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PROGRAMMA

• Waarom Archetypisch positioneren?

• Merkimago

• In 5 stappen naar een sterk merk

• Model voor archetypisch positioneren

• 12 Archetypes van Jung



WAAROM ARCHETYPISCH POSITIONEREN?







Mensen herkennen mensen



Ondekker



Humor

Ontdekker



Humor

ZorgzaamOntdekker



Humor

Zorgzaam

Heerser

Ontdekker



MERKIMAGO









IKEA
€ 23,75

VITRA
€ 383,-









Birkigt & Stadler 



Imago meten?

Vraag naar associaties







Prima kamers

Zakelijk Aan de snelweg

Oma’s verjaardag



Just Do It! Alles voor een glimlach What Else?
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IN 5 STAPPEN NAAR EEN STERK MERK



1. Architectuur

Hoeveel merken heb je? Hoe 
verhouden deze zich tot elkaar? 

Wat is je ambitie?



2. Analyse

Wat is je historie? Wie is je 
concurrentie? Wat zijn je sterke 

en zwakke punten? 
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merkconsistentie
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1. ARCHITECTUUR





Verkoopbaarheid

Herkenbaarheid





2. ANALYSE



Belangrijke bronnen van merkwaarden zijn:

- het verhaal van je organisatie:haar geschiedenis met alle belangrijke momenten;

- de missie, visie en inspiratie waarmee jouw organisatie is begonnen;

- de markt waarin wordt geopereerd en doelgroepen waarop je je richt;

- de propositie: jouw huidige belofte aan je klanten;

- de manier waarop wordt gewerkt en het bedrijf is ingericht;

- grote en kleine successen.





3. Positionering





Roy Raymond

https://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Raymond_(businessman)
















4. Communicatiestrategie



TOFROM

milieu onvriendelijk milieuvriendelijk

ouderwets modern

analoog omnichannel

mannelijk voor iedereen

product way of life

productnaam merk



5. Merkbewaking
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MERKWAARDEN

Controle / zekerheid
Orde / structuur
Traditie / conformisme
Schoonheid / esthetiek
Verdieping / inhoud
Status /prestige
Eenvoud/helder
Verbonden / vriendschap
Respect / tolerantie

Rechtvaardig/ ethiek
Gezellig/plezier
Zorg voor anderen/idealisme
Passie/overgave
Vrijheid/onafhankelijkheid
Diversiteit/afwisseling
Authenticiteit/eigenheid
Humor/relativeren

Non-conformisme/anarchie
Avontuur/ontdekken
Individualiteit/uniciteit
Prestatie/resultaat
Zelfontplooiing/talent
Creatie/fantasie
Uitdaging/winnen
Vooruitgang/progressie
Vitaliteit/gezondheid



MERKBELOFTE



Red Bull 
geeft je vleugels



Het zijn die kleine alledaagse routines die je gemakkelijk over het 
hoofd ziet. Ze zijn er altijd en overal: op ieder moment van elke dag, 
klaar om opnieuw te worden ontdekt.

Rituals helpt je deze momenten bewust te beleven en herinnert je 
eraan om even een stapje terug te doen en ervan te genieten. Of 
het nu gaat om het nemen van een lang bad of het creëren van een 
comfortabele sfeer met exclusieve geuren en parfums uit Azië, 
Rituals helpt je geluk te vinden in de kleine dingen van het leven.

MERKBELOFTE



Enjoy the moment





POSITIONEREN
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ARCHETYPE







Bij dit archetype gaat het om hulp, verbondenheid, sfeer 

en harmonie. Deze merken weten waar het om gaat in het 
leven. De belofte is dat ze je ondersteunen bij je 
ontwikkeling. Ze zijn integraal onderdeel van het leven. 
Merken: Blue Band, Starbucks, en Nivea.

The caregiver -
De beschermer



Behulpzaam, nuchter en realistisch. Het is de goede 
buur die altijd bereid is te helpen. Deze merken gaan 
gelijkwaardig met hun afnemers om. Sympathieke en 
no-nonsense merken: HEMA, Volkswagen, Unox, 
Interpolis en Ikea.

The everyman - 
De gewone man/ 
vrouw



Is als een kind met een onvoorwaardelijk vertrouwen in zijn 
ouders. Lekker onbekommerd leven. Optimisme en loyaliteit 
zijn daarbij uitgangspunten. Deze merken bieden 
bescherming, saamhorigheid en vertrouwen. Voorbeelden: 
Coca-Cola, De Efteling, Spa en Innocent Drinks.

The innocent -
De onschuldige



Streeft naar structuur, veiligheid en orde. Het houdt van 
controle. Meestal zijn deze merken (mentaal) marktleider 
met een duidelijk visie. Bijvoorbeeld: Mercedes-Benz, 
Hugo Boss, Rolex en Heineken.

The ruler - 
De heerser



Dit type wil zijn intellectuele vermogen ontwikkelen en de 
wereld doorgronden. Logica en een objectieve benadering 
passen daarbij. Het is op zoek naar kennis, wijsheid en 
innovatie. Audi, Philips en Wikipedia.

The sage - 
De wijsgeer



Wil dromen laten uitkomen. Deze merken scheppen een 
illusie, een magische sfeer. Samen met het merk maak je 
het onmogelijke mee: Axe, Disneyland, Red Bull.

The magician - 
De illusionist



Is doelgericht, heeft ambities en een sterke drang om de 
beste te zijn. Presteren en uitblinken. Daar gaat het om. 
De merken begrijpen wat de uitdagingen van hun klanten 
zijn. Voorbeelden: BMW, Nike en Gilette.

The hero -
De held



Is creatief, origineel, intuïtief en wil een ideaal creëren. 
Bij dit archetype draait alles om verbeelding. Het merk 
belooft een toekomst te realiseren. Creërende merken: 
Apple, Lego en Viktor & Rolf.

The creator - 
De schepper



Individueel, avontuurlijk, nieuwsgierig en autonoom. Het is 
een verkenner, een onderzoeker die ervan overtuigd is dat 
het leven meer is dan hij tot nu toe heeft gezien. Merken 
met dit archetype spelen in op vrijheid, avontuur en het 
onbekende. Het merk belooft mogelijkheden te verkennen: 
Google, Landrover Virgin en Tesla.

The explorer - 
De ontdekkings-
reiziger



Dit archetype gaat zijn eigen weg en bepaalt zijn eigen 
regels. Dit zijn rebelse merken. Ze breken met conventies 
en proberen de markt op zijn kop te zetten. De belofte is 
dat je je samen afzet tegen de nette burgers en de 
gevestigde bedrijven. Het zijn disruptors zoals: BNN, 
Diesel, Uber en Zeeman

The outlaw -
De rebel



Gaat voor fun en plezier maken. Je leeft maar één keer. 
Het wil genieten en ontsnappen aan de dagelijkse sleur. 
Met humor relativeert hij het zwaarmoedige leven. 
Voorbeelden: Telfort, Ben&Jerry’s en Amstel.

The jester - 
De hofnar



De lover speelt graag het spel van de verleiding. 

Hij is emotioneel, energiek, lustvol en wil beminnen. 
Merken die het lover-archetype aanspreken, doen dat 
met fraaie vormgeving en passie. Voorbeelden: Bacardi, 
Alfa Romeo, Magnum en Versace.

The lover - 
De minnaar



70% Sage

30% Lover


Wij laten niets aan het toeval over.

Alles wat we leveren moet goed 
werken én er heel goed uit zien.


Wij combineren mooi van binnen én 
mooi van buiten.



50% Caregiver

30% Sage

20% Explorer


De gezondheid van uw huisdier is 
onze zorg. Daarom ontwikkelen wij 
het beste voer en zijn wij continu op 
zoek naar nieuwe smaken .



50% Hero

50% Caregiver


De zorgzame held.


As long as we care about 

being the best, we will be 

able to take care for others.



Ruler



Caregiver
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Samuel & Co London, 1830
Sierschelpen uit Japan

Eind 19e eeuw uitbreiding lampenolie
1907 samenwerking met Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij

1915 bouw pompstations in Californië (sterke band met Spanje)
Naam wordt Shell
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ELKE 5 JAAR GROTE BEURT



Bedankt voor je 
aandacht.
Geniet van de zon!
Arjan Leest, strategy director Cogonez/XXS


