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Waarom jij de marketing war tussen 
Burger King en McDonalds op de voet 
moet volgen en de lessen die jij er uit 

haalt als ondernemer.
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Voordat ik zijn tips deel, neem ik je eerst mee naar 
deze campagnes.

CAMPAGNE 1: STUUR BURGER KING 
KLANTEN NAAR MAC DONALDS

Yes yes yes. Steek je hand omhoog als je deze 
campagne kent! En zo niet, lees dan snel verder 
hoe deze campagne viral ging.

Hoe het werkte? Nou geniaal. Machado en zijn 
team hadden onderzocht dat gratis weggeven 
vaak niet effectief is en mensen niet in de actie 
modus zet. Er ontbreekt de fun factor die juist zo 
belangrijk is voor het slagen van een campagne.

Dus wat bedachten zij?

Afgelopen december zorgde Machado en zijn 
team er voor dat de beste plek om een Whopper 
te kopen…de Mc Donalds werd. Hoe rockstar is 
dat! Om de Burger King app te herintroduceren 
en de app-gebaseerde bestellingen en betalingen 
te lanceren bedachte zij een waanzinnig concept: 
De Whopper Detour. De Whopper Detour actie 
zorgde ervoor dat je na het downloaden van de 
app een coupon melding kreeg als je bij een Mac 
Donalds filiaal stond… Met een hele grote korting 
kreeg je vervolgens ook een melding van de meest
dichtbijzijnde Burger King filliaal.

Easy does it.

Ervaring & experience gaat voor gratis. Onthoud 
dit goed.

De app scoorde 3 miljard shows op sociale 
platforms en werd meer dan 1,5 miljoen keer
gedownload. Bizarre aantallen.

En het allerbelangrijkste naast deze data is 
natuurlijk het viral gaan van deze campagne.
Klanten deelden online hun stories, gingen filmen 
bij Mc Donalds, gingen al filmend de drive inn in 
om te vragen naar de dichtstbijzijnde Burger King 
etc. De hele campagne werd een experience waar 

Burger king!Burger king!
Burger King. Wie kent het niet? De fast food 
keten die zijn burgers grilt. Dit in tegenstelling van 
grote rivaal McDonalds waar de burgers worden 
gebakken.

Ben ik fan van de fast food ketens? Nee. Het enige 
wat ik er soms haal is een kindermenu maar om 
nu te zeggen yummie. Nope.

Maar daar gaat het niet om. Als ondernemer is het 
meer dan belangrijk om je grenzen te verleggen 
en over de markten & segmenten heen te kijken. 
Om zo te leren van de keuzes die deze grote 
organisaties maken.

BUDGETTEN VS CREATIVITEIT
Ik hoor je al denken. Maar deze wereldwijde 
bedrijven hebben gigantische budgetten waar zij 
mee werken. De beste teams, de beste 
medewerkers. Top of the bill. Absoluut.

Dat heb jij niet.

Wat je wel hebt is een mega dosis aan nog niet 
ontdekte of gebruikte creativiteit. Dé manier om 
je te onderscheiden van jouw concurrenten. Dé 
tool die jou verder kan helpen. Verder dan de 
standaard nieuwsbrief, de standaard salesfunnel, 
de standaard post en marketing campagnes.

Veel bejubelde en bekroonde Rockstar & 
BoldMoveMaker CMO directeur van Burger King
Fernando Machado gaf aan dat creativiteit het 
meest belangrijk is in zijn teams. Machado, de 
marketing man die meer Lions won in Cannes 
dan welke marketeer dan ook. Die elke keer met 
te gekke concepten, ideeën en campagnes komt. 
Dé marketeer die laat zien dat marketing zoveel 
meer is dan de standaard veilige stapjes.

De budgetten waar hij en zijn team mee werkt zijn 
vele malen lager dan bij Mac Donalds. Maar juist 
dat noopt hen tot hele creatieve, te gekke ideeën 
om Mac Donalds voor te zijn, hen zelf anders te 
positioneren en waanzinnige 
marketingcampagnes te bedenken.

BUSINESS CASE VAN MAAIKE
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activisten. En twee jonge zusjes van 8 en 9 jaar 
uit Engeland. Deze twee meisjes besloten om 
een petitie te starten tegen Burger King om een
duurzamer alternatief te gebruiken en de plastic 
speeltjes te stoppen.

Prima zul je denken. Twee kleine Greta’s in de 
dop. En nu weer door naar de waan van de
dag.

Niet voor Burger King. Zij negeerde dit initiatief 
niet maar zette de twee jonge meiden in de
spotlight. Maakten er fantastische stories over 
die vervolgens online werden gedeeld. En gingen 
in gesprek met de jonge kinderen en besloten 
te stoppen met de plastic meuk. Juist omdat dit 
signaal vanuit hun belangrijkste doelgroep kwam 
en zij het omturnde naar positief nieuws; Burger 
King stopt met plastic speelgoed bij de 
kindermenu’s en kiest voor educatie bij de 
kindermenu’s. Het zal je ook nu niet meer 
verbazen dat deze campagne een waanzinnig 
succes was.

Wat is nu de winning formule van Burger King & 
Fernando Machado en hoe kun jij dit toepassen 
in jouw business?

CAMPAGNE 2: TRAFFIC JAM IN 
MEXICO

Mexico stad. Een stad waar je gerust 2 tot 3 uur 
in de file kan staan. Een stad dat overvol is, vol 
hongerige bewoners. Die niet altijd naar Burger 
King kunnen want ze staan zo lang vast.

Machado ging omdenken. En bedacht, als zij 
niet naar ons toe kunnen komen dan kunnen we 
passief blijven wachten óf we gaan juist daar zijn 
waar onze klanten zijn.

Zijn plan? Burger King bezorging. Met electrische 
brommers bestellingen bezorgen in de file. Sta je 
vast in de file dan kan je via de app een 
bestelling doen. Vervolgens houdt de app de
locatie in de gaten en bezorgt binnen no time 
jouw warme hamburger.

Met alleen deze mogelijkheid kom je er natuurlijk 
niet. Dus bedacht Machado met zijn team een 
marketing campagne waarbij er op de grootste 
traffic jams er grote real time borden kwamen 
waarbij deze bezorgoptie werd genoemd en hoe 
lang de real time levertijd was. Het zal je niet 
verbazen dat dit een succes werd en is en dat 
het viral ging. Klanten postten stories in de file, 
al drinkend en etend. Ook Burger King maakte 
natuurlijk slim gebruik van sociale media 
platformen.

De spil in deze campagne? Natuurlijk ook weer 
het fun element. Experimenteren. Doen en gaan 
waar anderen bedrijven niet eens over na 
denken. Kaders doorbreken.

CAMPAGNE 3: PLASTIC SPEELGOED 
IN DE BAN

Ken je die plastic speelgoed meuk die je bij fast-
food ketens krijgt als je een kindermenu
besteld? Speelgoed waar even mee wordt ge-
speeld, daarna in een bak verdwijnt om daarna
weggegooid te worden…

Dit tot grote ergernis van ouders en milieu 

Burger king!Burger king!

BUSINESS CASE VAN MAAIKE



58  

zitten, aan het douchen zijn of met het gezin 
bezig zijn. Een brainstorm sessie zal je zijn team 
niet zien doen. Wel een stap als hieronder bij 
stap 5.

     Heb jij toffe, creatieve en te gekke ideeën?
     Hoe zou je meer ruimte hier aan kunnen 
     geven?
     Wat heb je nodig om tot meer creatie te 
     komen?

STAP 5
Boven op concurrentie zitten. Machado en zijn 
team hebben een speciale app groep waarbij
iedereen heel goed in de gaten houdt welke 
moves de concurrentie maakt. Komen zij dan
vervolgens met een antwoord dan is het niet 
7 dagen later. Nee snelheid is key. Major key. 
Binnen een uur heeft het team dan kort overleg, 
wordt er besproken of zij gaan handelen en hoe 
dat zal zijn. Juist dan ontstaan er vaak ook risky & 
toffe campagnes.

     Hou jij de concurrentie in de gaten of ben je 
     het type dat je niet geloofd in concurrentie?
     Wat levert dit jou op?
     Hoe zou je snel kunnen reageren op 
     veranderingen bij je concurrentie of hen zelfs 
     voor kunnen zijn?
     Heb jij ook toffe campagnes, diensten en 
     producten waarbij je jouw concurrentie jou 
     laat nastaren?

STAP 6
Worden zijn ideeën en campagnes direct 
uitgevoerd? Krijgt hij altijd een GO te horen 
omdat hij Machado is? Nee. Tien van de tien 
campagnes krijgen een nee. Hij moet altijd 
lobbyen voor zijn campagnes, het finetunen en 
weer opnieuw pitchen. Meebewegen, begrenzen 
en gaan voor je plannen. Je niet uit het veld laten 
slaan. Gaan staan voor jouw koers. Keihard.

     Hoe snel geef jij op?
     Hoe zorg je ervoor dat een nee een ja gaat      
     worden? Doe je dat uberhaupt?
     Wat heb je nodig om jouw veerkracht te 
     vergroten en sterker te staan in je pitchen? Als 
     het nu gaat om klanten, sales, marketing e.d.

STAP 1
Volgens Fernando Machado komt de winning 
formule van Burger King en zijn team doordat
de merkwaarden van Burger King super helder 
zijn. Voor het bedrijf zelf, het marketing team
maar ook juist de klanten. De fun & 
experimenteren moet meteen duidelijk zijn. 

Hoe zien jouw merkwaarden er uit? Zijn deze 
helder voor jou, jouw team en jouw (potentiele) 
klanten? Hoe straal je deze uit?

STAP 2
CMO Fernando Machado en zijn team zoeken 
altijd bewust de creatieve grenzen op! Is het al
een keer gedaan? Dan is het niks nieuws en
voegt het niets toe. Dat idee heeft dus een no 
go. Is het standaard? Een no go.

     Hoe vernieuwend ben jij als ondernemer en 
     als merk?
     Durf jij de randen op te zoeken?
     Of blijf je bij de veilige kaders?
     Wat heb jij nodig om meer de grenzen op te 
     zoeken en op te vallen?

STAP 3
Risico nemen is onderdeel van de marketing 
ideeën en campagnes. Er moet altijd een element 
van risico in zitten. Anders is het niet spannend
en innovatief genoeg.

     Welke risico’s durf jij te nemen?
     Ben jij spannend als ondernemer en als 
     bedrijf?
     Neem jij de standaard en veilige stappen?
     Hoe innnovatief onderneem jij? Is dit wat jij 
     wilt?
     Wat heb jij nodig om meer risico te durven 
     nemen en spannender te zijn als ondernemer?

STAP 4
Brainstorm sessie met het team, de heide op en 
gaan nadenken over campagnes werken niet 
voor team Machado. Volgens hem ontstaan de 
meest toffe ideeën voor hen terwijl zij in de auto 
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werken.

     Hoe is dat voor jou? Wat werkt voor jou het 
     beste?
     Durf jij het aan om van de standaard gedachte 
     af te stappen dat je maar 1 product of dienst
     mag lanceren, aan mag werken of uberhaupt      
     kunt hebben.
     Hoe stimuleer jij jouw creatieve brein?

STAP 10
Wat als het mislukt? De meest gestelde vraag 
aan Fernando vertelde hij tjidens WebSummit. 
De media, de marketeers, de onderzoekers; 
iedereen is er altijd mee bezig om te vragen wat 
je doet als het mis gaat. Of wanneer het mis is 
gegaan. Het recept voor falen is om je hier mee
bezig te houden alsdus Machado. Niet doen dus. 
Mocht het mis gaan dan zul je snel moeten
handelen en altijd een creatief plan B hebben.
Maar dat zie je dan wel. Dus go go go met die
plannen en ideeën en zeg halt tegen de what if…

     Hoe vrij voel jij je om de vraag ‘wat als los te 
     laten’?
     Hoe vaak ben je bezig met deze vraag?
     Hoe beheerst dit jouw business en marketing?
     Wat heb je nodig om hier losser in te werken 
     en een attitude als Machado te hebben?

Om een succes te worden moeten mensen naar de 
campagnes kijken en zeggen dat alleen JIJ dit had 

kunnen doen. Dat dit bij jouw merk past. Dat alleen 
JIJ weer zo verrassend om de hoek kunt komen. Dat 
is het gat dat jij als een krater dan gaat inslaan t.o.v. 

van andere merken en waarom creativiteit als 
concurrentie voordeel ingezet moet worden!

STAP 7
Burger King neemt zichzelf niet te serieus. Juist 
ook op sociale media maken zij prima gebruik 
van zelfspot. Neemt het merk zichzelf ook in de 
maling op een manier die fans leuk vinden en 
waarderen. Dit heeft alles met stap 1 en 
positionering te maken. De fun en het niet te 
serieus willen doen.

     Durf jij het aan om iets minder serieus te zijn?
     Durf jij het aan om je zelf meer op de hak te 
     nemen en waarom zou je dit doen?
     Zouden je potentiële klanten dit snappen?
     In welke mate speelt humor bij jou een 
     belangrijke factor in kernwaarden, branding 
     en uitstraling?

STAP 8
Creativiteit als onderscheidende factor. Als 
belangrijkste element. De data en ingewikkelde
onderzoeken mogen anderen doen. Super 
belangrijk, juist ook om je marketing te laten
slagen. Maar creativiteit is cruciaal voor 
Machado. De creatieve ambitie in de teams is
enorm hoog en wordt ook dagelijks 
gestimuleerd. Een club van doeners.

     Hoe groot is jouw creativiteit?
     Hoe pas jij creativiteit toe in jouw business?
     Hoe creatief zijn jouw diensten en producten?
     En jouw marketing? Gaat dit van weggever, 
     nieuwsbrief, webinar, challenge of doe je ook
     iets freakings out of the box tofs?
     Hoe zou je dit meer kunnen omarmen?

STAP 9
Machado heeft een hele duidelijke visie op 
creativiteit, marketing en sociale media. Hij is er
sterk van overtuigd dat je een creatief persoon – 
dus ook zijn teamleden – het nodig hebben om te 
werken aan verschillende opdrachten. Het 
creatief brein kan zich niet op 1 ding 
concentreren. Wanneer je dat doet, dan ga je je 
vervelen, dan stopt je creativiteit en verstomp 
je langzaam. Er zijn dus verschillende creatieve 
opdrachten en uitdagingen waar zij als team aan 
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