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Financiën - Nationaal verhaal opgenomen over de eurokit, mogeldk de meest complexe en omvang-

Fonfm voor d€ .ljt. direcÀailoperatie ooit. U leest dat verhaal elders in dit EffieBoek.

introductievan de
euro
Bureau

Publicis

PRODUCT

De euro is vanaf ljanuari 2002 het nieuwe betaalmiddel in twaalf Europese

landen, waaronder Nederland. De waarde van de euro uitgedrukt in guldens

is2,2037l.De eenheden van zowel het papiergeld als muntgeld wijken afvan

het guldensysteem. De euromunten hebben één zijde die per land verschilt en

één Europese zijde die in alle eurolanden gelijk is. De bankbiljetten hebben

één Europees ontwerp. De introductievan de euro wordt in Nederland bege-

leid doorhetNationaal Forum voor de introductie de euro.

MARKTSITUATIE

De overstap op een nieuwe munt is een unieke gebeuÉenis in de Nederlandse

geschiedenis. Het valt niet te oefenen, er bestaan geen best-proclices yarl en

tegelijkertdd mag het niet mis gaan.

De euro is primair de uitkomst van een politiek-economisch proces op

Europees niveau, ver-van-ieders-bed! Maar uiteindelijk is het een onderwerp

dat elke Nederlander aarlgaat en waÍraan niemand zich kan onttrekken. Ne-

derlanders hebben zich niet direct kunnen uitspreken voor oftegen de over-

stap op de euro. Hij heeft dus nooit om de euro gevraagd.

De introductie van de euro staat niet los van de politiek. Politieke mis-

stappen, wanbeleid of relletjes in de Europese wandelgangen zullen direct

hun weerslag hebben op de acceptatie van de nieuwe munt.

De introductie van de euro is sterk verweven met economische invloe-

den. Met name de koers van de euro ten opzichte van de dollar correleert

sterk met het vertrouwen in en de steun voor de euro.

Overstappen op een nieuwe munt is niet in de laatste plaats een culture-

le aangelegenheid. Het Nederlandse volk hield en houdt van haar gulden.

CONCURRENTIEPOSITIE

Als vorm van concurrentie bespreken wij de belangrijkste complicaties:

. De Nederlander is verknocht aan zijn gulden. Aan de eenheden, de ver-

schijningsvorm, de historie, de bijnamen. Geen geld zo mooi alsje eigen

geld. De euro concurreert met de gulden om emotionele acceptatie.

o Andere paÍijen zullen vanuit verschillende invalshoeken met overlappen-

de, en somstegenstrijdige informatie, meningen en adviezenkomen. Denk

aan financiële instellingen, financieel advieurs, belangenverenigingen, de

bakker, de grotere winkelketens. Met name vlak voor de introductie op 1

januari 2002 wordt een kakafonie aan commerciële euroacties verwacht.

. In de andere landen heersen andere opvattingen over het positioneren en

introduceren van de euro. Dit zou aanleiding kunnen zijn voor kritiek op

de gekozen introductiestrategie in Nederland, die daarmee onder druk

komt te staan. Bovendien kunnen afkijkende positioneringen per land el-

kaar voor de voeten lopen.

. Alle nieuwsmedia, serieuze en minder serieuze, 211en de komst van de

euro zeer l«itisch volgen. Ieder luiltje in de lucht kan aanleiding zijn voor
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een vloed aan negatieve publiciteit. Hoe voorkom je dat de eurocampagne

dit in de hand werkt en zo als een boomerang kan werken?

" In het Nationaal Forum voor de introductie van de euro is een flink aantal

organisaties vertegenwoordigd met soms uiteenlopende belangen en prio-

riteiten. Dit maakt de besluitvorming complex en soms tr42g. Samen met

het unieke karakter, de enorme omvang van het project en de politieke

belangen is één ding gegarandeerd: de campagne is niet voorafte plannen

volgens een strak en ideaal scenario. Flexibiliteit is vereist!

PRoBLEEMSTELLING

. Er mag niets misgaan. Een greep uit de gevaren: Komt het internationaal

betalingsverkeer niet lam te liggen?Wat gebeurt er als de eurokoers ten

opzichte van de dollar blijvend onder druk staat?Staan er enorme rijen aan

de kassa's? Komen alle toonbanken uit met hun wisselgeld?Wordt er wel

dubbel geprijsd? En begrijpt de consument dat? Durven de ouderen zelf-

standig te betalen aan de kassa?Hebben mensen vertrouwen in geld dat ze

niet kennen? WaÍ is het gevaar van vervalsingen?Worden de zwakkeren in

de samenleving niet de dupe van de omschakeling? Blijven mensen niet

domweg betalen met guldens?
. Publicis staat - na een bureaucompetitie waarin Publicis het thema en de

slogan: de euro wordl van as allemaalal geboren laat worden - voor de

uitdaging om de Nederlandse samenleving vertrouwd te maken met de

komst van een nieuwe munt als vervanger van de vertrouwde gulden' Com-

municatie moet informatie overbrengen en onzekerheden wegnemen. Al-

leen dan kan de euro een zachte landing maken.

e Nederland heeft een voortrekkersrol gespeeld in de totstandkoming van

het verdrag van Maastricht waarin de komst van de euro is komen vast te

staan. Daarmee heeft Nederland zich de politieke verplichting opgelegd

om het schoolvoorbeeldte zijnvoor de andere eurolanden.

r De duale periode - waarin zowel met guldens als met euro's kan worden

betaald - zal formeel een maand duren. Streven is deze periode aanzienlijk

in te korten om praktische problemen te voorkomen en kosten te besparen

voor overheid én bedrijfsleven. Daarmee zou de euro emotioneel eenvou-

digerworden aanvaard en de weg terug naaÍ de gulden zou psychologisch

duidelijk worden afgesloten. Een snelle overstap op de euro is ook een

teken van acceptatie van de nieuwe munt.

DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN

IConugRctÉre' DorLstEtttNo
. Twee weken na de introductie op ljanuari 2002moet9}o/ovutde betalin-

gen uun de toonbanken inNederland in euro's zijn.

MlnxerxecouMuNrcATrEDoELsrELLtNGEN
. In december 2000 moet:

- 95%var. de Nederlanders weten wanneer de euro wettig betaalmiddel

wordt.
- 90oloweten wat de waarde van de euro is.

De Nederlandse samenleving moet bij de introductie van de euro goed

op de hoogte zijn van de belangrijkste inhoudeldke aspecten, zoals de

eurolanden, de girale omzetting en de duale periode. Cruciale kennis-

elementen zijn de introductiedatum en de waarde van de euro in gul-

dens.

CASE DCZRCHTE LANDING VAN DE EURO J

Complexe en trage besluifu orming

Stak scenarb onmogelijk

lnformatie
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Gevoel e Direct na de introductie moet 907oniet alleen goed geihformeerd zijn,

maar zich ook goed geihformeerd toelem over de komst van de euro.

yïïiïi:::Jï.ïïïï.ïïffi=ffi* 
.,, raag opgereid, arm en rijk, wer-

kend en niet-werkend,jong en oud, hip en rationeel.

Specifieke groepen die om uiteenlopende redenen extra aandachtvragen,

zoals ouderen, allochtonen, dak- en thuislozen, blinden.

Mkbapartedoelgroep . Het midden- en kleinbedrijf dat een sleutelrol heeft bij de introductievan

de euro. Een doelgroep, die met een iets afirijkende boodschap en op een

iets andere toon benaderd moest worden. Bll ondernemers staat de intro-

ductie lang niet altijd bovenaan de agenda!

OPLOSSING

C ou I't u n t catt EsÍRAT Ec I E

Platformbenadering Met eenplatformbenaderin. kan het Nationaal Forum uitgroeien tot een be-

trouwbaar bakenvoor informatie over de euro. Herkenbaar in de brede waaier

van mediaspen, ondanks een verscheidenheid aan euroboodschappen. En

alle partijen van het Nationaal Forum kunnen hun eigen boodschap commu-

niceren naar hun eigen doelgroepen.

De Nederlandse bevolking moet afstand nemen van een vertrouwde

munt en kijkt op z'n zaphtst gezegd afuachtend naar de komst van de euro.

Daarom is bewust gekozen voor een feitelijke campagne. Door niet met argu-

menten vóór de euro te komen en door afte zien van een positionering te-

genover de gulden blijven we weg van discussie. De euro is daarom ook niet

in het licht geplaatst van de Europese gedachte. De kunst is: geen tegenkrach-

ten aanwakkeren.

Door concentratie op kennisaspecten wordt de houding tegenover de

nieuwe munt beihvloed en het gewenste gedrag bereikt. In alle communicatie

moeten duidelijkheid en geloofivaardigheid voorop staan. Overal wordt door-

informatie-vangnet verwezen nÍutr een mogelijkheid voor meer informatie. De campagne biedt

het publiek zo een informatie-vangnet.

Groóts gebeuren, menselijke maat De verleiding is groot om in te spelen op het unieke, het grootse van de

gebeurtenis; de afstand enweerstand ten opzichte van de euro kan daaÍdoor

alleen maar vergroten. Daarom is de euro teruggebracht tot dagelijkse, men-

selijke dimensies.

Cneelrvesrmrecte
De komst van de euro is een voldongen feit en zo positioneren we het ook.

I}, earo wordtvan ansallemaaL Daarmee brengen we de munt dichterbij. We

voegen gevoel toe. Maar de werkelijke luacht zit 'm in de feitelijkheid, de

neutraliteit, de toekomstgerichtheid. Alles met een licht positieve suggestie.

We willen de Nederlanders vriendelijken duidelijkte woord staan. Sprin-

gen spzurzaam om met libeabilityelcmenten als leuk of mooi.

Om de euro terug te brengen tot dagelijkseproporties is de communi-

catie gericht op het beantwoorden van vragen die bli echte Nederlanders le-

ven. De caÍnpagne moet geloofuaardig zijn. En herkenbaar.

Om de euro bij het MKB op de agenda te l«ijgen, worden ondernemers

rationeler aangesproken op de praktische voorbereidingen.

MeonstRaneere
o De zwaarstwegende uitgangspunten voor de mediastrategie zijn:

- niemand mag buiten de boot vallen

- segmentatiernogelijkhedcn

- overbrugging van een tijdspanne van 3,5jaar

- mogelijkheid tussentijds bij te sturen.

MÀRKEÏINGCOMMUNICATIEBUDGET
. Looptiidcanpagne sindsmei 1998
. Canpagnebudget € lOOmiljoen
. Budgewerdeling marketingcommuni-

catieinstrumenten in %

thernareclane 100

. Budgetverdeling media en middelen %
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B eelde n v an tt, c\, abri's,

adv er íe níie, brochure voor ee n

deeldoelgroep. Er zijn zo

verschibhelijbveel iti

GASE DeZACHTE LANDING VAN DE EURO J

Op I juli 2002 is een oficiëlepuntgezeÍ

achÍer hit Nalionaal Forum voor de in-
troductie van de euro. En daarmee ook

achter de introductiecampagne van de

euro. Meer dan driej aar hebben heel veel

mensen inÍensief nteÍ elkaar moelen sa'

me nw er ken. HeÍge sprek kgo ed ge b lev e n,

dz verhoudingen in balans. Publicis heeft

de politieke aspectengoed aangevoeld, en js

loch zichzelfgebleven. Hel Nationaal Fo
rum is een t.vpischworbeehl' ran ons pol-

dermodel : alle p ar t ij en lev or en a a n Íafel,

enpraten. Ook daÍ heefttgewerkí. Een van

de voordelen: de ntensen in Nederland
hebben niet kunnen zegge?r: Den Haag

spreekt en verordonneerÍ. In de campagne

hebben ze lastgehad van de discnssie over

de periode dat er een d.u.a.nl geLdstelsel zou

moeten zijn. De deelneruers blekennogal

w at verborgen agenda's t e hebben. D aat
zijn ze met de campagne bett,ust buitenge-
hleven.
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a

Specifiekedoelgroepen .

Deelcampagnes r

Eurosucabsvoor
straatkrantverkopers

Televisie (incl. Potbus 51) is het basismedium plus een multimediale aan-

pak met radio, dagbladen, tijdschriften, buitenreclame, bioscoopreclame,

webvertising en vakbladen. Soms wordt heel Nederland geihformeerd.

In laterejaren zijn er specifiekeaandachtspunten en doelgroepen. Urgen-

tere boodschappenworden onderstreept viaradio en in dagbladen.

In de campagne is een groot aantal middelen geïntegreerd, zoals de gratis

eurokit, het kooppakket euro's t.w.v. f 25, de euroinformatielijn, de euro-

site, de mailing l'ffe, ouderenlezingen, stands op beurzen, in bibliotheken

etc., de insert omrekenschijf, september 2000, en de insert eurokalender,

wk 30-2001, in de rw-bladen, Margriet en Libeiie.

Deelcampagnes voor onder meer blinden, doven en slechthorenden, oude-

ren [dag-tv en bezoeken aanverzargingscentra], allochtonen, dak- en thuis-

lozen [via onder meer de straatkrant en 1À ben klaar voor de euro-sweaters

voor de verkopers van de straatkrant]. Door specifieke doelgroepen ook

aan te spreken via massamedi4 is door de mediakeuze het bewijs geleverd

van het thema: Ik euro wordt van ons allemaal.

RESULTATEN

CoulteactËLr RESULTATEN

. De omschakeling naar betalen in euro's is 2r8 keer zo snel verlopen [9

dagen eerder doel van 90"/"bereikt], minder problemen aan de kassa en

aanzienlijke besparing op wisselgeldkosten. In andere eurolanden gaat na

één week tweederde van de betalingen in euro's. Bron: De NedBrlandse Bonk

c 7í"/a.lar, de Nederlanders geeft Íum geen enkel probleem te hebben gehad

met de omschakeling op de euro. Bron: De NederlandseBank

. Geen enkele specifieke groep heeft aangegeven veel moeite gehad te heb-

ben met de overgang, of zich 'vergeten' te voelen.

. De introductie van de euro in Nederland komt in de media naar voren als

de meest succesvollevan de eurolanden.

CouuuxrcnnEREcuLTATEN
Aan het begin van de campagne weet al bijna 60'ldejuiste introductieda-

turn van de euro, maar die laatste procenten! De doelstelling van 95"/ois

overtuigend gehaald: in december 2001 kent 98o/de introductiedatum.

De waarde van de euro is op ljanuari '99vastgesteld en gecommuniceerd.

Het opvoeren van de kennis van de waarde van de euro tot 90%is de grote

opgave. De doelstelling is met 93"/ruimschoots gehaald. Browten: Mindshoru

Mindtrack t* 25 1998' u* 40 2000; RVD DTC Trdzingonderzrekwk 10 2000 'rlk 51 2001.

Bfi de start van de campagne in '98 voelL Slo/oran de Nederlanders (1ó+)

zich voldoende geïnformeerd. Niet de gewenste 90 maar 95-97o/ovoelt

zich direct na de introductie goed geihformeerd over de komst van de

euro. Vlak voor de overstap op de euro, in week 51 2001, vinden signifi-

cant meer mensen dan in voorgaande effectmetingen (vanafweek 36/39,

2000) dat de hoeveelheid informatie voldoende is. Bron: De NederlandseBank

De insert eurokalender blijkt volgens PRO-onderzoek de best scorende

insert van 2001.
In de tabel hiemaast is de waardering voor de campagne weergegeven op

basis van een 7-puntsschaal met Postbus 5l als benchmark.

CÀMPAGNEï'ÀABDÉRTNG, SCORE OP
7.PUt{ïSSCHAAL

Ílaardering
Geloofinmrdig
Duidelijk
Informatief
Bron: RI4) DTC Tracki*g

Pb 51 eiirlo

5,2 5,1-5,5
5,2 5,0-5,7
5,1 5rO5,6

SAMENVATTING

Niemand kan niet de overstap maken op de euro. Dat is natuurlijk niet te

I-bestapje overen hoe beleefje dat danken aan communicatie. Hoe de overstap wordt gemaakt en hoe àie be-

leefd wordt, echter des te meer. Informatie, in de zin van geihformeerd ziin
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en je geïnformeerd voelen, is hiervoor de onmisbare schakel. Communicatie

het onmisbare instrument.

Communicatie. Enerzijds om deNederlander te begeleiden: te zorgen

dat iedereen op de hoogte is van de belangrijkste feiten. Anderzijds om de

Nederlander gerust te stellen, het vertrouwen te geven dat het allemaal in

orde komt.
Natuurlijk is er sowieso veel publiciteit rond de komst van de euro.

Maar de vele afzenders met evenzovele euroboodschappen voor het Neder-

landse publiek zoÍgen voor een kakofonie aan euroinformatie. De verdienste

van de campagne van het Nationaal Forum isjuist om ondanks dit spervuur

aan eurogetinte informatie, herkenbaar te blijven als betrouwbaar informatie-

baken en het pubtiek op een neutrale manier te informeren en gerust te stel-

len.

Ter extra indicatie voor de bijdrage van de campagne is er de waardering

voor de campagne. Een campagnewaarin duidelijkheid en geloofuaardigheid

voorop hebben gestaan. En dat zie je in de waardering tentg- zietabelvotigc

pagiru-

Er mocht niets misgaan. Er ging niets mis!

Drieënhalfjaar lang bleven we trouw aan de alledaagse toon en het

neutrale, feitelijke karakter van de campagne. Het resultaat: de euro maakt

een zachte landing, in Nederland.

JURYNOTITIE

Once in a lifetime: de introductie van ons nieuwe geld! Alle Nederlanders

moeten worden geinformeerd over de ins-and-outs van de euro en Publicis

heeft dit, met behulp van heel veel oude guldens, uitstekend gedaan. IGnnis

over de euro is aan de verschillende doelgroepen overgedragen, het imago is

correct neergezet. De lange rijen bil de geldautomaten op ljanuari zijn het

beste bewiis dat we hier van een succesvolle campagne kunnen spreken.

cASE De ZlCnre LANDING VAN DE EURO

Kakofonie

Nationaal Forum rus@unt

Campagneuaardering

T

\
.,:'é-- *"t'f

.\

c,qr
'1É',

EFFTEBoEK2OO2 1l


