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TRENDS SALES & MARKETING AWARDS

In de prijzen voor
ambitie, creativiteit
en goede resultaten

T

rends lanceert, samen met
het consultancybedrijf
Minds&More, een nieuwe
prijs. De Trends Sales & Mar
keting Award onderscheidt
zich van andere prijzen door evenveel
aandacht te besteden aan sales als aan
marketing, twee domeinen die door de
digitalisering naar elkaar toegroeien.
Er zijn aparte categorieën voor be
drijven die zich richten tot andere be
drijven (b2b) en voor ondernemingen
die direct verkopen aan particulieren
(b2c). In beide categorieën is er telkens
een Nederlandstalige en een Franstali
ge winnaar.
Tot vorig jaar werkte Trends samen
met de Belgian Association of Marke
ting (BAM) voor de Marketer of the
Year. BAM blijft die prijs uitreiken.

NEDERLANDSTALIGE WINNAAR
IN DE CONSUMENTENMARKT
Bart Temmerman (MuseumPass)
Marketing dient doorgaans om de ei
gen onderneming te doen slagen en
marktaandeel te winnen. Als de markt
niet groeit, moet het eigen gewin ten
koste gaan van dat van de concurrentie.
MuseumPass pakt het anders aan. Het
56 7 NOVEMBER 2019 WWW.TRENDS.BE

mikt resoluut op het vergroten van de
taart, niet voor één museum, maar voor
de hele sector.
MuseumPass werd gelanceerd in
september 2018. Het gaat om een col
lectieve campagne waar musea zich bij
kunnen aansluiten. De bezieler is Bart
Temmerman, de algemeen directeur
van de vzw publiq, een specialist in
vrijetijdscommunicatie en marketing
van het vrijetijdsaanbod. Het doel van
publiq is de sociale cohesie te bevorde
ren. Dat doet het onder meer met de
UiTPas, UiTinVlaanderen en Vlieg.
“Musea hebben weinig geld en zijn
niet zo commercieel ingesteld”, zegt
Bart Temmerman. “Ons idee was dat
een gedeelde markt belangrijker is dan
het marktaandeel van elk museum
apart. We wilden de taart doen groeien.
Voor de financiering wilden we geen
beroep doen op subsidies, want dan
zouden we misschien subsidies afne
men van musea. We konden de Mu
seumPass niet ontwikkelen in publiq.
Daarom hebben we een coöperatie op
gericht. MuseumPass is dus een collec
tief marketinginstrument met coöpera
tief eigenaarschap, dat zorgt voor meer
inkomsten voor de sector.”
Temmerman werkte aan het project
naast zijn reguliere baan van algemeen

directeur bij publiq. Zijn raad van be
heer steunde hem bij de uitwerking van
de museumpas. Een huzarenstukje,
want de museumsector broedde al
twee decennia zonder veel resultaat op
het idee. MuseumPass koos voor een
abonnementsformule. Voor 50 euro
krijgt de koper onbeperkt toegang tot
meer dan 165 Belgische musea. Bart
Temmerman vergelijkt het concept
met dat van de muziekapp Spotify,
waar je in ruil voor een maandelijks
abonnementsgeld een onmetelijke mu
ziekcollectie ter beschikking krijgt.
De middelen verzamelde Temmer
man onder meer met crowdfunding via
Shopify en met de voorverkoop van de
passen. Daar kwamen geen betaalde
media aan te pas. Voor de lancering van
de museumpas startte publiq een
pr-campagne op, waaronder een
mediacampagne op ruilbasis. Een mee
valler was de mediagenieke audiëntie
bij koning Filip. Daarna kwamen de
promotie van de pas als een ideaal ein
dejaarscadeau en een nieuwe campag
ne om een breder publiek te bereiken.
Op basis van de data die Museum
Pass via de verkoop van de kaart gene
reerde, kan het analyses doen en nieu
we acties ondernemen. ‘Digitaal’ speelt
een belangrijke rol in de marketingaan
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Bart Temmerman en Stijn Vander Plaetse zijn de eerste Nederlandstalige laureaten van de
Trends Sales & Marketing Awards (TSMA). Ad van Poppel en Benny Debruyne

BART TEMMERMAN
“Een gedeelde markt is belangrijker dan het marktaandeel
van elk museum apart.”

