
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Guerrilla Marketing: in beeld bij je doelgroep met opvallende ideeën. 
Wie op een positieve manier onder de aandacht wil komen van een doelgroep, wie 
mensen betrokken wil maken en in beweging wil krijgen kan dat het beste doen met 
opvallende ideeën. Sterke ideeën waardoor je fans krijgt, die gedeeld worden en 
voor free publicity zorgen. In de proeverij Guerrilla Marketing kwamen tal van 
inspirerende voorbeelden voorbij. Van de Pianostairs tot het Yoga-rietje, van de 
Complimenten-poort tot het Brexit-monster. Spraakmakende ideeën die garant 
stonden voor een vette glimlach en de gunfactor bij het publiek. Maar ook bij 
bijvoorbeeld je interne communicatie bereik je meer met aansprekende ideeën.  
 
Het draait allemaal om sympatie krijgen van je doelgroep of gaan voor de media 
aandacht. Het liefste zonder dat daar een al te groot budget voor in moet worden 
gezet.  
Dus snel een goed idee bedenken zou je zeggen? Zeker! Maar er zitten nog wel een 
paar stappen voor: Guerrilla Marketing moet namelijk goed aansluiten op je 
merkwaarden, de positionering van je bedrijf en je doelgroep.  
 
De voorbeelden uit de collage: 
1. De Complimentenpoort. Ingezet door de Gemeente Utrecht in het kader van de 
leefbaarheid in het stationsgebied 
2. Inspirine. Dit inspirinedoosje werd door de Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuizen gebruikt als uitnodiging voor een inspiratiesessie.  
3. Ikea Ingerichte bushokjes. Om kenbaar te maken dat er een nieuwe Ikea vestiging 
was geopend werden overal in de buurt bushokjes ingericht met ikea spullen.  
4. Coca Cola Minikioskje. Ter introductie van de nieuwe mini Coca Cola blikjes 
werden er mini kioskjes geplaatst op openbare plekken.  
5. Free Air Guitar. Om een nieuw rock radiostation in Glasgow te promoten werd 
deze lowbudget actie uitgevoerd.  
6. Yoga rietje. Een Yoga centrum bedacht deze ludieke rietjes om onder de aandacht 
te komen van hun doelgroep.  
 
Guerrilla Marketing kun je inzetten voor veel doeleinden: 
- naamsbekendheid vergroten 
- meer beleving brengen in je product of dienst 
- een nieuw product lanceren 
- mensen interesseren voor een event 
- gedragsverandering genereren 
 
Bij Guerrilla Marketing gaat het om ‘Show, don’t tell’. Door mensen een positieve 
beleving te geven kom je sterk in beeld. Deze voorbeelden laten dit goed zien.  
 
Kan jouw marketing en communicatie wel wat creatieve input gebruiken? Val je 
telkens terug op de standaard middelen en merk je dat dit te weinig resultaat 
oplevert? Leer en ervaar hoe Guerrilla Marketing voor jou kan gaan werken! 
 
 


