CASE BREYDEL

OVER BREYDEL
Breydel is een geliefd merk (en een erkend

voorbeeldrol te nemen in de markt. In 2018 begon

streekproduct) onder de liefhebbers van

het bedrijf aan het uitwerken van een lijvig charter dat

kwalitatief en duurzaam varkensvlees. Het

Breydel een unieke plaats gaf in de markt, volledig in

merk bouwt al 40 jaar aan een ijzersterke

lijn met de consumer needs van de volgende generatie.

reputatie door een perfecte balans te vinden

Breydel nam heel wat moedige initiatieven die hun

tussen traditie en innovatie. Het recept van

klanten de zekerheid moesten geven dat ze smullen

hun unieke kruidenmix is een groot geheim én

van een duurzaam, ethisch correct, maar bovenal

elke ham wordt gebakken in een replica van

smaakvol stukje vlees. Deze initiatieven werden

hun originele, eerste oven om zeker niets van

uitgerold van in de stal tot op het bord. Als we samen

de karaktervolle smaak te verliezen.

minder vlees eten, letten we meer op de kwaliteit
en het karakter van het product, en de zorg voor
dierenwelzijn.

DE UITDAGING

Breydel had intern al een marketingteam dat
regelmatig werd ingezet. Om het nieuwe merk wat
meer in de spotlight te zetten, was er echter nood aan

Tegenwoordig gaan consumenten alsmaar bewuster

gespecialiseerde kennis. Het merk koos er dan ook

om met hun vleesconsumptie. Breydel besloot bij

voor om een intensieve samenwerking aan te gaan

de opkomst van deze trend meteen om hierin een

met nmg.

DE OPLOSSING
In essentie

“Het strategische traject
voor Breydel heeft ervoor
gezorgd dat we het volledige

–

Go-to-market strategie

–

Uitrollen van het nieuwe merkverhaal

–

Uitwerken van de digitale aanwezigheid

–

Website & online marketing

hertekenen vanuit hun

–

Lanceringscampagne

ambities. Breydel zet in op

verhaal van het merk konden

korte keten, lokale productie
en verantwoord ondernemen.
Strategie

Dat past volledig bij de

Het nieuwe charter van Breydel was de perfecte

waarden van nmg.”

aanzet voor een goed onderbouwd merkverhaal.
Een verhaal waarin de uniciteit van Breydel over de
ganse lijn versterkt moest worden. Allereerst werden
alle praktische maatregelen in kaart gebracht en
daarna herwerkt tot een nieuw mission statement.
De bestaande operationele initiatieven werden
bovendien geëvalueerd en daaruit werd een go-tomarket strategie bepaald. Het resultaat? Een ijzersterk
merkverhaal, volledig praktisch onderbouwd, om de
consument steeds te laten voelen waarvoor Breydel
staat.

Thomas – Merkstrateeg

Uitrollen van het nieuwe
merkverhaal

moedige keuzes en nam het bedrijf zelfs afscheid van
bepaalde leveranciers die niet konden voldoen aan de
voorwaarden van het nieuwe charter.

–

Go-to-market strategie

Het voordeel van zo’n goed uitgekiend dossier is dat je

–

Bepalen van USP’s en ESP’s

praktische zaken kan aanhalen bij elke belofte die het

–

Coördinatie van lanceringstraject

merk maakt. Het blijft dus niet bij vage garanties voor

–

Finetunen van de huisstijl & logo

–

Tone-of-voice bepalen

de consument. Maar tegelijkertijd zorgt de veelheid
aan informatie er ook voor dat de kernbehoeftes
van een merk voor de consument niet meer duidelijk
zijn. Nmg legde een strategische puzzel om met de
juiste ingrediënten uit te pakken bij de doelgroep van
Breydel. Want ja, ook die werd scherpgesteld aan de

Het grootste voordeel van dit project was tegelijkertijd

hand van de nieuwe merkbelofte.

de grootste uitdaging. Breydel beschikte over een zeer
goed uitgewerkt operationeel dossier van initiatieven

We werkten doorheen het traject nauw samen met het

die het merk wou nemen om hun belofte aan de markt

management én het marketingteam van Breydel. Een

waar te maken. Zo wilden ze bijvoorbeeld alleen nog

goede synergie tussen beide teams was namelijk nodig,

samenwerken met lokale boeren die aan bepaalde

want sommige taken werden uitgevoerd door nmg en

ecologische voorwaarden moesten voldoen, denk aan

anderen door hun eigen team. Het gezamenlijke doel?

boeren die de dieren aangepaste voeding geven en die

Een naadloos verhaal leveren aan de doelgroep.

de varkens extra verwennen met bijvoorbeeld muziek
en speelgoed in de stallen. Als consument staan we
er vaak niet bij stil hoe ingrijpend onze wensen zijn en
welke druk we daarmee plaatsen op de economische
realiteit van deze industrie. Toch maakte Breydel enkele

Nmg was voornamelijk een klankbord bij het

Bij het scherpstellen van de look-and-feel (logo

scherpstellen van de look-and-feel van Breydel

en packaging) trad nmg op als klankbord, waarna

(logo en packaging) waarna de rest van de

we de identiteit verder uitdiepten naar diverse

merkidentiteit verder werd uitgediept voor de diverse

marketingtoepassingen. Er werd niet volledig gebroken

marketingtoepassingen. We braken zeker niet met de

met de authenticiteit van het voorgaande logo. De

authenticiteit van het oude logo, de omschakeling was

omschakeling lag vooral in de brand-story, de inhoud,

voornamelijk zichtbaar in de brand-story, de inhoud,

de beelden en de algemene look-and-feel van alle

de beelden en de algemene look-and-feel van alle

marketingtools.

marketingtools.

Contentstrategie
Het merk-DNA werd verspreid naar alle verschillende

–

Copywriting

–

Fotoshoot

interne dienst, de speciaalzaken en de grootverdelers.

–

Magazine

Bovendien werd de nieuwe baseline ‘Beleef Breydel’

–

Blogcontent

–

Inbound marketing tools

stakeholders, zijnde de volledige doelgroep, de

in de kerncommunicatie zeer consequent uitgerold.
Er kwam bijvoorbeeld een interactieve module op de
website en er werd een Breydelkrant opgemaakt.
Daarnaast werden diverse professionele fotoshoots

Nmg werkte een operationeel dossier uit genaamd

uitgevoerd om zowel het productieproces als de

‘Beleef Breydel’. We koppelden hiervoor alle

beleving van de kookworkshops in beeld te brengen.

operationele waarden van het merk aan een

Breydel draait om mensen en dat moest zeer duidelijk

kernthema, telkens gelinkt aan 1 letter van het

worden in de communicatie.

Breydel-DNA. Dit werd het kloppende hart van de
merklancering.

Inhoudelijk werd ook de basis gelegd van een employer
brand verhaal. Een bedrijf als Breydel heeft de taak om

•

Breydel

constant nieuw talent aan te trekken. Het is pas door

•

Eerlijk

de groei van het team dat het bedrijf tegemoet kan

•

Lokaal

komen aan de groeiende vraag naar hun producten.

•

Enig

Breydel werkt met duidelijke kernwaarden waardoor

•

Expert

potentiële werknemers zich met plezier bij deze

•

Fier

organisatie aansluiten.

“Heel fijn om te werken voor
een klant als Breydel, als je
ook echt fan bent van hun
producten. Je voelt ook dat
Breydel een heel hechte
community heeft, waardoor
je als partner agency des te
meer voldoening krijgt van
het werk dat je voor hen kan
realiseren.”
Inge – Merkstrateeg

Online marketing

De hele website werd in het Nederlands en het Frans
opgemaakt en een klein deel van de site werd ook naar
het Engels vertaald.

–

Website

–

Evaluatie & rapportage

De website wordt constant geëvalueerd zodat we

–

Zoekmachineoptimalisatie

de campagnebudgetten maximaal kunnen richten

–

Google Ads

–

Sociale media

op resultaat, maar de evaluatie is er ook om de
gebruiksinteractie verder te optimaliseren waar nodig.
Rond de nieuwe website werd eveneens een
campagnestrategie opgezet die bestond uit

De website van Breydel is natuurlijk de belangrijkste

verschillende kanalen, zoals Google Ads, YouTube

uitvalsbasis in de communicatie. Deze werd dan ook

en sociale media (Facebook & Instagram). De

volledig vernieuwd. Er werd rekening gehouden met

ontwikkelde blogcontent werd eveneens gelinkt aan

de bereikbaarheid van belangrijke informatie en

een tweemaandelijkse nieuwsbrief om de consument

conversies. Daarnaast werd alles ingesteld om via

constant verder te inspireren.

zoekmachineoptimalisatie de vindbaarheid van de site
te vergroten.
Beleving staat steeds centraal op de website. Om die
reden werden er maatwerkpagina’s opgemaakt die
aan de hand van goedgekozen teksten en beelden het
verhaal duidelijk en gedoseerd overbrengen aan de
websitebezoekers. Bovendien valt er veel te ontdekken,
denk maar aan een uitgebreide receptenmodule, een
kalender met kookworkshops, een overzicht van alle
Breydelproducten, een uitgebreide blogmodule, een
zoekmodule om verdelers op te zoeken, enzoverder.

Lanceringscampagne

Tegelijkertijd werd een nationale mediacampagne
ingeleid met advertenties op verschillende
televisiekanalen (primetime & view on demand),

–

Mediabuying

–

Online campagne

lancering vooral ondersteund met een campagne op

–

Perscommunicatie

YouTube en campagnes op de socialemediaplatformen,

–

Breydelkrant

krantenwebsites en andere media. Online werd de

Facebook en Instagram.
Een unieke Breydelkrant werd tevens uitgewerkt en
werd meegestuurd met Het Nieuwsblad. Zo bereikte

In april volgde het lanceringsmoment waar een

Breydel een zeer grote groep lezers met inspirerende

rondleiding werd georganiseerd doorheen het volledige

content.

Breydeltraject. De pers kon er ter plekke kennismaken
met het vernieuwde Breydel-DNA en alle belangrijke
initiatieven die hierin verweven werden. Meer dan 50
journalisten woonden dit persmoment bij waardoor het
merk heel wat waardevolle press coverage kreeg in
diverse kranten en zelfs in Het Nieuws op VTM.

