uPersonal klantcase
Organisatie Oude Muziek en personalisatie
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Organisatie Oude Muziek

Het Festival Oude Muziek Utrecht is het grootste festival voor middeleeuwse, renaissance en barokmuziek ter wereld. Naast het tiendaagse festival, worden onder de naam Seizoen Oude Muziek het
hele jaar door concerten georganiseerd: samen goed voor 100.000 bezoekers per jaar. Zakelijk
coördinator Juliëtte Dufornee legt uit hoe ze door slimme gesegmenteerde marketing en het gebruik van uPersonal meer inkomsten uit giften binnenhaalde en sinds 2009 het aantal betalende
bezoekers verdubbelde.

Kiezen tussen doelgroepen?

“Sinds een aantal jaar werken we met gesegmenteerde doelgroepen. In onze binnenste kringen vind
je de Fans en de Liefhebbers, die ons programma bij wijze van spreken beter kennen dan wij zelf.
In de buitenste kringen vind je de Culturele Omnivoren en de Passanten, die een brede culturele
interesse hebben en komen voor meer dan alleen de muziek. Ons doel is om uiteindelijk iedereen
zo dicht mogelijk bij de kern te betrekken. Maar daarvoor willen we natuurlijk eerst ook zoveel
mogelijk mensen kennis laten maken met oude muziek. Het is soms lastig om te kiezen op welke
doelgroep we ons primair moeten richten. Veel van de stukken die wij opvoeren zijn onbekend.
Voor ons kernpubliek is dat geen probleem: zij weten wel hoe iets klinkt dat we omschrijven als ‘in
de lijn van Monteverdi’. Maar voor nieuwe bezoekers kan dat soort taal juist afschrikken.”
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...of alle doelgroepen aanspreken

“Met personalisatie lukt het ons nu om onze doelgroepen verschillend aan te spreken, zonder ons
in allerlei bochten te wringen. Voor het festival hebben we al onze concertpagina’s gelabeld met de
doelgroepen die er mogelijk interesse in hebben. Een klavecimbel recital in een klein zaaltje wil je
vooral uitlichten voor fans en liefhebbers. Een groot concert op een bijzondere locatie daarentegen,
zoals in een prachtig verlichte Domkerk, is wel een heel geschikt instapniveau voor een breder
publiek. De passanten kunnen we in de beschrijving vervolgens vragen of ze ‘van muziek in kerken
houden’, terwijl we de echte fans kunnen vertellen dat het om ‘renaissance polyfonie’ gaat.”

Persoonlijke landingspagina’s

“We werken tegenwoordig ook met vraaggestuurde personalisatie. Zo wilden we beginnende
bezoekers op weg helpen met een korte serie vragen. Bezoek je een concert graag met vrienden?
Houd je van zang? Uiteindelijk komt er een gepersonaliseerde landingspage uit rollen. Ook werken
we momenteel aan gepersonaliseerde top drie-aanbevelingen. Het grappige is: we leren ook
nieuwe dingen over de doelgroep die we het best kennen, namelijk de fans. Wij dachten dat zij
liever zelf het programma in zouden duiken, maar ze blijken de dialoog erg te waarderen en veel
meer te sturen te zijn dan we dachten. Je klanten kunnen je verbazen en doen soms onverwachte
dingen.”
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Concerten in de buurt

“De personalisatie is tijdens de festivalperiode anders dan tijdens de tournees in het seizoen. Het
seizoenspubliek is wat ouder en meer geïnteresseerd in wat er bij hen in de buurt gebeurt. Wat
speelt er bij mij in Vlissingen, of in Groningen? Factoren als reistijd en concurrentie met andere
lokale initiatieven spelen een grotere rol. In het seizoen geven we daarom alle concerten een regio
mee. Kom je uit regio Amsterdam, dan krijg je in de agenda automatisch eerst de concerten bij jou
in regio Amsterdam te zien.”

“Als moderne organisatie
moet je inspelen op de
beweegredenen van je
doelgroepen. Begin gewoon,
je leert er altijd van.”

Juliëtte Dufornee
Zakelijk coördinator
Oude Muziek
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Over het gebruik van uPersonal

“In het begin waren veel collega’s wat sceptisch over het segmenteren van onze marketing. Maar
toen ze in het eerste jaar een plus en in het tweede jaar een behoorlijke plus zagen, toen geloofden
ze het wel. De plug-in zelf viel mij alles mee qua moeilijkheid. Ik heb alles zelf ingericht en het voelde
zeer intuïtief. Als je in een CMS kunt werken, kun je dit ook. Door het verhaal gepersonaliseerd in te
steken bereik je echt meer mensen. En je informatie wordt beter ontvangen. Bijvoorbeeld: wanneer
we merken dat een bezoeker erg betrokken is, veranderen we op een strategisch moment de ‘over
ons’ knop in het menu in een ‘steun ons’ button. Ons aantal vrienden is gegroeid en we zijn er in
giften op vooruitgegaan. ”

Meer weten? neem contact op.
Maarten Dirksen
CEO van uPersonal
020 420 17 02
info@upersonal.nl
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