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Dit verslag vat een project samen waarin een advies is ontwikkeld voor Hopper. De 
aanleiding voor het project is de toenemende druk van concurrenten op de markt. 
Hopper wil een stabiele plek krijgen. Daar is groei voor nodig. Het doel van dit 
project is inzicht te krijgen in het merk, de doelgroep, de concurrenten en de trends 
en ontwikkelingen op de markt en deze inzichten vervolgens toe te passen in de 
optimalisatie van de externe communicatie.
Om dit doel te bereiken, is een onderzoek uitgevoerd. Dit bestaat uit een literatuurstudie 
en een kwalitatief veldonderzoek. Volgens de sneeuwbalmethode zijn negen 
respondenten uit een disproportionele, gestratificeerde steekproef benaderd voor een 
interview. De respondenten voldeden allemaal aan de demografische eigenschappen 
die kenmerkend zijn voor de doelgroep: 25 tot 75 jaar, hoger opgeleid en met een boven 
modaal inkomen. Bovendien valt iedere respondent binnen een specifiek segment. De 
verschillende segmenten zijn de Alumni, de Vliegende Starter en de Early Adopter. De 
resultaten zijn geanalyseerd en vergeleken. Vervolgens zijn de inzichten gefilterd op 
relevantie.

Uit het onderzoek komt Hopper naar voren als expert. Deze rol kiest de organisatie in 
haar communicatie en gedrag. De merkwaarden zijn eerlijk, eigenwijs en persoonlijk. 
Dit uit zich in de keuze voor uitsluitend Craftbier; een product dat met veel zorg en 
betrokkenheid wordt geproduceerd. Bovendien geeft Hopper aandacht aan de brouwer 
achter het bier. De organisatie is actief binnen een relatief jonge productcategorie: Online 
Subscription Commerce in de Food-, Nearfood sector. In verband met trends op het 
gebied van Craftbier en lokale ondernemingen, neemt het aantal leveranciers op dit 
gebied sterk toe. Dit geldt ook voor de druk op de markt. Echter groeit de vraag van 
de consument vrijwel gelijk mee met het aantal leveranciers. De nieuwe leveranciers 
investeren in marketingcommunicatie voor de productcategorie, hier kan Hopper 
van profiteren. Binnen de productcategorie is Hopper onderscheidend ten opzichten 
van de concurrentie in de exclusiviteit van de geboden bieren, de rol van expert en de 
persoonlijke betrokkenheid van zowel de brouwers als de mensen achter het merk. 
Uit het onderzoek blijkt de doelgroep interesse te hebben in de afkomst van dergelijke 
producten. Bovendien bespreekt ze graag de bieren tijdens het consumeren of aankopen 
ervan. Daarbij bestaat er vraag naar advies van een expert. Daarnaast blijkt de doelgroep 
zeer gevoelig voor aanbiedingen en heeft ze een afkeer tegen het begrip ‘abonnement’. 
De Touchpoints waar de doelgroep mee in aanraking komen zijn Word-of-Mouth tijdens 
consumptie of aankoop, actualiteitsbronnen, online zichtbaarheid, het advies van een 
expert, Google, de Website van Hopper en concurrenten en Direct Mail.

Naar aanleiding van de analyse is geadviseerd om in de boodschap de Unique Selling 
Points te belichten. Deze zijn, zo blijkt uit het onderzoek, zowel onderscheidend als 
relevant voor de doelgroep. De strategie is informerend en overredend. Daar is voor 
gekozen, omdat de productcategorie weinig bekendheid geniet. Bewustzijn van het merk 
en product wordt gecreëerd door merchandise in te zetten op locaties waar de doelgroep 
speciaal bier consumeert en door aanwezigheid in actualiteitsbronnen. Sociale media 
en Google Adwords spelen een rol tijdens de oriëntatie van de doelgroep. De website 
en e-mail zijn van invloed bij de daadwerkelijke aankoop en de aanzet daartoe. Daarop 
worden zij dan ook ingericht. De confrontatie van de doelgroep met de abonnementsbasis 
vindt plaats tegen het eind van de Considerationfase. Door dit nadeel hier te presenteren, 
is de doelgroep zich al bewust van de voordelen en kunnen deze in de afweging worden 
meegenomen. De inrichting van de communicatie uitingen is afhankelijk van de fase 
waarin de doelgroep met het Touchpoint te maken krijgt. De prioriteit bij Merchandise 
en Posters ligt bij de naamsbekendheid. De Unique Selling Points zijn bepalend voor de 
gepubliceerde content. Een voorbeeld hiervan is een maandelijkse rubriek waarin een 
brouwer aan het woord komt. Dit speelt eveneens in op de trend op het gebied van lokale 
ondernemingen en de interesse naar de afkomst van bier.
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Management Summary - English 
Translation
This report summarises a project in which an advise is developed for Hopper. The cause 
for this project is the growing competitive constraints in this market. Hopper wants to 
secure a stable position. This acquires growth. The goal of this project is to gain insight 
in the brand, the target group, the competitors and the latest trends and developments in 
this market and apply these insights in optimisation of external communication.

To achieve this goal effectively, a fundamental research has been conducted. This consists 
of a literature study and a qualitatively field research. The research tool used in this 
field research, is the interview. Through the snowball theory, nine respondents from 
a disproportionate, stratified sample have been approached. All respondents met the 
demographical qualities that are characteristic for the target group: 25 to 75 years old, 
highly educated and an upper middle class income. Furthermore, all respondents fit in 
a specific segment. The segments are ‘de Alumni’, ‘de Vliegende Starter’, and the ‘Early 
Adopter’. The results are analysed and compared and subsequently the insights have 
been filtered by relevance.

The research shows Hopper to be an expert. This is a role that the organisation often 
pursues in her communication and behaviour. The brand values are honesty, headstrong 
and a personal touch. This expresses itself in the choice to solely produce craftbeer, a 
product that is produced with much care and commitment. In addition gives Hopper 
attention to the brewer behind the beer. The organisation is active in a relatively young 
production category: Online Subscription Commerce in the Food-, Nearfood sector. On 
account of the trends in the craftbier field and local businesses, the number of suppliers in 
this field have significantly increased. The market pressure is rising. However, consumer 
demand grows almost equally to the number of suppliers. Moreover, the new suppliers 
invest in marketing communication for the product category, something Hopper can 
take advantage of. Within the product category, Hopper is distinctive to competitors in 
the exclusiveness of the offered beers, fulfilling the role of the expert and the personal 
engagement of both the brewers as the people behind the brands. Research shows that 
the target group has an interest in the background of such products. In addition, the 
target group likes to discuss alcoholic beverages while consuming and purchasing them. 
In doing so there is a demand for the advise of an expert. The targetgroup proves to be 
very sensitive to tempting offers and has an aversion to the term ‘abonnement*’. The 
Touchpoints the target group is exposed to are Word-of-Mouth during consumption and 
purchase, news sources, online visibility, the advise of an expert, Google, the Hopper 
website and competitors, and Direct Mail.

As a result of this analysis, it has been advised to shed some light on the Unique Selling 
Points. These are, according to research, both distinctive and relevant to the target group. 
The strategy is informative and persuasive, vital characteristics as the product category 
has yet to become widely known. Awareness of the brand and product is created by 
deploying merchandise in locations where the target group consumes ‘Craftbier’ and 
the presence in news sources. Social media and Google Adwords play a big role during 
the orientation of the target group. The website and e-mail are of importance during 
the actual purchase and intent to. Because of this, they are especially set up for this. The 
confrontation of the target group with the subcriptionbase occurs towards the end of 
the Considerationsfase. By presenting this downside here, the target group is already 
aware of the advantages and can take them both into consideration. The construction 
of communication depends on which fase the target group faces Touchpoint. Priority 
from Merchandise and Posters is in brand awareness. The Unique Selling Points are 
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determinative fort he published content. An example is the monthly column in which a 
brewer has the floor. This responds to the trend of in the field of local businesses and the 
interest in the background of beer.

*Abonnement is not translated, because the word itself is part of the concept that the target group feels an aversion to.


