net, tv-reclame en e-mail om het bereik te
verhogen. Wederom staat er een spel cen-

traal op de Cup-a-Soup-site.
Uitgangspunt is de bekende
commercial waarbij een slome
douanier kampt met een mid-
dagdip tijdens de bagagecont-
role. De speler wordt uitge-
daagd om wél snel te boorde-
len of de gescande bagage op
een band verboden voorwer-

pen bevat of niet. De hele dag kan er wor-
den getraind, alleen tussen vier en vijf uur
’s middags kunnen deelnemers echt spe-
len om de Cup-a-Soup-Cup of een reis-
cheque van ¤ 2.500.

Aankoopfrequentie verhogen
Alles draait in de campagne om het tijd-
stip van vier uur, het moment van de
middagdip. Dit moet het Cup-a-Soup-uur
worden en aankopen verhogen. Om
jezelf te trainen in het spel zijn extra cre-
dits nodig. Die krijg je als je drie e-mail-
adressen doorgeeft. Is dat geen vermom-
de spam? Kroeze: “We zijn er volkomen

eerlijk over. De aangemelde mensen krij-
gen een bericht dat zij ‘gebruikt’ zijn om
er beter van te worden door degene die
hen heeft opgegeven en we maken dui-
delijk dat wij de eigenlijke afzender zijn.
We gebruiken de e-mail-adressen een-
malig en uitsluitend om het spel onder
de aandacht te brengen.”
Kroeze heeft er dit keer ook voor gekozen

om het spel via banners op veel bezochte
sites onder de aandacht te brengen.
Of de Soup-a-Challenge inderdaad de
zomerse omzetdaling heeft omgebogen,
is nog niet vast te stellen, aldus Kroeze.
Aan het einde van het jaar kunnen de cij-
fers misschien het effect van de acties
aantonen.
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Internet als mond-tot-mond merkenpodium

Virale marketing
nieuwe reclamehype? 

Vier uur is een belangrijk moment in
de Cup-a-Soup-communicatie

Voor de ‘advergame’ voor Cup-a-Soup moet je het beter doen dan de
douanier uit de commercial die de coke gewoon doorlaat. 

Viral marketing is de mond-tot-mond-
reclame van deze tijd. Hierbij zorgt
internet voor een lopend vuurtje. Rut-
ger Anema (27), brand manager Dou-
we Egberts, schreef vorig jaar samen
met de jonge film- en televisiemakers
van 6pack.tv een prijsvraag uit voor
het beste idee voor een commercial.
Doel: DE promoten bij jeugdigen.
Resultaat was de Yo Oma-commercial.
Nadat het filmpje bij 6pack.tv te zien

was geweest in het nachtprogramma
van SBS 6 werd het in twee weken door
een miljoen mensen gedownload en
driftig per email rondgezonden. Ane-
ma wijst erop dat het effect op het
merk zeer tijdelijk is. Voor een echte
verjonging van het merk is een lang-
duriger inspanning nodig. Of er meer
koffie door verkocht is, is moeilijk vast
te stellen. Zeker is dat de doelgroep
op grote schaal is bereikt.
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