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FORESIGHTS
Met foresights streaming vangen we doorlopend signalen op die 
mogelijke trends aan kondigen en de toekomst van de baby categorie 
beïnvloeden. Daarbij is het belangrijk dat we niet zozeer voorspéllen, 
maar voorzíen. Het gaat erom te volgen wat er leeft, te begrijpen 
waarom iets al dan niet kansrijk is en hoe en wanneer je daar het 
best op inspeelt. Het is een continu en gestructureerd proces, zodat 
je voldoende tijd hebt om actie te ondernemen.

STREAMING
Via een online community gaan we gestructureerd, dag in dag uit, 
luisteren naar wat er speelt. Enerzijds top down, door opdrachten te 
geven, vragen te stellen, foto’s te laten uploaden. Anderzijds bottom 
up: hierbij nemen we zonder vragen te stellen een kijkje in het leven 
van zwangere vrouwen en moeders met een kindje tot 2 jaar, door
nauwgezet te volgen wat ze op eigen initiatief met elkaar delen.  
Onze ervaring is dat ruim 70% van de conversaties op initiatief van 
de deelnemers plaatsvindt. 

De markt voor baby products is dynamisch. Alleen al 
omdat de doelgroep continu vernieuwt. Dit betekent 
dat je voortdurend moet weten wat er speelt. En vooral: 
wat er gaat spelen.

STAY AHEAD
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Je ontvangt van ons ieder halfjaar een 
overzichtelijke update met de laatste 
foresights, met tussendoor maandelijkse 
alerts. Met het door ons ontwikkelde protocol 
genereren we insights uit alles wat we zien, 
lezen en horen. Vervolgens leggen we die 
aan tegen diverse macro trends en trends 
op specifieke domeinen. Zo maken we van 
insights foresights. 

Samen schatten we die op waarde voor de 
categorie en het merk. Op maat dus.

INNOVATION
Met foresight streaming kun je de innovatie 
agenda vullen en prioriteren. Het inspireert tot 
nieuwe ideeën, maar is zeker ook een goede 
basis om ideeën die er al zijn te toetsen.

FUTURE MINDSET
Foresights worden scherper en meer  
gedragen als er verschillende mensen uit de 
organisatie bij zijn betrokken. Daarom organi-
seren we een workshop waarin we samen met 
jouw team concrete acties bepalen n.a.v. de 
foresights. Hierdoor komt de organisatie in een 
future mindset, waardoor er ten tijde van  
‘plannen-maken’ altijd de juiste input is.
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De basis van foresight streaming is een online community. Daar komt veel bij kijken. Zoals 
het werven van de juiste mensen, en hen enthousiast houden. Dat is een vak apart, dat wij 
goed verstaan. Ons selectiebeleid en het internationaal geroemde 6F-model vormen daarbij 
de basis. 

COMMUNITY
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DAGBOEK

FORUM

CHAT POLL

CHALLENGEVRAGENLIJST

De top down optie maakt het mogelijk om binnen 24 uur een vraagstuk 
in de community af te ronden. Geen vertraging dus wanneer snelheid 
is geboden. En bovendien erg voordelig, want alles staat al klaar. Zo 
kun je als organisatie dus waarmaken consumer driven te zijn.

Bijkomend voordeel is dat ons instrumentarium perfect geschikt is 
voor agile innovation. We maken gebruik van verschillende modules:

AGILE
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Het opzetten en actief houden van zo’n community is arbeidsintensief 
en dus kostbaar. We maken het voor jou budgettair aantrekkelijk omdat 
we de online community voor meerdere (niet-competitieve) merken 
toegankelijk maken waardoor je de investering met elkaar deelt. 
Bijkomend voordeel is dat je bestaande marktonderzoeken kunt 
vervangen en versnellen door vragen aan je doelgroep in deze 
community voor te leggen. Maar het belangrijkste waarde zit in de 
grotere slagingskans die je product introducties en campagnes krijgen 
omdat je dankzij Foresights beter aansluit op de toekomstige 
behoeften van je doelgroep. 

WAT JE KRIJGT:

Bottom up

 Update report met de meest kansrijke foresights van dat moment

 Workshop met jouw team voor bepalen van acties

Top down

 Quickscan: vraagstuk van 2-3 dagen met gebruik van 1 module 

 Deepdive: project van 1 tot 2 weken met inzet van 2-3 modules

 Full picture: project van 2-3 weken met inzet van 3-4 modules

VOORDELIG Compact
Voor de prijs van €39.500,- ontvang je 1x in de 12 
maanden de hiernaast genoemde onderdelen.

Smart
Voor de prijs van €54.500,- ontvang je 2x in de 12 
maanden de hiernaast genoemde onderdelen.

Exclusive
Voor de prijs van €69.500,- ontvang je 3x in de 12 
maanden de hiernaast genoemde onderdelen.

€

€

€

Michiel ‘t Hart
Consultant Marketing & Innovation
E  michiel.thart@blauw.com
T 06-82 68 42 84CONTACT

Bel voor meer info
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www.blauw.com 

Weena 125 3013 CK Rotterdam
welcome@blauw.com

010-400 09 00


