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MARKETINGPLAN GLOBAL STORYTELLERS & CUP OF STORIES

In dit marketingplan beschrijven we welke klantgroepen we 
onderscheiden voor Cup of Stories en hoe we deze gaan 
benaderen. Vervolgens beschrijven we onze marketingstrategie 
voor wat betreft onlinecommunicatie, brand-development en 
communicatie ten aanzien van de purpose en bereik van de 
eindgebruiker.

1. BRAND DEVELOPMENT

Voor het in de markt zetten van Global Storytellers en Cup 
of Stories hebben we gekozen voor het hoofdmerk Global 
Storytellers en het branden van de verhalen organisatie als 
zodanig. Cup of Stories wordt daarbij gebrand als een “Global 
Storytellers Initiative”. Dit stelt ons in staat om op termijn steeds 
nieuwe producten te bedenken en in de markt te zetten die 
geïnspireerd worden door de Global Storytellers Purpose en die 
steeds worden aangeduid als een “Global Storytellers Initiative”.
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2. MARKTBENADERING

A.	 Coffee	Bars	|	Barista’s
In de ontwikkelfase is dit een klantgroep die we onderzoeken 
voor product validatie. Om dit te kunnen doen produceren we 
25 storyboxen waarvan we er 15 uitlenen aan deze klantgroep.
We	zien	veel	potentie	voor	het	product	bij	barista’s	die	een	
barista kar hebben. Omdat zij iedere keer op een andere plek 
zijn, zullen zij veel meer verhaal-rendement kunnen halen uit een 
box	dan	de	coffee	bars	(hoewel	ook	daar	natuurlijk	niet	altijd	
dezelfde	mensen	zijn).	We	zien	dat	barista’s	ingehuurd	worden	
voor	een	koffiebreak	op	het	werk,	voor	feesten,	voor	eterijen	op	
wielen etc.
We zien nog een ander voordeel van de barista met een kar. 
Doordat deze op veel verschillende plekken komt heeft deze 
naast een klantfunctie ook een marketingfunctie. Hij maakt zijn 
eigen product aantrekkelijker en brengt tegelijkertijd Cup of 
Stories meer bekendheid.
Er	zijn	veel	barista’s	die	zelf	adverteren	met	het	feit	dat	ze	niet	
slechts	een	perfect	lekkere	koffie	serveren	maar	een	beleving.	
Tevens zijn er organisaties waarbij je een barista kunt boeken. 
Op	deze	manier	is	er	toegang	tot	meerdere	barista’s	en	is	er	
mogelijkheid tot afzet van een groter aantal storyboxen aan een 
klant.

In de ontwikkelfase zal uit deze klantgroep geen directe omzet 
komen	omdat	we	de	boxen	gratis	uitlenen	(papieren	cups	en	
servetten komen uiteraard niet terug). Wat het wel zal opleveren 
is kennis en verspreiding van de Cup of Stories als brand. We 
vragen van hen namelijk om te barteren. Voor de gratis uitleen 
van onze box vragen we hen op hun online-kanalen met hun 
grote volgersbase hun ervaringen met Cup of Stories te delen. 
Omdat	we	Coffee	Bars	en	barista’s	benaderen	met	een	grote	
volgersbase staat hier een aanzienlijke marketing-waarde 
tegenover.
Dit is in onze ogen in de beginfase meer waard dan 
omzet omdat het ons de kans geeft Global Storytellers als 
hoogwaardig product in de markt te kunnen zetten en niet 
als een goedkoop, slap aftreksel dat direct geld oplevert. Voor 
het acquisitietraject in de toekomst hebben we zelf goede 
klantverhalen nodig om mooie klanten aan ons te verbinden. 
Dat is wat we in de ontwikkelfase ook zeker beogen. Hoe meer 

we kunnen laten zien dat Cup of Stories omarmd wordt, hoe 
meer kans we hebben te slagen in onze acquisitieplannen.
Deze potentiele klantgroep zullen we met name benaderen 
door via via contacten en te kijken naar strategische locaties 
en interessante identiteiten. Dat laatste is interessant omdat 
veel	koffietentjes	en	barista’s	werken	vanuit	een	bepaalde	
filosofie.	De	keuze	voor	de	barista’s	wordt	medebepaald	door	
hun volgersbase op diverse sociale media. Cup of Stories maakt 
meer	kans	als	dit	product	bijdraagt	aan	die	filosofie.	
Een	grote	influencer	op	facebook	is	bijvoorbeeld	Barista	Dritan	
Alsela: https://www.facebook.com/barista.dritan.alsela Hij heeft 
1,5 miljoen volgers op facebook.

B. Mogelijke Launching Customers
We hebben grote ambities en weten uit ervaring dat 
acquisitietrajecten bij grotere organisaties tijd vereisen. In de 
ontwikkelfase willen we zoals eerder aangegeven met name alle 
product-markt combinaties valideren. Dit betekent in dit geval 
dat we gesprekken zullen aangaan met interessante prospects. 
Tevens stellen we ons tot doel 2 van deze prospects als klant 
van	Cup	of	Stories	te	acquireren.	We	hebben	zeer	specifieke	
ideeën over welke prospects we om welke reden en met welk 
enthousiasme willen gaan benaderen. Hieronder een aantal 
prospects met motivatie op een rijtje. 
• KLM
Reizen levert mooie verhalen op. KLM is een organisatie met 
een wereldwijde scope. Komt overal, ontmoet overal. Het zou 
fantastisch zijn om in de KLM-vliegtuigen een drankje te drinken 
uit Cup of Stories; een biobeker met een verhaal. Mensen 
zitten in een vliegtuigstoel voor meerdere uren. Het zal een 
aangename verrassing zijn om een verhaal van iemand ergens 
op de wereld in een beker te ontmoeten.
• Nederlandse Spoorwegen
Hier geldt hetzelfde als voor de KLM. We kunnen ons echter wel 
voorstellen dat met name Nederlandse Storytellers en verhalen 
van Nederlandse bodem een weg vinden in de bekers van de 
NS. De NS staat dan voor 2019 wat lager op ons acquisitielijstje 
dan de anderen omdat we op dit moment inzetten op het 
verzamelen van verhalen wereldwijd. Het zal dus tijd kosten om 
voldoende verhalen van Nederlandse storytellers verzameld te 
hebben.

https://www.facebook.com/barista.dritan.alsela


3

Marketingplan | 2019
•	 WeTransfer	(WePresent)
Dit is een bijzondere prospect. Dit zou enerzijds een klant 
kunnen zijn die Cup of Stories met de verhalen van Global 
Storytellers in haar bedrijf zou willen lanceren. Anderzijds zou 
dit een zeer bijzondere verhalen alliantie kunnen opleveren 
aangezien hun platform WePresent prachtige verhalen deelt van 
zeer bijzondere mensen wereldwijd. Tevens is het mogelijk om 
middels een online aanvraag in aanmerking te komen voor free 
publicity. Het gaat hier om een mooie visual die zichtbaar wordt 
voor mensen die wetransfer gebruiken. 3 mooie kansen dus.
We hebben WePresent intussen benaderd en wachten op reactie.
• Keten zoals Bagels & Beans
Op een of andere manier hebben we een bijzonder gevoel 
bij de benadering van Bagels & Beans. We zien het als een 
zeer kansrijke prospect voor introductie van Cup of Stories in 
januari 2020. Deze staat dan ook hoog op ons lijstje en met de 
persoonlijke telefoonnummers van de founders op zak staat 
niets ons in de weg contact op te nemen. Ook een keten als 
Heilige	Boontjes	in	Rotterdam	biedt	op	het	gebied	van	filosofie	
en verhalen veel perspectief. We zouden ook hen graag een van 
de storyboxen in de ontwikkelfase geven alsmede een aantal 
interessante verhalen bij hen ophalen.
We hebben Bagels&Beans intussen benaderd en wachten op 
reactie.
• DHL
Zoals ook ergens anders in dit plan aangegeven is de missie 
van	DHL	‘wereldwijd	verbinden’.	Natuurlijk	bedoelen	zij	dit	
letterlijk. Wij gaan ervoor om hier een laag aan toe te voegen 
door de verhalen van Global Storytellers in de organisatie in 
te brengen. We kunnen ons ook heel goed voorstellen dat DHL 
een prospect is die zoveel verhalen in de organisatie zelf heeft 
dat zij uiteindelijk voor een serie eigen verhalen zouden willen 
gaan. Dat is overigens voor alle hier genoemde prospects niet 
ondenkbaar.
We hebben DHL intussen benaderd en wachten op reactie.
•	 Festival	(lowlands	bijvoorbeeld)
Hier denken we dat er mogelijkheid is om een hele serie 
papierenbekers aan te kunnen leveren voor het festival. Dit 
hele festival staat bol van de nieuwe ervaringen, ontmoeten en 
van nieuwe mogelijkheden naast het beleven van muziek zoals 
filosofische	presentaties.	We	zien	dezelfde	mogelijkheden	ook	bij	
festivals zoals Oerol of ITGWO.

De organisaties die we tot nu toe hebben gesproken hebben 
ons geleerd dat een product als Cup of Stories met name 

geïntroduceerd zal worden vanuit een HR traject, een CSR traject 
en/of een Social Innovation traject of een combinatie hiervan. 
Niet zozeer via de afdelingen marketing en communicatie. In 
de ontwikkelfase willen we deze klantgroep dan ook in eerste 
instantie via de verantwoordelijke personen op deze posities 
benaderen.
We hadden een tijdje geleden een oriënterend gesprek met de 
Senior Social Business Strategist bij T-Mobile en ze was heel 
enthousiast over de inspiratie die Cup of Stories zou kunnen 
brengen in een grote organisatie als deze. Ze zei:

“We are in need for stories that touch the heart and that 
underline our purpose. We need stories to enter our 
organization	that	give	depth	to	the	‘live	forward’	campaign	we	
are running in the outside world at this moment, that connect 
to the right and creative side of our brain rather than the more 
linear left side. I will check my colleagues from both HR and 
Employee Branding to see how they react and to see if we can 
add to the development of this initiative.”
 
Helaas raakte T-Mobile in een forse reorganisatie verwikkeld 
vanwege een directie-wissel en is het nooit concreet geworden 
maar de quote is voor ons zeer belangrijk.

C.	 Bedrijven	en	Organisaties	(Incompany	Stories)
• Amarant
We richten ons in de ontwikkelfase op de pilot met Amarant om 
van te leren. Er zijn aanwijzingen dat ook andere organisaties 
zich gaan melden om tailormade verhalen in hun organisatie 
rond te laten gaan via Cup of Stories. Belangrijk hierbij is 
dat een organisatie Cup of Stories niet gaat inzetten als 
marketingtool of voor verwoording van de kernwaarden. Global 
Storytellers zijn primair verhalenvertellers en zijn dus ook altijd 
opzoek naar persoonlijke/menselijke verhalen. De verhalen die 
bij Amarant in de beker komen, zijn verhalen van hun cliënten. In 
BIJLAGE 6 – de verhalenbijlage hebben we een van de verhalen 
die we voor Amarant ophaalden en redigeerden bijgevoegd. 

Ook belangrijk bij deze klantgroep is dat we goed kijken naar 
de missie van de organisatie waarvoor we werken. Wat voegt de 
organisatie toe aan de wereld? We willen zelf graag in sociaal en 
duurzaam opzicht iets toevoegen aan de wereld. En we werken 
dus graag samen met partijen die in diezelfde lijn opereren. Met 
oog voor de wereld, met oog voor de ander.
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D.	 Consument	(losse	bekers	en	special	series	in	kleine	
oplage)
De consument willen we op twee manieren benaderen/bereiken 
in de ontwikkelfase. We produceren 100 extra losse keramische 
bekers en 20x4 bekers voor de creatie van een special series. 
Het thema van de special series wordt gekozen n.a.v. de 
verhalen die zich aandienen.

Conceptstores
We benaderen een 3-tal conceptstores met ons product Cup of 
Stories met de vraag om samen met ons te testen hoe op het 
product gereageerd wordt.

Event
Tijdens	het	event	(zie	verderop)	laten	we	mensen	kennis	maken	
met GlobalStorytellers en dus met verhalen. Tevens zullen op het 
event losse bekers en special series te koop zijn. En natuurlijk 
wordt er uit Cup of Stories gedronken tijdens het event. Dit 
is een moment waarop we kunnen testen hoe op het product 
gereageerd wordt.
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3. STRATEGIE

A. Onlinestrategie
GlobalStorytellers	heeft	het	verhalenplatform	(in	ontwikkeling)	
www.globalstorytellers.global
Cup of Stories is actief op Instagram - www.instagram.com/
cupofstories/
Hier hebben we het afgelopen jaar posts op geplaatst zodat we 
historie kunnen laten zien als we gaan lanceren. 
We hebben ook de facebook pagina geclaimd - https://www.
facebook.com/ilovecupofstories/
Deze is echter nog niet zichtbaar voor publiek.
We overwegen de inzet van een pinterest pagina.
We zullen via persoonlijke accounts van de initiatiefnemers ook 
posts maken op Linkedin. Hierbij richten we ons op het branden 
van Cup of Stories voor de zakelijke markt.
Richting de lanceerdatum van Cup of Stories en het event zullen 
we een betaalde instagramcampagne voeren. We willen hierdoor 
vooral leren wat het doet voor het product voor wat betreft 
aanvragen en voor wat betreft likability. Tevens verwachten we 
door deze campagne als we de doelgroepen goed instellen dat 
we nieuwe verhalenvertellers en illustratoren aan ons zullen 
verbinden.
B. Cup of Stories Friday
De	barista’s	die	Cup	of	Stories	Friday	organiseren	vragen	we	
om	hun	ervaringen	te	delen	met	ons	via	fotografie	en	korte	
quotes/verhaaltjes zodat we deze kunnen omzetten in diverse 
social media berichten. Tevens zullen we bij een aantal van deze 
Friday’s	zelf	videobeelden	maken	en	korte	interviewtjes	delen	
(inkind	sponsoring	Uma	Visual	Storytellers).
C.	 Influencer	marketing	via	instagram	en	facebook
In	de	ontwikkelfase	nemen	we	de	tijd	om	de	juiste	5	influencers	
op Instagram en Facebook te verbinden aan Cup of Stories. 
Idealiter hebben ze een combi interesse van verhalen, schrijven, 
anderen	ontmoeten	en	in	de	laatste	plaats	koffie/thee.	We	
zeggen	in	de	laatste	plaats	omdat	de	koffie/thee	influencers	
worden benaderd en gekozen voor het gebruik van de 
storyboxen. 
D. Ambassadeurs
Zoals we in dit plan hebben aangegeven zijn veel mensen die 
Cup of Stories zien meteen enthousiast. De verhalenvertellers 
zelf zijn tot nu toe onze grootste ambassadeurs. Door hen te 
voorzien van hun eigen beker met hun eigen verhaal vragen we 
hen Cup of Stories via hun eigen social kanalen naar buiten te 

brengen. 
E. Storytelling Event
Het eerste event met als werktitel: Global Storytellers Market 
vindt plaats in november 2019 voor de hardlaunch van 
Global Storytellers en Cup of Stories. De live-vertellingen van 
storytellers, het kampvuur, de zachte banken en kussens en de 
drankjes en hapjes zorgen voor een heerlijk relaxte avond vol 
verhalen. 
F. Pop ups in concept stores
Indien de productvoorraad het toestaat zouden we graag 
met een serie losse bekers willen op-poppen in diverse 
conceptstores. Hoe meer mensen de producten gaan 
tegenkomen en gaan kopen, hoe beter we kunnen gaan 
inschatten hoe het product ontvangen wordt en hoe de prijs-
kwaliteit verhouding wordt ervaren.
G. Free publicity
We zullen pogingen doen om de verhalenvertellers van Global 
Storytellers met een mooi interview in een van de dagbladen 
of de magazines van een van de dagbladen te publiceren. 
Tevens zullen we ons best doen om via social platforms als 
Maatschappij Wij en Who Cares aandacht te vragen voor de 
verhalen en verhalenvertellers en de missie van het Global 
Storytellers collectief.

http://www.globalstorytellers.global
http://www.instagram.com/cupofstories
http://www.instagram.com/cupofstories
http://www.facebook.com/ilovecupofstories
http://www.facebook.com/ilovecupofstories

