
PurPle
 Cow
Seth godin•

purple cow.indd   3 18-05-2010   08:08:46



Purple Cow

13

te weinig P’S

In de marketingwereld wordt al jaren gesproken over de vijf 
P’s van de marketing mix. (Er zijn er veel meer dan vijf, maar 
iedereen heeft zo zijn eigen top 5.) Het zijn onder andere:

-  Product
-  Prijs
-  Promotie
-  Plaats
-  Publiciteit
-  Presentatie
-  Proces
-  Personeel

Dit lijstje kun je als marketeer gebruiken om snel even te 
checken of je je werk hebt gedaan en om aan te geven hoe je 
de mensen zover krijgt dat ze de spullen die de fabriek heeft 
gemaakt gaan kopen. Als de onderdelen van de mix niet met 
elkaar kloppen (bijvoorbeeld gepureerde maal tijden die be-
doeld zijn voor ouderen, maar smaken naar babyvoeding), 
dan komt je bood schap niet goed over en zal hij weinig  effect 
hebben.
 Hoewel je nooit de garantie hebt dat marketing werkt, had 
je vroeger nog een redelijke kans op succes als je P’s in orde 
waren.
 Maar er is iets verontrustends gebeurd: de traditionele P’s 
voldoen niet meer. Daarom gaat dit boek over een nieuwe P; 
een P die plotseling buitengewoon belangrijk is geworden.
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de nieuwe P

De nieuwe P staat voor ‘Paarse Koe’.
 Toen ik een paar jaar geleden met mijn gezin door  Frank rijk 
reed, waren we erg gecharmeerd van de honderden beeld-
schone koeien die in de welige weiden vlak langs de snelweg 
stonden te grazen. Tientallen kilometers lang zaten we met 
zijn allen uit het raam te staren en ons erover te verwonderen 
hoe mooi het allemaal was.
 Maar binnen twintig minuten letten we al niet meer op de 
koeien. De nieuwe koeien werden net zoals de koeien thuis 
en wat eerst fantastisch was, werd al snel doodgewoon. Zelfs 
nog erger dan doodgewoon. Oersaai.
 Koeien gaan je gauw vervelen. Ook al zijn die koeien nog 
zo perfect en aantrekkelijk, ook al hebben ze een geweldige 
persoonlijkheid of worden ze beschenen door prachtig licht, 
toch gaan ze je vervelen.
 Maar een Paarse Koe, die is pas interessant (zolang het 
duurt dan).
 De essentie van de Paarse Koe is dat ze opmerkelijk is. Als 
‘opmerkelijk’ met een P begon, zou ik waarschijnlijk hele-
maal afzien van dat gedoe met die koeien, maar ja, je moet 
toch iets verzinnen.
 Dit boek gaat over het hoe, wat en waarom van opmerke-
lijk zijn.

purple cow.indd   14 18-05-2010   08:08:48



Purple Cow

15

Vette letterS en Pittige uitSPraken

Iets wat opmerkelijk is, is de moeite waard om over te praten. 
Het trekt de aandacht. Het is anders. Nieuw. Interessant. Het 
is een Paarse Koe. Iets wat saai is, is onzichtbaar. Een zwart-
bonte koe.
 Opmerkelijke marketing is de kunst dingen in je product 
of dienst in te bouwen die de aandacht trekken. Dit houdt in 
dat je de marketing er niet op het laatste moment als een 
sausje overheen giet, maar dat je inziet dat wat jij op de markt 
brengt onzichtbaar blijft als het op zich niet opmerke lijk is.
 Het tv-industrieel complex was de symbiotische relatie 
tussen consumentenvraag, tv-reclame en steeds grotere 
bedrij ven waarin alles draaide om het investeren in een 
steeds groter marketingbudget.
 De postconsumptie consument hoeft niets meer te kopen. 
Al onze behoeften zijn vervuld en vrijwel al onze verlangens 
ook. Bovendien hebben we het te druk om ons te verdiepen 
in datgene wat jij met zoveel inspanning voor ons hebt ge-
maakt.
 De marketingafdeling buigt zich over producten en dien-
sten die vrijwel af zijn en geeft geld uit om aan een doel groep 
duidelijk te maken wat de specifieke voordelen daarvan zijn. 
Dit is een aanpak die niet meer werkt.
 Ik denk dat we zijn aanbeland op een punt waarop marke-
ting gericht op het grote publiek geen zin meer heeft. We 
hebben een wereld gecreëerd waarin de meeste producten 
on zichtbaar zijn. Al twintig jaar wijzen slimme marketingau-
teurs ons erop dat de dynamiek van de marketing aan het 
veranderen is. Marketeers hebben hun ideeën wel gelezen en 
besproken en zelfs een paar ervan toegepast, maar houden 
toch in grote lijnen vast aan hun oude marketingstrategieën, 
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ook al is de traditionele aanpak inmiddels echt uit de tijd. 
Honderd jaar marketingdenken kan zo de prullenbak in. De 
nieuwe benaderin gen zijn niet zomaar een bevlieging, maar 
het enige wat ons nog rest.
 Dit boek legt uit waarom je in alles wat je maakt een  Paarse 
Koe moet stoppen, waarom de tv en andere massamedia niet 
langer je geheime wapen zijn en waarom het werk van een 
marketeer definitief veranderd is.
 Hou op met adverteren, ga innoveren.
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Voor, tijdenS en na

Voor de reclame zoals we die nu kennen, had je mond-tot-
mon dreclame. Producten en diensten die een probleem op-
losten werden besproken en uiteindelijk gekocht.
 De beste groenteverkoopster op de markt had een goede 
naam en bij haar kraampje was het altijd druk.
 Tijdens het reclametijdperk leverde de combinatie van groei-
ende welvaart, een ogenschijnlijk onbeperkte kooplust en de 
kracht van de tv en andere massamedia een magische formule 
op: richt je reclame rechtstreeks tot de consument (maakt niet 
uit welke) en de verkoop stijgt.
 En als je dan ook nog samenwerkte met het juiste reclame-
bureau en de juiste bank, dan kon je je bedrijf eigenlijk  zoveel 
laten groeien als je je maar kon voorstellen.
 Na het reclametijdperk zijn we vrijwel terug bij af. Maar het 
succes van producten is niet meer afhankelijk van moeizame 
mond-tot-mondreclame, want door onze krachtige nieuwe 
netwer ken kunnen opmerkelijke ideeën zich nu razendsnel 
door de verschillende bevolkingssegmenten verspreiden.
 Marketeers als jij en ik weten dat de oude aanpak niet meer 
werkt. En we weten ook waarom: wij hebben het als consu-
ment te druk om aandacht te besteden aan reclame. Maar we 
hebben wel dringend behoefte aan goede spullen die onze 
pro blemen oplossen.
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de beSte uitVinding SindS de broodSnijmaChine

In 1912 vond Otto Frederick Rohwedder de broodsnij-
machine uit. Wat een geweldig idee: een eenvoudig appa-
raat dat van een heel brood sneetjes maakte. Het werd een 
grote flop. We stonden aan het begin van het reclametijd-
perk en dat betekende dat een goed product met een slechte 
marketing weinig kans van slagen had.
 Pas een jaar of twintig later – toen het nieuwe merk Won-
der met gesneden brood op de markt kwam – sloeg de uitvin-
ding aan. En dat was niet te danken aan het gemak en het 
nieuwtje van voorgesneden brood op zich, maar aan de 
verpak king en de aansprekende reclame.
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heb je de reVolutie wel oPgemerkt?

In de afgelopen twintig jaar heeft een stille revolutie het 
marketing denken van sommige mensen veranderd.
 Visionair Tom Peters verzorgde de aftrap met zijn boek Op 
jacht naar Wow, waarin hij beschreef waarom alleen producten 
gemaakt door mensen met passie een toekomst hebben. Grote 
bedrijven zijn maar al te vaak angstige bedrijven, die zo weinig 
mogelijk variatie willen. Hierdoor maken ze het voor gemoti-
veerde mensen onmogelijk iets bijzonders te creëren.
 Peppers en Rogers gingen in The One to One Future uit 
van een simpel principe – het is goedkoper een oude klant 
te behouden dan een nieuwe te werven – en gaven aan waar 
het in de relatiemarketing in feite om draait. Zij lieten zien 
dat er maar vier soorten mensen zijn (potentiële klanten, 
gewone klanten, trouwe klanten en voormalige klanten) en 
dat trouwe klanten vaak bereid zijn meer geld bij jou uit te 
geven.
 In Crossing the Chasm legde Geoffrey Moore uit hoe nieu-
we producten en nieuwe ideeën zich verspreiden door een 
bevol kingsgroep. Ze volgen een curve die begint met de ‘in-
novators’ en ‘early adopters’ (de mensen die nieuwe dingen 
het eerst oppikken), vervolgens overgaat in de ‘majority’ (het 
grootste deel van de groep) en uiteindelijk de ‘laggards’ 
(achterblij vers) bereikt. Hoewel Moore zich richtte op 
techno logische producten, is zijn curve van toepassing op 
vrijwel ieder product of iedere dienst en ieder publiek.

Malcom Gladwell gaf in Het beslissende moment een duidelijk 
beeld van de manier waarop ideeën zich, van de ene persoon 
op de andere, door een bevolkingsgroep verspreiden. In 
 Unleashing the Ideavirus heb ik dit principe nog verder door-
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getrokken en beschreven waarom zakelijke ideeën die zich 
verspreiden het meest effectief zijn.
 In Permissie marketing beschreef ik ten slotte het almaar 
toenemende gebrek aan aandacht waar marketeers tegenaan 
lopen. Ik gaf daarbij ook aan dat het voor bedrijven winst-
gevender is als ze de aandacht van potentiële klanten be-
schouwen als een waardevol goed in plaats van als iets waar je 
zo snel mogelijk munt uit moet slaan en wat je vervolgens 
weer laat vallen.
 Veel bedrijven nemen deze goed onderbouwde ideeën nauwe-
lijks serieus. Mijn vriendin Nancy is hoofd ‘nieuwe media’ bij 
een van de grootste kruideniers ter wereld. En geloof het of 
niet: zij is binnen het bedrijf de enige (ze leidt een eenper-
soonsafdeling) die zich bezighoudt met al deze nieuwe ideeën. 
‘Nieuwe media’ is synoniem geworden voor ‘geen budget’.
 De meeste bedrijven met een product dat op de markt ge-
bracht moet worden, willen niet accepteren dat de traditio nele 
methoden (snel) aan kracht inboeten en be schouwen deze 
goedgefundeerde nieuwe technieken als een interessante be-
vlieging, die wel de moeite waard is om nog eens te bekijken, 
maar niet geschikt is als uitgangspunt voor hun strategie.

Marketeers raken in de knel. Hun boodschap komt niet aan omdat de verwende consu-

ment er geen aandacht aan wil besteden. Klan ten blijven bij hun vertrouwde leverancier 

en luisteren liever naar hun netwerk van slimme vrienden dan naar tv-com mercials.
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waarom je de PaarSe koe nodig hebt

Veertig jaar geleden bood Ron Simek, eigenaar van café The 
Tombstone Tap (de naam verwijst naar de begraafplaats er-
naast) zijn klanten een ingevroren versie van zijn pizza aan. 
Dat sloeg aan en al snel lagen er Tombstone-pizza’s in de vrie-
zer van iedere Amerikaanse kruidenier. In 1986 kocht Kraft 
Foods het merk, maakte er gigantisch veel reclame voor en 
verdiende er miljoenen aan. Het was echt het standaard 
succes verhaal: je verzint een product dat iedereen wil, maakt 
recla me voor het grote publiek en wordt rijk.
 Deze strategie werkte niet alleen voor pizza’s, maar voor 
vrijwel alles wat je in huis hebt, inclusief aspirine.
 Stel je eens voor hoe geweldig het moet zijn geweest om als 
eerste de aspirine op de markt te brengen. Een product waar 
min of meer de hele wereld behoefte aan had. Een goedkoop 
product dat mensen gemakkelijk kunnen uitproberen en dat 
onmiddellijk effect heeft.
 Dat moest wel een succes worden.
 Tegenwoordig heb je bij iedere drogist de keus uit: Advil, 
Aleve Classic, Aleve Feminax, Alka-Selzer, Ascal, Aspro Bruis, 
Chefarine, Daro, Femerital, Finimal, Ibuprofen, Nuro fen, 
Panadol, Panadol Junior, Panadol Plus, Panadol Zapp, Para-
cetamol, Saridon, Sarixell, Sinaspril, Spidifen, Voltaren en 
natuurlijk: Aspirine. Per merk zijn er dan nog verschillen de 
soorten en grote en kleine verpakkingen en daarnaast zijn er 
merkloze pijnstillers, waardoor je uiteindelijk uitkomt op 
meer dan honderd producten waar je uit kunt kiezen.
 Denk je dat het nog steeds gemakkelijk is een aspirine op 
de markt te brengen?
 Stel, je ontwikkelt een nieuwe pijnstiller, eentje die een beet-
je beter is dan alle pijnstillers hierboven, wat zou je dan doen?
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 Als je geld hebt en in je product gelooft, is het eerste wat bij 
je opkomt waarschijnlijk alles uitgeven aan zo veel mogelijk 
reclame op tv en in de pers.
 Maar dan loop je wel tegen een aantal problemen aan. Je 
hebt allereerst mensen nodig die een pijnstiller willen kopen. 
En hoewel dat een enorme markt is, valt niet iedereen daar 
binnen.
 Wanneer je de mensen die pijnstillers willen kopen een-
maal hebt gevonden, dan moet je nog de mensen zien te vin-
den die een nieuwe pijnstiller willen. Er zijn namelijk een 
hele boel mensen die alleen de ‘originele’ willen, waar ze mee 
zijn opgegroeid. Iemand die al een geschikte, vertrouwde, 
effectie ve pijnstiller heeft, zal niet veel tijd verspillen aan het 
zoeken naar een andere.
 Ten slotte moet je nog die mensen zien te vinden die bereid 
zijn te luisteren naar jouw verhaal over je nieuwe pijnstiller. 
Veruit de meeste mensen hebben het gewoon te druk en ne-
geren je, hoeveel geld je ook uitgeeft aan reclame.
 Je hebt dus zonet ingezoomd van een publiek van iedereen 
op een veel kleiner publiek. En die mensen zijn niet alleen 
moeilijk te vinden, maar ook nog eens erg kieskeurig.
 Als je de eerste bent die diepvriespizza’s verkoopt, zit je 
goed. Als je de eerste bent die pijnstillers verkoopt, zit je nog 
veel beter. Maar daarvoor ben je helaas te laat.
 We gaan het eens hebben over yogaboeken. Het probleem 
met boeken over yoga is dat er veel te veel van zijn.
 Een paar jaar geleden, toen er nog maar weinig yoga boeken 
waren, had een uitgever alleen maar een goed yoga boek no-
dig om verzekerd te zijn van succes. Als mensen een yoga-
probleem hadden, gingen ze naar de plaatselijke boekhandel, 
keken even tussen de drie of vier boeken die er waren en 
kochten er een.
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 Maar tegenwoordig zijn er meer dan vijfhonderd boeken 
over yoga. Hoe graag iemand ook een boek over yoga wil 
kopen, geen mens neemt de tijd om ze alle vijfhonderd eerst 
door te bladeren. Dus heb je er net een geschreven, dan ben 
je nog niet klaar. Er is enorm veel concurrentie en bovendien 
hebben mensen die hun yogaprobleem al hebben opgelost 
geen enkele behoefte aan nieuwe boeken over yoga. Al die 
mensen die een paar jaar geleden naar de boekwinkel gingen 
en het yogaboek zo populair maakten, kopen geen yoga-
boeken meer!
 Het is droevig, maar wat hieronder staat geldt voor vrijwel 
alle producten of diensten die je op de markt brengt, of ze nu 
bedoeld zijn voor consumenten of voor bedrijven:

-  De meeste mensen kopen jouw product niet, want ze heb-
ben te weinig geld, of te weinig tijd, of ze hoeven het niet.

-  Als mensen niet genoeg geld hebben om te kopen wat jij 
verkoopt voor de prijs die jij ervoor vraagt, heb je geen 
markt.

-  Als de mensen geen tijd hebben om jouw verhaal aan te 
horen en tot zich te laten doordringen ben je in feite on-
zichtbaar.

-  En als de mensen wel de tijd nemen voor jouw verhaal 
maar toch jouw product niet hoeven, dan kom je ook ner-
gens.

Nog maar twintig jaar geleden lag dat heel anders. In die 
tijd hadden consumenten veel meer tijd en veel minder 
keus. Er waren minder manieren om ons besteedbare inko-
men te verbras sen, dus als een bedrijf echt met iets nieuws 
kwam (zoals de gsm), dan vonden we daar wel ergens geld 
voor.
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 Al jaren geleden lukte het onze uiterst productieve econo-
mie vrijwel al onze behoeften te vervullen. Vervolgens richtte 
de economie zich op het vervullen van al onze wensen. De 
marketingwereld leerde ons (door overvloedige tv-reclame) 
om steeds meer te wensen en de consumenten deden hun 
best om daarin mee te gaan.
 De meeste mensen die jouw product zouden kunnen ko-
pen, horen er nooit iets over. Er zijn tegenwoordig zo veel 
alter na tieven dat je mensen niet gemakkelijk meer bereikt via 
de massamedia. Consumenten hebben het druk en negeren 
informatie waar ze niet om gevraagd hebben, terwijl jouw 
concurrent (die al een marktaandeel heeft) bereid is veel geld 
uit te geven om dat marktaandeel te behouden.
 En wat nog erger is: het wordt ook steeds moeilijker men-
sen rechtstreeks te benaderen. Dat je het e-mailadres of tele-
foonnummer van iemand hebt, wil nog niet zeggen dat 
diege ne van jou wil horen! En afgezien van spamproblemen, 
ook al willen mensen wél van je horen via de telefoon, post 

De wereld is veranderd. Mensen hebben steeds meer keuzemoge lijkheden, maar steeds 

minder tijd om te kiezen.
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of e-mail, dan nog gaan ze steeds minder vaak op jouw aan-
bod in. Tevreden consumenten hebben minder waardering 
voor dergelijke berichten omdat die geen oplossing meer bie-
den voor een pro bleem waar ze mee rondlopen. Bedrijven 
begrijpen steeds beter waarmee ze hun klanten tevreden kun-
nen stellen (en worden er vermoedelijk ook steeds beter in 
dat te leveren), dus het wordt steeds moeilijker product-
nieuws te verzinnen dat die tevredenheid nog verder ver-
hoogt. Het citaat van de vroegere directeur van het Ameri-
kaanse patentbureau voor in het boek heb ik er niet voor de 
flauwekul in gezet. Vrijwel alles wat we realistisch gezien ooit 
nodig zullen hebben, is al uitge von den.
 Het probleem waar we nu tegenaan lopen is dat de netwer-
ken waarmee je een ideeënvirus kunt verspreiden in een 
markt die al behoorlijk tevreden is, moeilijk op gang te krij-
gen zijn. Omdat de marketingwereld de consument heeft 
overspoeld met te veel van alles, doen mensen steeds minder 
moeite om een vriend over een product te vertellen, tenzij ze 
verwachten dat hun vriend er graag over wil horen. Wanneer 
heeft iemand jou voor het laatst verteld over een nieuwe 
pijnstiller? Jouw vrienden zijn niet van plan je tijd te verspil-
len met dit saaie onderwerp. Er is te veel ruis en consumen-
ten zijn minder dan ooit geneigd daar nog iets aan toe te 
voegen.
 Dit geldt niet alleen voor consumentenproducten, maar 
ook voor zakelijke en industriële aankopen. Mensen die voor 
be drijven inkopen – of het nu gaat om reclame, onderdelen, 
allerlei voorzieningen, verzekeringen of onroerend goed – 
zijn minder gretig dan vroeger. Degenen die je voor waren 
hebben daardoor een enorme voorsprong. Als je je marktaan-
deel wilt uitbreiden of iets nieuws wilt lanceren, sta je voor 
een grote uitdaging.
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Kortom:

-  Alle voor de hand liggende doelen zijn al bereikt, dus men-
sen hebben nog zelden problemen die je gemakkelijk kunt 
oplossen.

-  Consumenten zijn moeilijk te bereiken omdat ze je negeren.
-  Tevreden klanten vertellen minder vaak aan hun vrienden 

waar ze tevreden over zijn.

De oude regels werken niet meer zo goed. De marketing is 
dood. Lang leve de marketing.
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