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Asia als 
copy cat?
Hell no!
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bovengenoemde voorbeelden is het niet. De IOS
app – Amazon live creator – heeft als doel het 
proces voor merken te stroomlijnen met de
daarbij behorende prestatie statistieken. Plus na-
tuurlijk de mogelijkheid om te boosten door
een extra fee te betalen om zo meer kijkers te be-
reiken.

ZELF BESTUURBARE 
WINKEL (SELF DRIVING 
STORE)
Lacherig werd hierover gesproken zoveel jaar 
terug. Hier in Nederland rijden de Picnic en Appie 
karretjes af en aan. Al een innovatie op zich. Dit in 
groot contrast met de Moby Mart in 2017 (!). Een 
zelf besturende winkel met een passend 
assortiment werd al in 2017 in Shanghai 
gelanceerd. Altijd open, rijdend op zon energie – 
dus klimaat neutraal – en met een goed 
assortiment.

En laat nu in 2019 Stop & Shop zijn gelanceerd 
in Amerika. Hetzelfde principe; een zelfsturende 
winkel waar klanten verse producten kunnen 
kopen. Nu is het normaal en kijken wij ernaar als 
een te gekke innovatie. Terwijl het in 2017 al de 
normaalste zaak was in Azië!

WECHAT
De grootste misser van Mark Zuckenberg waar hij 
min of meer voor is uitgekomen. Het niet op waar-
de schatten van WeChat…

WeChat is een … Een van de meest 
waardevolle innovaties van WeChat is het mini 
programma. Dat zijn de apps in de app waar 
gebruikers toegang toe hebben zonder iets te
hoeven downloaden. Er zijn inmiddels al meer 
dan 2,5 miljoen WeChat mini programma’s na 2 
jaar ontwikkeling. Dat zegt je misschien nog niks. 
Maar vergelijk het eens met Apple, waar het tien 
jaar heeft geduurd om 2 miljoen apps in de App 
store te bereiken.

Je kent het wel, die grappen die er rond gaan over 
Azië. Over de kwaliteiten als copy cat. Dat de 
Aziatische landen alles namaken. Niks minder is 
waar. De wereld kopieert juist Azië en terecht. In 
dit artikel neem ik je mee naar de innovaties uit 
Azië. En zul je serieus flabbergasted zijn.

LIVE STREAMEN ALS 
BUSINESS MODEL
Live  streaming hot in 2018 en 2019? Oh yes. In 
Europa. In andere werelddelen zoals Amerika. Fa-
cebook lives, periscope, insta lives. Alle 
platforms werden ingezet om live te gaan 
streamen. Te vertellen over je ondernemersskills, 
diensten en informatie overdracht. Of om te laten 
zien hoe leuk je leven was.

Wist je dit in Azië al gebeurde in 2016? Toen 
gingen pubers hun dagelijkse leven streamen
tijdens het maken van huiswerk en eten. Dit 
ontstond vrij geleidelijk en groei steeds meer naar 
een nieuw model van e-commerce door slimme 
ondernemers die het livestreamen onderdeel 
maakte van hun business.

Zoals Pearl Bro, die in 2016 nationaal en 
daarna in 2017 internationaal bekendheid kreeg 
met het livestreamen van het oogsten van 
mosselen. Tegeljkertijd met de streaming werden
de vragen van kijkers behandeld en konden 
kijkers wedden op welke mossel een parel zou
hebben. Alleen hiermee verdiende Pearl Bro al 4 
miljoen USD!

SHOPPEN TIJDENS 
STREAM
Snel haakten andere bedrijven aan. Niet alleen 
met een livestream, het proces laten zien en
beantwoorden van vragen. Nee er kwam een 
aanvulling op de stream, namelijk de mogelijkheid 
om direct te kopen. Taboao live, Alibaba C2C 
marketplace en nog vele meer sprongen in dit gat.

Euh ja. Een gat waar Amazon februari 2019 in is 
gesprongen. Dik twee jaar later is de digitale
streamingsdienst voor thuiswinkelen gelanceerd. 
Amazon live is beschikbaar op de Amazon site en 
mobiele app. Heel veel anders dan 
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Azië. Meet Meitu. De grootvader van de gezicht 
filters industrie. Als je mijn posts en blogs leest 
dan heb je hier al eerder van gehoord. Met deze 
app kun je jouw hele gezicht bewerken, van kaak-
lijn tot aan ogen. In Azië wordt er zelfs gezegd dat 
deze app in gezet wordt als pre operatie materiaal. 
De app heeft 300 miljoen actieve gebruikers. Best 
schokkend toch? De Aziaten gaan hier vrij ver in, 
zeker als je het vergelijkt met Europa.

Hoe heeft dezes selfie – filter cultuur dan invloed 
op bedrijven, producten en diensten hoor
ik je denken? Meer filters op de Gram en bv 
SnapChat.

Nee het gaat veel verder. Wist je dat 60% van de 
Chinese consumenten die gebruik maken van 
betaaltechnologie – facial recognistion – zich 3 
seconden depressief voelen nadat ze hun eigen 
geizcht hebben gezien? Laat dat maar even tot 
je doordringen. De reden voor Alipay om in het 
betalingssysteem beauty filters toe te voegen…je 
pimpt dus lekker je gezicht op en gaat door met 
de betaling. Immers, als je depressief wordt na het 
zien van jouw gezicht dan gaat de koop vaak ook 
niet door. Nu is het zelfs extra leuk gemaakt (!).

We kunnen dus wel concluderen dat het niet 
inzetten van filters, het niet mooi maken van je
foto’s en video’s wordt gezien als slechte 
manieren.

Meitu’s oprichter en founder kan het niet 
treffender verwoorden:

“In the same way that you would point out 
to your friend if her shirt was 

mis-buttoned, or if her trousers were 
unzipped, you should have the decency to 
Meitu her face if you are going to share it 

with your friends.”

DRIE GROTE TRENDS 
VOOR DE TOEKOMST
Ik geloof dat je nu wel bent overtuigd dat Azië niet 
copy paste maar dat de rest van de wereld dit juist 
doet. Reverse dus.

Daarom nog als key take away 3 grote trends uit 
Azië die nu gaande zijn en die over paar jaar groot 
zullen worden in de rest van de wereld.

#1 SOCIAL 
E-COMMERCE SPACE
Als je mij actief volgt op de Gram dan ben je 
bekend met mijn liefde voor dit platform. En weet 
je na het artikel over TikTok ook wat jij er mee 
kunt. Mark my words. Juist helemaal nu TikTok in 
de e commerce is gestapt.

E-Commerce space wordt groot, groter, grootst.
Populaire sociale media platforms in Azië 
worden altijd een ruimte waar mensen 
economische waarde genereren en uitwisselen. Je 
zag dat eerder in dit artikel met de livestreaming 
voordat instagram en facebook dat deden.

Een goed ander voorbeeld is Idle Fish ‘Fish Ponds’. 
Een waanzinnige innovatie in de e-commerce 
space, namelijk een re-commerce platform van 
Alibaba. Idle Fish is opgericht in 2014 (!) en heeft 
nu een miljoen dagelijkse gebruikers die per april 
2019 twee miljoen items per dag posten. Idle Fish 
vormt en voegt gemeenschappen samen – een 
soort visvijver – die waar vervolgens transacties 
en uitwisseling van 2 e hands artikelen 
plaatsvinden. Een soort marktplaats app maar 
dan veel innovatiever en gebruiksvriendelijker.

#2 DE MASSALE GROEI 
VAN FILTERS
Ja ik weet het. Hier in Nederland zijn we er trots 
op dat we filterloos op de foto staan. Met een 
verkreukeld gezicht, rimpels en vooral make up 
loos. Want dat durven wij. En zijn de Nederlandse 
vrouwen ook trots op. Dit tot groot contrast met 
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Fascinerend toch? Want hier is er geen online en 
offline wereld meer. Hier komen beide
werelden samen.

En ja. Tegelijkertijd roept het enorm veel vragen 
op. Ook bij mij. Waarschijnlijk ook bij jou. Vragen 
als ethisch kompas en moraal. Plus wat dit doet 
met hele generaties. De invloed van social filters 
en het echte leven. Maar ook, wat is de rol van 
jouw merk in een wereld waar de filters selfie 
steeds meer de norm worden?

#3 DATA IS DE NIEUWE 
BELASTING

Hier heb ik al eerder bij stil gestaan in dit m
agazine. Ik wil je nog even herinneren aan de
face app waarbij er heel veel data werd gelekt. 
Herinner je Face App nog? Checken hoe je er-
uit ziet als je ouder bent en….tegelijkertijd was je 
soort van gehackt door Russische maffia en al je 
data kwijt.

Dit gebeurt overigens ook heel veel met de face 
filters zoals genoemd in nummer 2. Wees je hier 
dus goed van bewust. En niet alleen jij, ook 
bijvoorbeeld je kinderen.

Aziaten zijn zich heel goed bewust van hun 
privacy. Juist ook doordat zij soms in een dictatuur 
leven. Zij kiezen er bewust voor om bijvoorbeeld 
te ‘opt-in’ voor nieuwe, innovatieve projecten om 
slimme steden te ontwikkelen. Een soort hubs die 
schoon, veilig en kleiner zijn. Waardoor de 
leefbaarheid en sociale klimaat wordt vergroot.

Vergeet niet dat sociale platforms draaien door de 
uitwisseling van data. Het doet de
machine werken.
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