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Voorwoord
Dit verslag is geschreven in het kader van
mijn Bachelor Eindopdracht, het ontwerpen
van een modulaire beursstand voor Kazam
Benelux. Deze opdracht is het laatste,
individuele project binnen de bachelor
Industrieel Ontwerpen aan de Universiteit
Twente en geldt als afronding van de
bachelor.
Graag wil ik hierbij Kazam Benelux bedanken
dat ze mij voor deze opdracht een stageplek
geboden hebben. Ik kijk terug op een
gezellige en leerzame tijd binnen een leuk
en flexibel bedrijf. Mijn dank gaat vooral uit
naar Guido Hoogvorst voor de begeleiding
bij zowel het tot stand komen als het
uitvoeren van de opdracht.
Verder wil ik graag Maaike Mulder-Nijkamp
bedanken voor begeleiding vanuit de
universiteit; de regelmatige besprekingen
op de UT hebben mij goed verder geholpen
met het uitvoeren van deze opdracht.
Deze opdracht was niet mogelijk geweest
zonder de hulp van de vele experts die
mij van nuttige inzichten in de telecomen expowereld hebben voorzien, in het
bijzonder Danijel Dercksen en Bouke van
den Berg van All About Phones en Remco
Bakker van 4D Expo. Dank hiervoor. Tot slot
wil ik mijn lieve vrienden en medestudenten
bedanken voor het bieden van een
luisterend oor en het spuien van een groot
aantal creatieve ideeën.
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Samenvatting
Kazam is een nieuw smartphonemerk
dat sinds begin 2015 actief is op de
Nederlandse markt. Kazam Benelux, de
lokale afdeling van het bedrijf, is bezig
met het opbouwen van bekendheid
voor Kazam binnen de Nederlandse
markt. Dat gebeurt eerst via de vakpers
en mond-tot-mondreclame, later zal
Kazam ook gaan deelnemen aan
vakbeurzen om meer bekendheid te
vergaren. In deze opdracht wordt een
modulaire stand ontworpen die Kazam
kan bouwen en gebruiken zodra er
beursdeelnames in zicht komen.
Om te komen tot goede uitgangspunten
voor het standontwerp is onderzoek
gedaan naar de positie van Kazam
binnen de Nederlandse markt. Daarbij
zijn het portfolio, de concurrentie,
de propositie en de merkidentiteit
van Kazam onderzocht. Uit deze
analyse volgt dat vooral het brede
portfolio van Kazam en de unieke
servicevoorwaarden van het merk
belangrijk zijn om terug te brengen
in het ontwerp. Omdat Kazam vooral
bekendheid moet vergaren is het
belangrijk om een opvallende uitstraling
te bieden. Daarnaast is de merkidentiteit
van Kazam nauwkeurig omschreven
zodat het standontwerp daar goed
bij kan aansluiten. Een belangrijk
onderdeel daarvan is de ster uit het
logo, die terug zou kunnen komen in het
ontwerp. Voorts is onderzoek gedaan
naar beursstands in het algemeen,
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waaruit een lijst aandachtspunten naar
voren is gekomen voor het ontwerpen
van een stand. Een belangrijke daarvan
is dat de stand bezoekers aan moet
zetten tot een bepaalde actie; om dat te
bereiken kan het AIDA-model gebruikt
worden.
Aan de hand van deze uitgangspunten
is, onder andere met behulp van
een brainstormsessie, een grote
hoeveelheid ideeën gegenereerd
waaruit drie concepten samengesteld
zijn. Concept Hollywood heeft een
aansprekende stervormige gevel en
is uitgerust met een ‘walk of fame’ die
langs alle belangrijke producten van
Kazam leidt. Concept Ster is opgebouwd
vanuit een aantal vloerpanelen die
samen een ster vormen en eveneens
in meer eenvoudige rechthoekige
opstellingen
neergelegd
kunnen
worden. Bijzonder aan dit concept is
de grote eyecatcher die in het midden
geplaatst is; een grote telefoon met een
display dat als het ware barst wanneer
er iemand langsloopt. Concept
Telefoon heeft een telefoonvormige
gevel met een inrichting die lijkt alsof
het de wallpaper van die telefoon is. Na
evaluatie met een standbouwer, een
aantal telecomjournalisten en Kazam
Benelux is besloten concept Telefoon
als uitgangspunt voor het eindontwerp
te nemen met een aantal elementen uit
andere concepten erin.

Het uiteindelijke standontwerp voor
Kazam heeft een telefoonvormige
gevel in een stuk van de stand, een
servicedesk waar klanten van Kazam
op de beurs hun display kunnen
vervangen en de eyecatcher uit
concept Ster. De modulariteit komt
vooral terug in de modulaire gevel
en het feit dat de meubels eenvoudig
toegepast kunnen worden in allerlei
standformaten. Daarvoor zijn een viertal
referentieformaten
gepresenteerd.
Het ontwerp sluit goed aan bij de
merkidentiteit van Kazam en legt
sterke nadruk op de servicegerichtheid
van het bedrijf. Door de unieke
telefoonvormige gevel valt het concept
bovendien op en heeft het de door

Kazam gewenste unieke uitstraling.
Voordat de stand geproduceerd kan
worden moet er op het gebied van de
technische uitwerking nog wel het een
en ander gebeuren.

Summary
Kazam is a new smartphone brand
which is active in the Dutch market
since the beginning of 2015. Kazam
Benelux, the local branch of the
company, is currently in the process
of building brand recognition in the
Dutch market. Initially this will be done
through the press and word-of-mouth
marketing, in a later stage Kazam will
participate in trade fairs to gain more
brand recognition. During this project
a modular exhibition booth will be
designed that Kazam will be able to
build and use as soon as it plans to
participate in a certain trade fair.
To formulate a proper starting point
for the design, research has been
conducted regarding the position of
Kazam in the Dutch market. During
this research the product portfolio, the
competition, the proposition and the
brand identity of Kazam have been
analysed. It can be concluded from this
study that the broad product portfolio
and the unique service proposition of
Kazam are the most important points to
focus on in the design. Because Kazam
mainly wants to build brand recognition
the design should have a striking
look and feel. Additionally the brand
identity of Kazam has been accurately
described, enabling the design to
adhere to it. One important feature of
Kazam’s brand identity is the star from
the logo, which could be included in the
booth design. Furthermore, exhibition

booths in general have been studied
to compose a list of focus points for
designing these. One of the most
important things to consider is that the
booth should incite visitors to a certain
action. This can be achieved through
the AIDA-model, which has been used
in this project.
From this starting point a large number
of ideas has been generated, among
other things through a brainstorm
session. Based on these a total of three
concepts has been created. Concept
Hollywood has an appealing starshaped facade and includes a ‘walk
of fame’ to guide visitors along every
important Kazam product. Concept Star
is constructed from a set of floor panels
which can form a star-shaped booth
or a more conservative rectangleshaped booth. This concept features
an eye catcher in the middle; a large
phone whose display breaks as soon
as somebody walks by. Concept Phone
has a phone-shaped facade in which
the furnishing of the booth forms the
wallpaper. After evaluating the various
concepts with a booth constructor,
some telecom journalists and Kazam
Benelux it has been decided to use
concept Phone as a starting point for
the final design. To improve the design,
some features from other concepts will
be added to the booth.

The final booth design for Kazam
contains a phone-shaped facade in
part of the booth, a service desk where
Kazam’s customers can have their
phone display repaired and the eye
catcher from concept Star. The design
is made modular by making the facade
resizable and making it easy to use the
furniture in a variety of stand sizes. Four
reference sizes have been presented to
illustrate this. The design corresponds
well to the brand identity of Kazam and
strongly focusses on the brand’s service
oriented nature. The unique phoneshaped facade makes the design stand
out and has the extraordinary look and
feel that Kazam wants. Before the booth
is ready to be produced, the technical
design should be further detailed.

5

Inhoudsopgave
Verklarende woordenlijst

7

Inleiding8
Kazam10

Inleiding Kazam
11
Portfolioanalyse12
Propositie Kazam
13
Concurrentieanalyse13
Merkidentiteit Kazam
16
Conclusie17

Beursstands18

Inleiding beursstands
19
Verschillende typen beursstand
19
Beursstands in de telecomindustrie
19
Sfeeranalyse beursstands
22
Aandachtspunten beursstands
22
Eisen aan beursstands vanuit evenementenlocaties
25
Conclusie25

Modulair design

26

Inleiding modulair design
27
Modulair design in beursstands
27
Modulair design in overige producten
28
Conclusie28

Uitgangspunten en eisen

Uitgangspunten standontwerp
Omvang standontwerp
Programma van Eisen

29

30
30
30

Conceptgeneratie32

Brainstorm33
Ideeën33
Stijlrichtingen35

6

Concepten35
Concept 1: Hollywood
36
Concept 2: Ster
38
Concept 3: Telefoon
40

Conceptkeuze42

Terugkoppeling uitgangspunten
43
Externe evaluatie
44
Conceptkeuze46

Detaillering47
Invulling stand
48
Modulariteit48
Meubels50
Servicedesk51
Telefoongevel51
Brekende smartphone
52
Stijl en bedrukking
53

Conclusies en aanbevelingen

54

Referentielijst56
Referentielijst - afbeeldingen
57

Verklarende woordenlijst
• Beurs: Vakbeurs die zich primair richt op business-to-business activiteiten
• CAD: Computer aided design
• Cheeky: Ondeugend
• Etailer: Een winkel die zich primair op online verkoop richt
• Featurephone: Een telefoon met een besloten besturingssysteem van de fabrikant zelf
• Retailer: Een winkel die zich primair op fysieke verkoop richt
• Seniorentelefoon: Een telefoon die speciaal op senioren gericht is
• Smartphone: Een telefoon met een (semi) open besturingssysteem dat applicaties van derden kan draaien
• Tablet: Een apparaat gericht op multimediaconsumptie en app-gebruik met een touchscreen groter dan 7 inch
• USP: unique selling point
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Hoofdstuk 1:

Inleiding

Hoofdstuk 1: inleiding
Deze opdracht is uitgevoerd voor Kazam
Benelux, een nieuw smartphonemerk
op de Nederlandse markt. Kazam
is een merk dat zich vooral richt op
het budgetsegment. Het wil zich
onderscheiden met zijn goede service
en vermogen om snel te schakelen
wanneer de markt dit vereist. Om zich
te profileren tussen de bestaande
aanbieders probeert Kazam eerst via
de vakpers en mond-tot-mondreclame
bekendheid te krijgen binnen de
Nederlandse markt. Concrete plannen
voor beursdeelname bestaan nog niet,
maar beursdeelname staat op termijn

wel in de planning. Dit project loopt
daarop vooruit en zal leiden tot een
standontwerp dat zodra Kazam aan
een beurs deelneemt eenvoudig kan
worden gebouwd.

daarbij is dat het standontwerp een
unieke uitstraling moet hebben, zodat
Kazam zich goed kan onderscheiden
binnen de beurzen waaraan het
deelneemt.

Om ervoor te zorgen dat dit ontwerp op
alle beurzen waaraan Kazam Benelux
zou kunnen deelnemen toepasbaar
is, is de opdracht gesteld om met een
modulair ontwerp te komen. Dat wil
zeggen: een goed uitgewerkt concept
waaruit eenvoudig een stand voor
een specifieke beurs gerealiseerd kan
worden. Een belangrijk uitgangspunt

Dit verslag behandelt het hele
ontwerpproces van een modulaire
beursstand voor Kazam. Hoofdstuk
2 tot en met 5 zijn gewijd aan het
vooronderzoek. Via een onderzoek
naar Kazam, beursstands en modulair
ontwerp is een lijst uitgangspunten
voor het ontwerp geformuleerd. Die
lijst leidt uiteindelijk in hoofdstuk 5 tot

een programma van eisen. In hoofdstuk
6 wordt dit programma van eisen
vertaald naar een drietal concepten,
die in hoofdstuk 7 geëvalueerd
worden. Uit de evaluatie volgt een
aantal uitgangspunten voor het
eindontwerp. Dat eindontwerp wordt
in hoofdstuk 8 gepresenteerd. Tot slot
volgen in hoofdstuk 9 de conclusies en
aanbevelingen naar aanleiding van het
ontwerptraject.
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Hoofdstuk 2:

Kazam

In dit hoofdstuk wordt het merk Kazam
uitvoerig onderzocht. Uit dat onderzoek
moet duidelijk worden op welke zaken
een de te ontwerpen stand zich moet
richten en welke uitstraling de stand
moet hebben. Na een korte inleiding
over Kazam zullen de concurrentie,
het portfolio en de totale propositie
van Kazam geanalyseerd worden. Tot
slot wordt de merkidentiteit van Kazam
vastgelegd met behulp van een aantal
modellen.

Hoofdstuk 2: Kazam

Inleiding Kazam
Kazam is een nieuw smartphonemerk
dat in 2013 is opgericht door twee
oud-managers van HTC (CNet, 2013).
Kazam is sinds die tijd in een aantal
landen succesvol gelanceerd en wil
nu ook voet aan de grond krijgen in de
Nederlandse markt. Sinds januari 2015
heeft Kazam een kantoor in Nederland
en sinds maart heeft Kazam zijn eerste
mobiele telefoon in de Nederlandse
schappen liggen (G. Hoogvorst,
persoonlijke communicatie, 9 april
2015).
Het portfolio van Kazam bestaat
uit
smartphones,
featurephones,
seniorentelefoons en tablets. Het
portfolio is opgedeeld in vier lijnen:
Life, Trooper, Thunder en Tornado.
De eerste bevat alle featurephones,
de smartphones van Kazam zijn
ondergebracht in de laatste drie lijnen
(figuur 1). Die productlijnen zullen
allemaal op de stand terugkomen,
de analyse is vooral gericht op de
smartphones van Kazam. Daar ligt
het meeste focus op binnen Kazam
en daarin wordt ook het meeste
gedifferentieerd. De smartphones
van Kazam (zullen) worden verkocht
via de grootste bekende retailers en
etailers in Nederland. Kazam zal in de
toekomst ook via zijn eigen webwinkel
gaan verkopen in Nederland, maar
legt daar geen focus op (G. Hoogvorst,
persoonlijke communicatie, 9 april
2015).
1

Kazam richt zich met zijn smartphones
vooral
op
een
goede
prijskwaliteitverhouding en goede service
(figuur 2). Het is een jong bedrijf met
een no-nonsense bedrijfscultuur, wat
ook in de uitingen van Kazam naar
voren komt. Die zijn vaak ondeugend
en humoristisch (figuur 3).
Om zicht te krijgen op de manier waarop
het merk Kazam op dit moment beleefd
wordt, is een aantal telecomjournalisten1
gevraagd naar hun mening over Kazam.
Het gaat hier om allemaal journalisten
die tijdens het Mobile World Congress,
’s werelds grootste telecombeurs
die in maart 2015 plaatsvond, kennis
hebben gemaakt met Kazam en haar
portfolio. Men ziet Kazam vooral als
een budgetmerk met een wat jongere
doelgroep die veel waar voor zijn geld
wil. Het zou gaan om mensen die trots
zijn op hun smartphone en wel bezig is
met de aankoop ervan. Er bestaat nog
wat onduidelijkheid over waar het merk
Kazam precies vandaan komt; daar wil
men extra informatie over. Wanneer
gevraagd wordt naar het portfolio
blijkt dat men dit erg uitgebreid vind,
maar dat er geen duidelijke lijn inzit.
De beursstand van Kazam zal moeten
proberen de opbouw van het portfolio
te verduidelijken. Een samenvatting van
alle interviews met telecomjournalisten
is te vinden in bijlage A.

Figuur 2: De serviice van Kazam

Figuur 1: De drie smartphonelijnen van Kazam

Figuur 3: Humoristische advertentie van Kazam

Danijel Dercksen, All About Phones; Alex de Widt, All About Phones; Marc Wieleart, Smartphone Review; Ruud Caris, Android World
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Hoofdstuk 2: Kazam

Portfolioanalyse
Het portfolio van Kazam bestaat uit
drie types apparaten: smartphones,
featurephones en tablets. Daarnaast
verkoopt het bedrijf extra stevige
telefoons onder het merk Toughshield.
Dit project richt zich alleen op de
eerste twee categorieën. De Life-serie
met featurephones is opgedeeld in
de B-, C- en R-serie. De B-serie bevat
bar-type telefoons, de C-serie bevat
klaptelefoons en de R-serie bevat extra
stevige telefoons. De drie productlijnen
voor smartphones van Kazam - Trooper,
Thunder en Tornado - onderscheiden
zich vooral met hun prijs. De Trooperlijn is het goedkoopste en richt
zich vooral op de basisfuncties van
smartphones. De Thunder-lijn biedt
alles wat je van een smartphone mag
verwachten voor een relatief lage prijs.
De Tornado-lijn bevat Kazam’s duurste
smartphones en biedt mooi design
en geavanceerde functies. Deze drie
lijnen hebben allen hun eigen graphic
die voor marketinguitingen gebruikt
kan worden, zoals te zien in figuur 1. De
belangrijkste smartphone van Kazam,
ook wel het vlaggenschip genoemd, is
op het moment de Tornado 348 (figuur
4). Dat toestel valt vooral op doordat
het met 5,15 millimeter tot voor kort de
dunste smartphone van Europa was.
Alle smartphones van Kazam zijn
ingedeeld in generaties, die ook in de
naam terugkomen. De naamgeving
werkt als volgt: na de naam van de
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lijn waarin een toestel valt komen
drie cijfers. De eerste daarvan is de
generatie, cijfers twee en drie geven
het schermformaat aan. Daarachter
kunnen nog achtervoegsels komen:
W voor Windows Phone en L voor
4G-ondersteuning. De Tornado 455L
bijvoorbeeld is dus een toestel uit de
vierde generatie met een 5,5-inch
scherm en 4G-ondersteuning.
Voor alle smartphones die Kazam de
komende tijd op de markt wil brengen
in Nederland of die net verkrijgbaar
zijn is gekeken naar de directe
concurrentie. Voor de featurephones
van Kazam zijn geen concurrenten
gezocht. Dit heeft ermee te maken dat
er minder focus op deze toestellen ligt,
dat er minder concurrentie voor is en
dat het onderscheid tussen toestellen
in deze klasse kleiner is. De analyse is
uitgevoerd op basis van de marktsituatie
van 10 april 2015. De volledige analyse
is opgenomen in bijlage B.
Met behulp van deze analyse is een
beter beeld van de positie van Kazam
tegenover zijn concurrenten verkregen.
Dit is samengevat in een SWOT-tabel
(Kamer van Koophandel, 2015) waarin
de sterke en zwakke punten van
Kazam’s portfolio uitgelicht worden. Ook
de kansen en bedreigingen binnen de
markt zijn hierin meegenomen, waarbij
opgemerkt moet worden dat de punten
die onder de deellijn staan als kans of
als bedreiging gezien kunnen worden.
De SWOT-tabel is te vinden in figuur 5.

Figuur 5: SWOT-tabel van het portfolio van Kazam

Figuur 4: De Kazam Tornado 348

Hoofdstuk 2: Kazam

Propositie Kazam
In deze paragraaf wordt verder ingegaan
op de totale propositie van Kazam. De
propositie wordt gedefinieerd als het
totaalaanbod van een bedrijf naar de
klant toe. Hieronder vallen zowel de
producten als de diensten (service) die
het bedrijf levert (RedFoxBlue, 2015).
Het productportfolio van Kazam is
zoals hierboven beschreven erg breed,
vooral aan de onderkant van de markt.
Dat is een belangrijk voordeel van
Kazam. Een ander belangrijk onderdeel
van de propositie van Kazam is de
service. Kazam biedt standaard drie jaar
garantie. Bovendien repareert Kazam
het scherm van zijn smartphones
in het eerste jaar eenmalig gratis
bij defecten, ook als deze door de
gebruiker veroorzaakt zijn. De laatste
belangrijke servicepijler is de Kazam
Rescue-app, die medewerkers van de
klantenservice in staat stelt de telefoon
‘over te nemen’ en zo klanten realtime
te helpen met problemen op hun
toestel. Drie jaar garantie geldt voor alle
Kazam-telefoons, de schermreparatie
geldt alleen voor smartphones en de
Rescue-app is allen beschikbaar op
Androidsmartphones.
De eerste tijd zullen Nederlandse
consumenten niets te hoeven doen
om aanspraak te maken op deze
uitgebreide
dienstverlening.
Op
termijn zal de consument zich moeten
registreren bij Kazam en drie apps

moeten downloaden om drie jaar
garantie te krijgen. Deze kan de
consument zelf kiezen uit een lijst van
apps die Kazam heeft samengesteld.
De schermreparatie en Rescue-app
zijn uitgesloten van deze constructie (R.
de Hoo, persoonlijke communicatie, 14
april 2015).
Op termijn zal Kazam een extra dienst
gaan bieden genaamd Kazam Pro,
een betaalde uitbreiding van de
garantievoorwaarden. Klanten die
Kazam Pro hebben kunnen in drie jaar
drie keer hun scherm laten vervangen,
zijn verzekerd tegen schade en hebben
één jaar extra garantie op de batterij.
Daarnaast kunnen ze hun toestel één
keer laten herstellen van cosmetische
schade (Kazam, 2015)

op de Nederlandse telecommarkt (B.
vd. Berg, persoonlijke communicatie,
13 april 2015). Kazam betreedt wat dat
betreft dus een moeilijke markt. Om te
kijken waar Kazam zich binnen die markt
bevindt is een concurrentieanalyse
uitgevoerd. In deze analyse zijn alle
merken opgenomen die in Nederland
verkrijgbaar zijn bij de winkels
waar Kazam zijn producten ook zal
aanbieden of al aanbiedt. Hieronder
bevinden zich onder andere BCC,
PhoneHouse,
Kijkshop,
CoolBlue,
Belsimpel, Studentmobiel, GSM Wijzer
en GSM Web.
Op basis van de concurrentieanalyse is
onderzocht waar de sterke en zwakke

punten van Kazam liggen. Daarnaast is
inspiratie opgedaan bij de marketinguitingen en beursstands van de meest
verwante merken. Het gaat daarbij om
Acer, Honor, Huawei, LG, Microsoft,
Motorola en Wiko. Hoewel binnen
de beursstands van deze bedrijven
weinig gemeenschappelijke factoren
te ontdekken zijn (figuur 6), valt binnen
de algemene marketing van de merken
wel een duidelijke lijn op. De uitingen
zijn vaak gericht op persoonlijkheid of
lifestyle (figuur 7).
Het totale aantal concurrenten voor
Kazam op de Nederlandse markt is
erg groot, maar veel van deze merken
hebben weinig raakvlak met Kazam.

De uitgebreide garantievoorwaarden
die Kazam biedt zijn in Nederland
uniek. Zoals in de concurrentieanalyse
in bijlage C te lezen, vervangt geen
enkel merk het scherm kosteloos na
valschade en er is maar één fabrikant
die drie jaar garantie biedt in Nederland,
namelijk Huawei.

Concurrentieanalyse
De telecommarkt in Europa is
grotendeels
verzadigd
en
erg
competitief. Veel spelers leiden
verliezen en de markt wordt
gedomineerd door Apple en Samsung.
Naast Kazam zijn er nog een aantal
spelers die door proberen te breken

Figuur 6: Beursstands van aan Kazam verwante merken
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Hoofdstuk 2:
5: Kazam
Uitgangspunten en eisen
AEG, Beafon, BlackBerry, CAT, Doro,
Emporia, Fysic, General Mobile, Profoon,
Ruggear, Yota en ZTE zijn niet in de
uitgebreide analyse opgenomen. Deze
merken zijn te beperkt verkrijgbaar of
hebben een te beperkt portfolio om
serieuze concurrentie voor Kazam te
vormen. Merken met een portfolio dat
direct concurreert met dat van Kazam
en die goed verkrijgbaar zijn, zijn
uitgebreider onderzocht. Het gaat om
Acer, Alcatel One Touch, Apple, Archos,
Honor, HTC, Huawei, LG, Microsoft,
Motorola, Samsung, Sony en Wiko.
Voor ieder merk is gekeken naar het
portfolio, de marktpositie en de service
die het merk biedt. De volledige analyse
is opgenomen in bijlage C, hieronder
zullen de conclusies uit de analyse
besproken worden.
Om een goed overzicht te krijgen van
de positie van Kazam tegenover zijn
concurrenten, is een aantal grafieken
gemaakt. In figuur 8 is de kracht van
de merknaam uitgezet tegenover het
serviceniveau, waaruit blijkt dat Kazam
als enige onbekende fabrikant een
goede service biedt. Dat heeft vooral
te maken met het matige updatebeleid
van onbekende fabrikanten. Ook
Kazam heeft een matig updatebeleid,
maar compenseert daarvoor met drie
jaar garantie, gratis schermreparatie
en de Rescue-app. Half doorzichtig
is weergegeven wat Kazam over een
aantal jaar wil bereiken: een iets betere
service door meer updates te bieden
en vooral een sterkere merknaam.
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In figuur 9 is het prijsniveau uitgezet
tegenover de kracht van de
merknaam. Daarin is goed te zien wat
de directe concurrenten van Kazam
zijn: fabrikanten als Acer, Alcatel
OneTouch, Wiko en Honor. Ook hierin
is de gewenste positie van Kazam half
doorzichtig aangegeven. Kazam wil
vooral aan een sterkere merknaam
bouwen, maar hoopt ook zijn prijzen
wat te kunnen verhogen. Dat hangt
samen met de goede service van
Kazam. Men hoopt zodra het merk en
de servicepropositie wat bekender zijn
een iets hogere prijs te kunnen rekenen
vanwege die goede service.

Archetypen

Figuur 8: Concurrentiematrix met de kracht van de merknaam tegenover het serviceniveau

De merk-archetypen van Michel Jansen
zijn een model om de persoonlijkheid
van een merk te bepalen (Mirakuleus,
2015). Met behulp van dit model is

Figuur 7: Marketinguitingen van aan Kazam verwante merken

Figuur 9: Concurrentiematrix met de kracht van de merknaam tegenover het prijsniveau

Hoofdstuk 2: Kazam
Kazam tegenover zijn concurrenten
gezet, om zo een beter inzicht te
krijgen in de directe concurrentie van
Kazam. Op die manier is gekeken op
welke andere fabrikanten Kazam zijn
communicatie vooral moet richten en
bij welke merken het beste gezocht
kan worden voor inspiratie. Het
archetypemodel geeft daarnaast extra
zicht op de merkidentiteit van Kazam
zelf.

benadrukken hoe hun producten de
gebruiker kan ondersteunen en willen
er voor alle gebruikers zijn.

Het archetype van Kazam zelf is de
caregiver. Bij dit archetype gaat het om
hulp, harmonie en de belofte dat het
merk je ondersteunt bij je ontwikkeling.
Kazam doet dat met zijn goede service.
De communicatie-uitingen van Kazam
zijn erop gericht dat je lekker je leven
moet leiden zonder je daarbij teveel
zorgen te maken over je telefoon. Het
bedrijf wil je dus ondersteunen bij het
leiden van je leven. De archetypen van
de concurrentie zijn bepaald in bijlage
C.
Figuur 10 toont alle concurrenten met
hun bijbehorende archetype. Binnen de
figuur zijn twee assen te onderscheiden:
de as sociaal-egoïstisch en de as
vrijheid-orde. Opvallend is dat alle
telecommerken erg op de uitersten
van de as sociaal-egoïstisch zitten. Een
deel van de merken is erg egoïstisch;
deze richten zich vooral op hoe goed
hun producten wel niet zijn en wat je
er allemaal mee kunt. Aan het andere
uiterste staan de sociale merken,
waaronder Kazam. Deze merken

Figuur 10: Het merk-archetypemodel van Michel Jansen ingevuld met Kazam en zijn concurrenten
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Merkidentiteit Kazam
De merkidentiteit van Kazam is redelijk
goed gedefinieerd door het bedrijf zelf
in een speciaal daarvoor opgesteld
document, de Brand Identity Guidelines.
Hierin gebruikt Kazam het brand plus
model om zijn identiteit samen te vatten.
Dit model is weergeven in figuur 11. De
visuele merkidentiteit is samengevat
in een zogenaamde toolkit, te zien in
figuur 12.
Om meer zicht te krijgen op de
merkidentiteit
is
hiernaar
extra
onderzoek gedaan. Dit is vooral gedaan
om ook een onafhankelijke kijk op de
merkidentiteit van Kazam te krijgen en
te kijken of deze strookt met het beeld
dat het bedrijf zelf schetst. De analyse
van de merkidentiteit is uitgevoerd aan
de hand van de Brand Identity Prism
van Kapferer (2008, p.168) en de MerkWijzer van Ruud Boer (2007).

De ingevulde versies van de Brand
Identity Prism en Merk-Wijzer zijn te
zien in figuur 13 en figuur 14 en geven
goed de merkidentiteit van Kazam
weer. Hieruit blijkt dat er wat verschillen
zijn tussen wat Kazam in zijn Brand
Identity Guidelines omschrijft en waar
het merk daadwerkelijk voor staat. De
focus op innovatie waar Kazam het zelf
over heeft blijkt niet erg sterk aanwezig
te zijn. Het kernpunt van Kazam is de
combinatie van goede service met een
goede prijs-kwaliteitverhouding. De
personaliteit van het merk is vooral
jong, optimistisch, humoristisch en
betrouwbaar.

De informatie om deze modellen in
te vullen is verkregen op een aantal
manieren. Ten eerste is gebruik
gemaakt van de website en het
merkidentiteitsdocument van Kazam.
Daarnaast is de informatie die uit de
interviews met telecomjournalisten
uit bijlage A naar voren gekomen is
verwerkt in de modellen en heeft er
overleg plaatsgevonden met Kazam
zelf. Tot slot is gebruik gemaakt van de
eerder opgestelde analyses.
Figuur 12: De verschillende aspecten van de visuele merkidentiteit van Kazam

16

Figuur 11: Het brand
plus-model van Kazam

Hoofdstuk 2: Kazam

Conclusie

Figuur 13: De Brand
Identity Prism van
Kazam

In dit hoofdstuk is een analyse gemaakt van
de positie van Kazam op de Nederlandse
telecommarkt. Daarbij zijn de concurrenten,
het portfolio, de propositie en de
merkidentiteit van Kazam geanalyseerd,
waaruit een aantal belangrijke focuspunten
voor de stand volgen.

Figuur 14: De MerkWijzer van Kazam

Het belangrijkste is dat de goede service
van Kazam duidelijk terug zal komen in
de stand. De servicepropositie bestaat uit
een drietal pijlers: gratis schermreparatie,
drie jaar garantie en de Kazam Rescueapp. Deze drie pijlers zullen duidelijk in
het standontwerp terug moeten komen.
Binnen het portfolio zijn het brede aanbod,
de lage prijzen en de ondersteuning van
4G internet bij veel goedkope modellen
belangrijke voordelen. Ook het mooie
uiterlijk van de dure smartphones is
een belangrijk pluspunt. Een belangrijk
aandachtspunt is het feit dat veel mensen
geen duidelijke lijn binnen het portfolio
van Kazam kunnen herkennen, hierop zal
de stand moeten inspelen.
De uitstraling van de stand en alle uitingen
binnen de stand zal moeten aansluiten
bij de merkidentiteit van Kazam. De naar
aanleiding van dit project opgestelde
Brand Identity Prism en Merk-Wijzer zullen
hiervoor handvatten bieden. Uit een
analyse van concurrerende merken blijkt
dat deze zich binnen hun uitingen vooral
op lifestyle en persoonlijkheid focussen.
Voor de stand van Kazam kan eventueel
ook in die richting gedacht worden.
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Hoofdstuk 3:

Beursstands

Deelname aan beurzen en de
daarbij
behorende
beursstand
behoren tot de meest veelzijdige
marketinginstrumenten
(Auma,
2014, p.6). De UFI (2015, p.36), de
wereldwijde branchevereniging voor
de beurzenindustrie, onderscheidt
drie
belangrijke
functies
van
beursdeelname: nieuwe producten
en diensten introduceren, verkopen
initiëren en relaties onderhouden met
nieuwe en bestaande klanten. Het
is daarbij belangrijk dat het gehele
beursconcept, waarvan de stand een
belangrijk onderdeel is, pakkend
is en bij het bedrijf past (UFI, 2015,
p.116). Om dat te bereiken wordt het
onderzoek naar Kazam uit hoofdstuk 2
later tijdens dit project gekoppeld aan
een onderzoek naar beursstands. In
dit hoofdstuk worden de verschillende
typen beursstands, de trends in de
expo-wereld, de aandachtspunten bij
het ontwerpen van een beursstand en
de eisen die evenementenlocaties aan
een stand stellen op een rijtje gezet.

Hoofdstuk 3: Beursstands

Inleiding beursstands
De beursdeelname wordt, zoals
hierboven beschreven, gezien als een
marketingtool met als belangrijkste
functies het introduceren van nieuwe
producten en diensten, het initiëren
van verkopen en het onderhouden van
relaties. De beursstand zal dit moeten
faciliteren. Dat betekent enerzijds dat
de producten goed tentoongesteld
moeten zijn en er voldoende ruimte
moet zijn voor overleg met klanten
en andere relaties. Verder is het
belangrijk dat de stand opvalt binnen
het beursterrein, zodat ook mensen
die niet specifiek op zoek zijn naar het
bedrijf aangesproken worden.
Een veelgebruikt marketingmodel voor
beursstands is het AIDA-model (Rasser,
2012). Dit model, zoals te zien in figuur
15, beschrijft vier stappen om de
doelgroep aan te zetten tot een actie
(Marketingportaal, 2015). Vanwege de
focus op vakbeurzen van dit project is
het model uitgelegd aan de hand van
een inkoper van een winkel. De eerste
stap is het trekken van zijn aandacht, de
A van ‘attention’ uit het model. Dit kan
bereikt worden met een grote stopping
power van de stand. De tweede stap,
de I van ‘interest’, is het wekken van
interesse bij de bezoeker. Als hij
gestopt is en de stand bekijkt, moet hij
het idee krijgen dat de stand interessant
voor hem is zodat hij ook naar binnen
gaat. De volgende stap is het oproepen
van verlangen naar het product, de D

van ‘desire’ in het model. Eenmaal op
de stand moet de bezoeker het idee
krijgen dat zijn klanten iets aan het
product hebben. Dit moet er uiteindelijk
leiden tot een actie, de A van ‘action’ in
het model. In het geval van de inkoper
zal dat het in gesprek treden over een
eventuele opname in het assortiment
zijn. Het AIDA-model zal als belangrijke
basis dienen bij het ontwerpen van de
stand.

Verschillende typen
beursstand

concept al in de opdracht omschreven
is. Belangrijker is de opdeling in
verschillende types (Expo Display
Service, 2014). Het meest gebruikelijke
type is de tussenstand of rijstand,
waarbij de stand aan drie kanten muren
heeft: een achterwand en twee muren
naar de aangrenzende stands. Veel
rijen worden afgesloten door een
hoekstand, waarbij de achterkant en
een zijkant dicht zijn. Verder bestaan
nog de doorloopstand, de kopstand
en de eilandstand. Bij deze standtypen
zijn respectievelijk twee, één en geen
zijmuren aanwezig. Figuur 16 toont de
verschillende typen beursstands.

Beursstands worden op een aantal
manieren ingedeeld. Allereerst is er
een indeling op bouwtype. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen uniforme
standbouw, systeembouw, modulaire
standbouw
en
architectuurbouw
(Rasser, 2012). Dit onderscheid is voor
deze opdracht niet erg van belang
aangezien de keuze voor een modulair

Figuur 15: Het AIDA-model

Figuur 16: De verschillende typen beursstands

Beursstands in de
telecomindustrie
De wereldwijde telecomindustrie kent
jaarlijks drie belangrijke beurzen: de
Consumer Electronics Show (CES), het
Mobile World Congress (MWC) en de
Internationale Funkausstellung (IFA). In
Nederland zijn er twee vaste beurzen:
TeleVisie en Telecom Time (B. vd.
Berg, persoonlijke communicatie, 13
april 2015). Op de grote internationale
beurzen zijn alle soorten stands
vertegenwoordigd
en
hebben
alle grote merken wel een grote
eilandstand. Op de plattegrond van hal
7 op het Mobile World Congress 2015
in figuur 17 komt dit duidelijk naar voren.

Figuur 17: Plattegrond van het MWC 2015
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De Nederlandse telecombeurzen zijn
een stuk kleiner en bestaan vooral uit
veel rijstands. Een enkel merk heeft
een hoek- of kopstand. De plattegrond
van TeleVisie 2015 in figuur 18 laat dit
duidelijk zien.
Kazam was op het Mobile World
Congress 2015 aanwezig met een
grote eilandstand (figuur 19). Deze
stand was door het gebruik van een
plafond en relatief veel donker hout
behoorlijk besloten. Daarnaast lag
er geen sterke focus op de service
van Kazam en was de opstelling van
de toestellen niet bijzonder duidelijk.
Dat zijn verbeterpunten van de
stand. Positieve punten waren de
betrouwbare uitstraling die gecreëerd
werd door het vele houtgebruik en het
feit dat de Tornado-toestellen direct
naast het gangpad tentoongesteld
waren. Daarnaast bood de stand veel
ruimte en een tweede verdieping met
vergaderruimtes.
Om meer inzicht te krijgen in de stijl
van beursstands in de telecomindustrie
is een collage (figuur 20) gemaakt
van stands op zowel de internationale
beurzen als de Nederlandse beurzen.
Deze geeft een beeld van de omgeving
waarin de stand van Kazam terecht
zal komen en kan tevens gebruikt
worden om inspiratie uit op te doen
tijdens het ontwerpen. Daarnaast zijn
telefonische interviews gehouden
met telecomjournalisten met en
ruimte beurservaring, waarvan een
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volledige samenvatting in bijlage A
opgenomen is. Hierin is gevraagd naar
de algemene indruk van beursstands
in de telecomindustrie en specifieke
opvallende onderdelen van stands.
In algemene zin valt op dat de
respondenten over het algemeen wel
tevreden zijn over de stands van grote
telecommerken. Over het algemeen
vindt men dat bedrijven groots uitpakken
en dat stands erg schreeuwerig zijn,
maar dat dat ook wel moet om op te
vallen. Stands van kleinere bedrijven
komen eigenlijk helemaal niet terug in
de antwoorden en vallen dus blijkbaar
nauwelijks op. Een negatief punt dat
genoemd wordt is dat veel stands
behoorlijk klinisch en abstract zijn,
een van de respondenten vind dat
een stand ook iets ‘menselijks’ moet
hebben. De luchtballon die Microsoft
op het Mobile World Congress 2015
in zijn stand gebruikte (figuur 21) wordt
als voorbeeld daarvan genoemd. Die
luchtballon komt bij meer respondenten
naar voren als een mooi en opvallend
element. Andere elementen die positief
opvielen waren de testopstellingen die
sommige merken gebruiken waarmee
een functie direct uitgeprobeerd kan
worden (figuur 22), exploded views
van de techniek en grote opvallende
eyecatchers.
Elementen
die
in
negatieve zin opvielen waren vooral
harde muziek en grote stands met heel
weinig inhoud.

Figuur 18: Plattegrond TeleVisie 2015

Figuur 19: De stand van Kazam op het Mobile World Congress 2015

Hoofdstuk 3: Beursstands

Figuur 20: Collage van stands op telecombeurzen

Figuur 21: De luchtballon van Microsoft

Figuur 22: Een testopstelling voor de camerafunctie van een telefoon

21

Hoofdstuk 3: Beursstands

Sfeeranalyse
beursstands
Als aanvulling van de analyse van
beursstands uit de telecomindustrie,
is ook gekeken naar beursstands
in het algemeen. Van een aantal
aansprekende ontwerpen is een
collage gemaakt ter inspiratie (figuur
23). Daarnaast is gekeken naar de sfeer
die verschillende stands oproepen.
Daarin zijn grofweg drie stromingen te
herkennen: strak, natuurlijk en casual.
De collages in figuur 24, figuur 25 en
figuur 26 geven een beeld van deze
stromingen en zullen als houvast
gebruikt worden bij de materialisering
van de concepten. Als aanvulling
daarop is een collage gemaakt met een
extreme versie van de stijl van Kazam
(figuur 27).

Aandachtspunten
beursstands
Op basis van de interviews met
telecomjournalisten uit bijlage A,
literatuuronderzoek2
en overleg
met een standbouwer (R. Bakker,
persoonlijke
communicatie,
22
april 2015) is een groot aantal
aandachtspunten verzameld die als
handvatten kunnen dienen bij het
ontwerpen van een beursstand. Deze
aandachtspunten zijn opgedeeld in een
aantal categorieën: uitstraling, indeling,
presentatie, extra’s en exploitatie.
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Uitstraling

Aandachtspunten uitstraling

Het belangrijkste voor de uitstraling
van een beursstand is dat hij er
aantrekkelijk uitziet en in zoverre opvalt
dat de beursbezoeker even bij de
stand blijft staan om deze te bekijken.
De capaciteit van een stand om dit voor
elkaar te krijgen wordt ook wel ‘stopping
power’ genoemd. Belangrijk is in ieder
geval dat de stand een origineel
en aansprekend ontwerp heeft. Dat
betekent overigens niet dat hij heel
exclusief, duur of indrukwekkend moet
zijn. Meer aandachtpunten rond het
onderwerp uitstraling zijn te vinden het
kader hiernaast.

• Stopping power
worden via

Indeling
Het belangrijkste voor de indeling van
de stand is dat hij overzichtelijk is en
voldoende ruimte biedt. Stands worden
over het algemeen opgedeeld in drie of
vier gebieden: de oriëntatiezone (niet
altijd gebruikt), de presentatiezone,
de ontmoetingszone en de logistieke
zone. Figuur 28 geeft dit schematisch
weer. Ook als deze opdeling niet zo
strikt aanwezig is als in de figuur, is
het wel belangrijk dat er in ieder geval
ruimte geboden wordt voor presentatie,
ontmoeting
en
logistiek.
Een
richtlijn voor product-georiënteerde
evenementen is om ongeveer 60%
van de ruimte als presentatieruimte
te gebruiken. Andere belangrijke
aandachtspunten met betrekking tot
de indeling zijn te vinden in het kader
hiernaast.
2

kan

Aandachtspunten indeling

vergroot

•

Bewegende objecten

•

Een prettige geur

•

Entertainment op de stand

•

Presentaties op de stand

•

Interactieve elementen

•

Beloning voor bezoekers

• De stand moet niet te schreeuwerig
zijn
• Licht en geluid moet niet te druk zijn
• De stand moet van iedere hoek
gastvrijheid uitstralen
• De psychologische effecten van
kleuren moeten overwogen worden

• De spullen van het standpersoneel
moeten opgeborgen worden
• Balies zijn alleen nuttig als
informatiepunt of ontvangstdesk
• Plaats
producten
haaks
op
de looprichting voor betere
zichtbaarheid
• Verticaal gezien bestaat de stand uit
drie niveau’s: meubels, belettering
en branding
• Belangrijke zaken moeten
ooghoogte geplaatst worden

op

• Visuals moeten steeds meer detail
krijgen om bezoekers naar de
goede plek te leiden

• Een plafond zorgt voor een besloten
sfeer
• Een verhoogde vloer creëert een
prestigieus karakter

Figuur 28: Verschillende zones binnen een stand

Attendly, 2012; Auma, 2014; Expovisie, 2009; Expovisie, 2014; Expovisie, 2015; Rasser, 2012; UFI, 2015
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Figuur 24: Sfeerrichting strak

Figuur 25: Sfeerrichting natuurlijk

Figuur 26: Sfeerrichting casual

Figuur 27: De stijl van Kazam

Figuur 23: Collage beursstands
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Presentatie

Exploitatie

Er moet goed nagedacht worden over
wat er gepresenteerd gaat worden op
de stand. Daarbij is het belangrijk om
een goede focus te hebben. Vaak zijn
lang niet alle producten van een bedrijf
interessant om tentoon te stellen en
niet ieder product kan evenveel onder
de aandacht gebracht worden. Een
thema voor de hele stand of delen
voor de stand kan daarbij helpen. Er
moet ook nagedacht worden of naast
de producten ook het merkverhaal
gepresenteerd gaat worden. Veel
telecomjournalisten gaven aan daar bij
een nieuw merk ook geïnteresseerd in
te zijn. Verdere aandachtspunten rond
de presentatie zijn te vinden in het
kader hiernaast.

De exploitatie van de stand valt
niet binnen dit project, maar het
onderzoek heeft hier wel een aantal
aandachtspunten voor opgeleverd.
Die zijn hier kort weergegeven en
kunnen gebruikt worden wanneer
Kazam daadwerkelijk aan een beurs
zal deelnemen. Allereerst is de locatie
van de stand belangrijk om ervoor te
zorgen dat hij vindbaar is. Het is positief
als de tentoongestelde producten niet
alleen aan een draadje op de stand
staan, maar ook los aanwezig zijn bij
het personeel. Dat personeel moet
goede kennis van zaken hebben en
servicegericht zijn.

Extra’s
Extra activiteiten of faciliteiten op een
stand kunnen een positieve bijdrage
leveren aan de beleving van de
bezoeker. Daarbij kan gedacht worden
aan koffie, een snack of een eenvoudig
spelletje. Op wat grotere stands kan
werkruimte voor bezoekers ingericht
worden. Het is goed om mensen op
een positieve manier samen te brengen
middels een activiteit op de stand. Als er
iets uitgedeeld of verloot wordt op de
stand is het goed om ervoor te zorgen
dat dit object een grote emotionele
waarde heeft. Bijvoorbeeld door ervoor
te zorgen dat het item als een soort
trofee voelt.
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Aandachtspunten presentatie
• De stand moet zijn concept goed communiceren
• Meubels moeten niet afleiden van het product, maar ook
niet te klinisch worden
• De presentatie van een product moet niet te technisch
worden
• Informatie over alle specificaties is gewenst
• Het is goed om bepaalde functies uit te lichten
• Uiteindelijk moet de vraag beantwoordt worden wat de
bezoeker ergens aan heeft
• Teksten moeten eenvoudig leesbaar zijn
• Teksten moeten aandacht trekken
• Teksten moeten kort en bondig geformuleerd zijn
• Tien worden is de maximale lengte van een boodschap,
vijf is beter
• Visuals en teksten kunnen het beste met wat humor
gebracht worden
• Bewegende visuals zijn positief
• Inhoud van visuals moet herkenbaar en verrassend zijn
• Vermijdt taalfouten, drukke visuals en te technische visuals
• Een uiting moet direct duidelijk zijn
• Licht moet bezoekers niet verblinden
• Licht kan objecten accentueren en dieptewerking creëren
• Soft-tone licht creëert een vriendelijke atmosfeer
• Spotlights moeten minimaal 2,30 meter hoog geplaatst
worden

Hoofdstuk 3: Beursstands

Eisen aan
beursstands vanuit
evenementenlocaties

• De stand mag maximaal 3,70 meter
hoog zijn

Conclusie

• Indien de stand hoger is dan 2,50
meter moet het deel boven deze
hoogte neutraal afgewerkt worden

Omdat er niet een specifieke beurs
is waarvoor de stand ontworpen
wordt, zal rekening gehouden moeten
worden met de eisen die verschillende
evenementenlocaties
stellen.
Daarvoor is gekeken naar een aantal
beurslocaties, zowel groot als klein.
De belangrijkste eisen per locatie zijn
opgenomen in bijlage D. Uiteindelijk is
een lijst eisen opgesteld die als leidraad
zal dienen voor het ontwerp, die
hieronder te vinden is. Hierbij is extra
aandacht besteedt aan de eisen die
de Jaarbeurs Utrecht stelt, aangezien
dat de locatie is van de beurs Telecom
Time. Deze beurs is als referentie
genomen voor het conceptontwerp.
Overigens is het belangrijk om op te
merken dat in veel gevallen afgeweken
kan worden van de gestelde eisen. Dat
komt uit een aantal documenten met
richtlijnen van evenementenlocaties
naar voren en wordt bevestigd
door standbouwer Remco Bakker
(persoonlijke communicatie, 22 april
2015).

• Objecten hoger dan 2,50 meter
moeten minimaal 1 meter van de
zijwand af geplaatst worden

Aan de hand van de verschillende
typen beursstands die er bestaan,
de huidige beursstands die gebruikt
worden in de telecomindustrie en een
literatuuronderzoek is in dit hoofdstuk
een groot aantal uitgangspunten
bepaald voor het ontwerpen van en
beursstand.

• De gangpadzijden van de stand
moeten doorzichtig of open zijn
• Alle objecten moeten binnen de
stand vallen
• De stand moet beschikken over een
brandblusser
• Eventuele verhoogde loopzones
hoger dan 20cm boven het
aangrenzende
gebied
moeten
voorzien zijn van balustrades van
minimaal 1,10 meter hoog
• De stand moet zelfdragend zijn en
geen externe ophangpunten nodig
hebben
• Eventuele glazen objecten moeten
van veiligheidsglas zijn en zo
afgewerkt zijn dat ze geen letsel
kunnen veroorzaken

De belangrijkste functies van de
beursstand als marketingtool zijn het
faciliteren van productintroducties,
verkooptransacties
en
relatiemanagement. Daarvoor heeft
een beursstand ruimte om producten
tentoon te stellen, ruimte voor
ontmoetingen en logistieke ruimte
nodig. Deze drie functies zullen in het
eindontwerp terug moeten komen.
Daarnaast moet een beursstand
beursbezoekers aanzetten tot actie.
Om dit te bereiken zal gebruik gemaakt
worden van het AIDA-model.

Aan de hand van een analyse van
bestaande beursstands is een aantal
collages gemaakt die als handvat
kunnen dienen bij het ontwerp van
een nieuwe stand. Daarbij is ook naar
voren gekomen dat er grofweg drie
stijlrichtingen te herkennen zijn: strak,
natuurlijk en casual. Hiermee zal bij het
ontwerpen van de stand rekening mee
gehouden worden en in overleg met
Kazam besloten worden welke stijl het
beste bij het bedrijf past.
Tot slot is een groot aantal
aandachtpunten en eisen voor
beursstands op een rijtje gezet. Deze
zullen meegenomen worden bij het
ontwerp van een beursstand voor
Kazam. Een van de belangrijkste
aandachtspunten is dat het concept
van een stand duidelijk moet zijn voor
de bezoeker en dat er goede focus
is op een beperkt aantal producten.
Uiteindelijk moet de stand voor de
bezoeker beantwoorden wat hij aan
de producten heeft en waarom juist dat
product de moeite waard is.
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Hoofdstuk 4:

Modulair design

Omdat de modulaire aard van het
standontwerp
een
belangrijke
onderdeel van dit project is, zal in dit
hoofdstuk dieper ingegaan worden
op modulair design. Daarbij wordt niet
alleen gekeken naar toepassingen van
modulair design in beursstands. Ook
toepassingen van modulair design in
andere producten worden onderzocht,
in de hoop daar bij inspiratie op te
doen voor een het ontwerp van een
modulaire beursstand.

Hoofdstuk 4: Modulair design

Inleiding modulair
design
“Een module, in de simpelste vorm,
is een bouwsteen met gedefinieerde
interfaces.
De
complete
set
modules, het platform, vormt een
gemeenschappelijke structuur waaruit
een lijn van afgeleide producten
eenvoudig ontwikkeld, op de markt
gebracht en geproduceerd kan
worden.” (Ericsson & Erixon, 1999,
p.11). Dit citaat uit het boek ‘Controlling
Design Variants: Modular Product
Platforms’ geeft in een notendop aan
wat modulair ontwerp inhoudt. In het
geval van een beursstand gaat het niet
zozeer om het genereren van een hele
productlijn, als wel de mogelijkheid
om voor iedere beurs het zelfde
standconcept te kunnen gebruiken
waarbij de precieze invulling eenvoudig
aangepast kan worden.
Modulair ontwerp wordt binnen veel
industrieën toegepast en er is veel
onderzoek gedaan naar het modulair
opbouwen van productplatformen. Dit
onderzoek richt zich echter vooral op
complexe producten en lijkt dus voor
beursstands niet erg van belang te
zijn. In de standbouw is ook sprake van
modulaire standbouw, maar het gaat
dan vooral om modulaire systemen
waarmee een stand eenvoudig
opgebouwd kan worden (Infoscan,
2015). Over modulaire standconcepten
is een stuk minder te vinden. Wat in ieder

geval belangrijk is voor een modulair
ontwerp is dat gedefinieerd wordt
welke functies wel in het modulaire
ontwerp opgenomen worden en welke
niet en dat de verschillende modules
en interfaces duidelijk gedefinieerd
worden (Henstra, 2015).

Modulair design in
beursstands
Binnen de standbouw wordt modulariteit
veelvuldig gebruikt om stands te maken
die eenvoudig op- en af te bouwen zijn.
Die kunnen door bedrijven gekocht
worden en op meerdere beurzen
gebruikt worden, maar het is ook niet
ongebruikelijk om een modulaire
stand in te kopen bij de organisatie
van een beurs. Die kan vervolgens
van eigen visuals voorzien worden en
naar eigen inzicht ingedeeld worden
(Standbouwtips, 2015). Het gaat hierbij
dus niet zozeer om unieke stands die
in meerdere configuraties terugkomen,
maar eerder om generieke stands die
door hun modulariteit door meerdere
bedrijven te gebruiken zijn. Dat is iets
dat Kazam juist niet wil. Voordelen die
genoemd worden van modulaire stands
zijn dat ze meerdere malen bruikbaar
zijn, dat ze eenvoudig en snel op- en
af te bouwen zijn en dat ze compact
te vervoeren zijn. Een ander voordeel
dat modulariteit met zich meebrengt
is dat de stand in allerlei verschillende
configuraties opgebouwd kan worden
en daarmee voor zowel grote- als kleine

beurzen geschikt is (3iD Expo Systems,
2015). Een nadeel is dat een modulaire
stand in de traditionele zin vaak een
vrij standaard uitstraling heeft en dat
hij niet volledig naar de huisstijl van het
bedrijf aangepast kan worden. Dit is te
zien in figuur 29, waarin een typische
modulaire beursstand afgebeeld is.
Daarnaast is de aanschafprijs behoorlijk
hoog (Standbouwtips, 2015).
Een optie die wat meer vrijheid in het
ontwerp biedt, is een combinatie van
modulaire standbouw en houtbouw.
De stand van Mimaki Europe (figuur
30) is daar een mooi voorbeeld van.
Deze is opgebouwd uit een aantal

presentatiedesks die in verschillende
opstellingen geplaatst kunnen worden
en een houtbouw deel met een
plafond en een eerste verdieping

Figuur 29: Een typische modulaire beursstand

Figuur 30: De semi-modulaire beursstand van Mimaki Europe
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Hoofdstuk 4: Modulair design
met zitruimte. Dit houtbouwdeel
is modulair en dus eveneens in
verschillende configuraties op te zetten
(Standbouwgalerij, 2015). Hierdoor is
de stand nog steeds in verschillende
formaten te gebruiken, maar kan hij wel
een uniekere uitstraling hebben. Ook
binnen de reguliere houtbouw wordt
soms gebruik gemaakt van modules
die vooraf gemonteerd worden en in
verschillende opstellingen gebruikt
kunnen worden (Standmakelaar, 2015).

Modulair design in
overige producten
Modulair design wordt in heel veel
producten toegepast op een groot
aantal manieren. Daarin is grofweg
een onderscheid te maken tussen
de toepassing van modulair ontwerp
in
complexe
producten
zoals
consumentenelektronica,
auto’s
en productiesystemen en modulair
ontwerp
in
wat
eenvoudigere
producten.
Binnen de complexe modulaire
producten
is
modulariteit
vaak
grotendeels
onzichtbaar.
In
de
automotive industrie gebruikt men
modulaire platformen, welke vooral
worden toegepast om de ontwikkeltijd,
productiekosten en het gewicht van
auto’s te reduceren. Het zijn modulaire
bodemplaten die vaste interfaces
hebben met bijvoorbeeld de motor,
assen en versnellingsbak, zoals het
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MQB-platform van Volkswagen (Car,
2012). In de machinebouw wordt
modulariteit vooral gebruikt in de vorm
van machines met kleine uitwisselbare
subsystemen. Hierdoor kan goedkoop
en snel op veranderende wensen van
de markt ingespeeld worden (Vekon,
2013). Bij de modulaire smartphone is
de modulariteit juist wel zichtbaar. Het
idee van dit product is dat de gebruiker
zelf onderdelen kan uitwisselen om zijn
smartphone langer relevant te houden
of eenvoudig te repareren. Er zijn een
aantal dergelijke initiatieven, waarvan
Project Ara van Google (figuur 31) de
meest bekende is (SlashGear, 2015).
Hoewel dit idee niet direct toepasbaar
is op een beursstand, is het vanwege
de relevantie in de branche misschien
wel interessant om iets mee te doen.
In eenvoudigere producten komt
modulair ontwerp vooral veel terug
in de architectuur en interieurbouw.
In de architectuur wordt modulair
ontwerp vooral toegepast om de tijd
op de bouwplaats te verkorten. In dat
geval worden gebouwen opgebouwd
uit modules die in de fabriek worden
geproduceerd en vervolgens op de
bouwplaats in elkaar worden gezet.
Dat heeft vooral als voordeel dat het
werk op de bouwplaats veel sneller
gaat en zorgt er ook voor dat de
modules met betere kwaliteitscontrole
geproduceerd kunnen worden (Modular
Building Institute). In de interieurbouw
wordt modulariteit op allerlei manieren
toegepast. Zo zijn er bijvoorbeeld

Figuur 31: Project Ara, de modulaire smartphone van Google

modulaire scheidingswandsystemen
om een pand naar wens in te delen
(Label 58, 2015). Voor consumenten is
er eveneens een grote range modulaire
producten verkrijgbaar bij woonwinkels.
Ikea verkoopt bijvoorbeeld modulaire
keukens, modulaire banken en
modulaire kastsystemen (Ikea, 2015).
Daarbij kan de klant eenvoudig een
meubel of keuken samenstellen door
een aantal elementen te kiezen die aan
elkaar gemonteerd moeten worden.

Conclusie
Hoewel
modulair
ontwerp
in
beursstands veelvuldig toegepast
wordt, is de gangbare methode niet
erg geschikt voor Kazam omdat
deze vrij generieke stands oplevert.

Een combinatie tussen houtbouw en
modulaire bouw zoals die bijvoorbeeld
gebruikt is in de stand van Mimaki
Europe is meer geschikt. De oplossing
kan echter ook ergens anders gezocht
worden. Modulair design wordt
op allerlei verschillende manieren
toegepast en het is ook mogelijk daar
een combinatie uit toe te passen of
een eigen interpretatie aan te geven.
In alle gevallen is het belangrijk om de
reikwijdte van het modulaire systeem te
bepalen en de verschillende modules
en interfaces te definiëren.

Hoofdstuk 5:

Uitgangspunten
en eisen

In dit hoofdstuk worden de
uiteindelijke uitgangspunten voor
het beursstandontwerp voor Kazam
geformuleerd. Eerst zijn samen
met Kazam op basis van de eerder
uitgevoerde analyse de precieze
uitgangspunten voor het standontwerp
bepaald en is de omvang van het
conceptontwerp vastgesteld. Deze
zaken leiden uiteindelijk tot het
programma van eisen dat als basis
voor het ontwerpproces dient.
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Uitgangspunten
standontwerp
Het wordt aangeraden om voor
een
beursdeelname
specifieke
doelstellingen
op
te
stellen
(Beursstandnodig,
2015).
Omdat
het te ontwerpen concept niet aan
een
specifieke
beursdeelname
gekoppeld is, is het niet mogelijk
om dit als uitgangspunt te nemen.
In plaats daarvan zijn een aantal
algemene doelstellingen opgesteld
die de stand moet bereiken, waarvan
de belangrijkste is dat het merk Kazam
onder de aandacht gebracht wordt.
Daarnaast moet de stand zorgen voor
actie bij de bezoekers; wat dat precies
inhoudt zal per beurs verschillen. In
ieder geval kan het AIDA-model, zoals
uitgelegd in hoofdstuk 3, gebruikt
worden om de randvoorwaarden voor
deze actie te scheppen.
Om het merk Kazam onder de aandacht
te brengen moeten de producten
gepresenteerd worden, maar speelt
ook het merkverhaal een belangrijke
rol. In het geval van Kazam betekent dat
dat vooral de uitgebreide service van
het merk een belangrijke rol zal spelen.
Er moet dus focus komen op de drie
jaar garantie, gratis schermreparatie
en Rescue-app die Kazam biedt. Voor
wat betreft de producten is besloten de
focus vooral op smartphones te leggen.
Featurephones moeten ook op de stand
geplaatst kunnen worden, maar zonder
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nadruk. Omdat het portfolio van Kazam
niet direct voor iedereen duidelijk is, zal
de stand de opbouw van het portfolio
moeten verduidelijken.
De uitstraling van de stand moet bij
de merkidentiteit van Kazam passen.
Dat betekent dat de stand best een
beetje schreeuwerig mag zijn, maar
dat er wel een menselijke en informele
component in terug moet komen. In de
uitingen op de stand moet de cheeky
toon van Kazam terugkomen. Verder is
het belangrijk om er rekening mee te
houden dat Kazam een budgetmerk
met een doelgroep die vaak wel trots
is op zijn smartphone. De uitstraling van
de stand zal daarbij moeten aansluiten.
Dat betekent dat de uitstraling niet
exclusief of duur mag zijn, maar ook
niet te goedkoop moet zijn. Tot slot is
het belangrijk dat de uitstraling van de
stand uniek is, zodat het merk opvalt en
een indruk achterlaat bij bezoekers.

Omvang
standontwerp
Om het ontwerp niet te omvangrijk
te maken is besloten het alleen op
de Nederlandse markt te richten. Dat
betekent dat de grootste stand het
formaat moet hebben van een grote
stand op de TeleVisie- of Telecom
Time-beurs. Het kleinste ontwerp moet
het formaat van één balie hebben,
die eenvoudig ergens neergezet
kan worden als promotie-item. Alle

formaten hiertussen moeten in principe
binnen het modulaire concept samen
te stellen zijn.
Volgens Kazam Benelux is de grootste
stand op de TeleVisie-beurs 15x4 meter,
terwijl de grootste stand op Telecom
Time een formaat van 5x3 meter heeft.
Dat betekent dus dat alle formaten
kleiner dan of gelijk aan 15x4 meter
samengesteld moeten kunnen worden.
Vanwege deze relatief beperkte ruimte
is besloten om geen werkruimte of
vergaderruimte in de stand op te
nemen.

Programma van Eisen
Aan de hand van de analyse is een
programma van eisen opgesteld.
Dit zal dienen als leidraad voor het
ontwerpproces. Het programma van
eisen is opgedeeld in de volgende
categorieën: algemene eisen, eisen
aan de uitstraling, functionele eisen
en praktische eisen. Daarnaast is een
aantal wensen geformuleerd.

Algemene eisen
• Het standontwerp moet de drie jaar
garantie die Kazam biedt duidelijk
communiceren
• Het standontwerp moet de gratis
schermreparatie die Kazam biedt
duidelijk communiceren
• Het standontwerp moet de
voordelen van de Kazam Rescueapp duidelijk communiceren
• Het standontwerp moet nadruk
leggen op het uitgebreide portfolio
van Kazam
• Het standontwerp moet de opbouw
van Kazam’s portfolio verduidelijken
• Het standontwerp moet ruimte
bieden aan de smartphones,
featurephones en tablets van
Kazam
• Het standontwerp moet bij ieder
tentoongesteld product antwoord
geven op de vraag wat de gebruiker
eraan heeft
• Teksten in de stand moeten kort en
bondig geformuleerd zijn
• Het standontwerp moet modulair
zijn en alle standformaten tussen
15x4 meter en een kleine balie
mogelijk maken
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Eisen aan de uitstraling

Functionele eisen

Praktische eisen

Wensen

• Het standontwerp moet aansluiten
bij de merkidentiteit van Kazam als
gedefinieerd in de Brand Identity
Prism en Merk-Wijzer

• De
stand
moet
over
presentatieruimte beschikken

• De stand mag maximaal 3,70 meter
hoog zijn

• De stand moet over ruimte voor
ontmoetingen beschikken

• Indien de stand hoger is dan 2,50
meter moet de achterwand boven
deze hoogte neutraal afgewerkt
worden

• Het standontwerp moet nadruk
leggen op de goede prijskwaliteitverhouding van Kazam’s
toestellen

• De uitstraling moet bezoekers tot
actie aanzetten via het AIDA-model
• Het
standontwerp
aantrekkelijk uitzien

moet

er

• Het standontwerp moet een unieke
uitstraling hebben
• Het belangrijkste onderdeel van
de stand moet vanuit iedere hoek
zichtbaar zijn
• De belangrijkste uitingen op de
stand moeten op ooghoogte
zichtbaar zijn

• De stand moet ruimte bieden om
de persoonlijke bezittingen van het
personeel veilig op te bergen
• De stand moet beschikken over
een brandblusser

• Objecten hoger dan 2,50 meter
moeten minimaal 1 meter van de
zijwand af geplaatst worden
• Eventuele spotlights mogen niet
lager dan 2,30 meter boven de
grond geplaatst zijn
• De gangpadzijden van de stand
moeten doorzichtig of open zijn
• Alle objecten moeten binnen de
stand vallen
• Eventuele verhoogde loopzones
hoger dan 20cm boven het
aangrenzende gebied moeten
voorzien zijn van balustrades van
minimaal 1,10 meter hoog

• Het standontwerp moet nadruk
leggen op het mooie ontwerp van
Kazam’s duurdere toestellen
• Het standontwerp moet nadruk
leggen op de 4G-ondersteuning
van goedkope toestellen van
Kazam
• Het standontwerp moet over een
duidelijke eyecatcher beschikken
• Uitingen in de stand moeten
humoristisch gebracht worden
• De stand moet een leuke extra
activiteit bevatten

• De stand moet zelfdragend zijn en
geen externe ophangpunten nodig
hebben
• Eventuele glazen objecten moeten
van veiligheidsglas zijn en zo
afgewerkt zijn dat ze geen letsel
kunnen veroorzaken
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Hoofdstuk 6:

Conceptgeneratie

Aan de hand van de in hoofdstuk
vier geformuleerde uitgangspunten
is begonnen met het standontwerp.
Allereerst is een grote hoeveelheid
ideeën gegenereerd. Deze ideeën
zijn
aangevuld
middels
een
brainstormsessie met een aantal
studenten industrieel ontwerpen.
Vervolgens is een drietal stijlrichtingen
gecreëerd. Door deze stijlrichtingen
te koppelen aan verschillende ideeën
zijn uiteindelijk drie conceptontwerpen
gegenereerd.

Hoofdstuk 6: Conceptgeneratie

Brainstorm
Om
een
brede
basis
aan
creatieve ideeën te krijgen is een
brainstormsessie georganiseerd met
zes studenten industrieel ontwerpen.
Deze sessie was gericht op een drietal
pijlers: betrouwbaarheid, humor en het
AIDA-model. Door steeds een klein
beetje nieuwe informatie te geven is
ervoor gezorgd dat het denkproces
van de deelnemers niet direct in een
bepaalde richting geleidt werd. Om de
creativiteit te stimuleren zijn bij iedere
tekensessie halverwege de tot dan toe
verzamelde ideeën doorgeschoven
naar en volgende deelnemer. Dit in
de hoop associaties op te wekken die
leiden tot nieuwe ideeën. De volledige
opzet van de brainstormsessie is in
bijlage E te vinden.

is een collage gemaakt die als basis
heeft gediend voor het ontwerpen
van concepten. De collages voor de
standopzet, meubels en eyecatchers
zijn weergegeven in figuur 33, figuur 34
en figuur 35. De meest veelbelovende
ideeën zijn omcirkeld.

De brainstormsessie heeft uiteindelijk
een grote hoeveelheid aan ideeën
opgeleverd (figuur 32) van wisselende
kwaliteit. De veelbelovende ideeën
zijn meegenomen in de collages die
gemaakt zijn naar aanleiding van de
ideegeneratie.

Figuur 33: Ideeën standopzet

Ideeën
Gedurende het project zijn allerlei
ideeën op papier gezet. Deze zijn, samen
met de ideeën die uit de brainstorm
voortgekomen
zijn,
uiteindelijk
ingedeeld
in
vier
categorieën:
standopzet, meubels, eyecatchers en
extra’s. Binnen deze vier categorieën

Figuur 32: Resultaten brainstormsessie
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Figuur 35: Ideeën eyecatchers

Figuur 34: Ideeën meubels
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Stijlrichtingen
Er zijn drie stijlrichtingen gekozen
voor de drie concepten. Daarbij is uit
gegaan van de stijl van Kazam zoals
gepresenteerd in hoofdstuk 3. Om een
wat menselijkere insteek te krijgen,
is een combinatie gemaakt van de
stijl van Kazam met de in hoofdstuk
3
onderzochte
sfeerrichtingen
casual en natuurlijk. Dat heeft de
twee stijlrichtingen casual Kazam
(figuur 36) en natuurlijk Kazam (figuur
37) opgeleverd. Casual Kazam is
redelijk open en modern, maar door
de toepassing van licht hout niet
zo klinisch en schreeuwerig als de
stijlrichting Kazam. Natuurlijk Kazam
maakt gebruik van meer en donkerder
hout en eventueel zelfs wat groen. Dat
zorgt voor een natuurlijke, menselijke
en wat rustigere uitstraling. Het
donkere hout zorgt er aan de andere
kant wel voor dat deze stijl wat minder
modern en wat geslotener overkomt.
Als derde stijlrichting is voor de eerder
gepresenteerde stijl van Kazam (figuur
38) gekozen, om te kijken hoe het
uitpakt wanneer de stijl van Kazam tot
in het extreme wordt doorgevoerd.

Concepten
Uit de gegenereerde ideeën en
stijlrichtingen zijn drie concepten
samengesteld: Telefoon, Hollywood
en Ster. Van deze concepten is een
maquette gebouwd om ze goed
te visualiseren en ook te kunnen

Figuur 36: Stijlrichting casual Kazam

Figuur 37: Stijlrichting natuurlijk Kazam

evalueren. Alle concepten zijn in een
gemiddeld formaat, namelijk 8x3,5
meter, uitgevoerd in de vorm van een
hoekstand. De modulariteit van de
concepten is niet uitgebreid uitgewerkt,
maar er is wel kort gekeken of het
haalbaar is om het concept modulair
te maken. Indien de technische
haalbaarheid van een onderdeel
niet helemaal zeker was is daar ook
kort naar gekeken. In deze paragraaf
worden de drie concepten besproken.
De bouwtekeningen van de maquettes
zijn opgenomen in bijlage F.
Figuur 38: Stijlrichting Kazam
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Concept 1: Hollywood
Concept Hollywood (figuur 39) is
gebaseerd op de walk of fame zoals die
in Hollywood aanwezig is. Deze loopt
als een pad door de stand en leidt de
bezoeker langs alle tentoongestelde
objecten. Het is een roze loper naar
aanleiding van de merkkleur van
Kazam en op alle plaatsen waar iets
tentoongesteld is wordt een ster
geplaatst die aangeeft wat er te zien is
(figuur 40).

Stijl
De stijlrichting die toegepast is op
concept Hollywood is casual Kazam.
Dit vertaalt zich in de houten frontjes
die de meubels hebben gekregen in
combinatie met een witte bovenkant
die doorloopt vanuit de eveneens
witte vloer. De walk of fame is knalroze
met oranje sterren erin, de gevel
van de stand is van hout met een
halfdekkende verflaag in de kleuren
van Kazam. Ieder meubel is voorzien
van een ster die aangeeft wat er op
het meubel tentoongesteld is (figuur
41), die bedrukt is met de achtergrond
van de betreffende productlijn. Deze
elementen zorgen voor een enigszins
schreeuwerige uitstraling van de stand.

Invulling
De invulling van de stand bevat een
aantal belangrijke elementen. Allereerst
de al genoemde walk of fame. Dit pad is
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licht verhoogd zodat het mogelijk is om
echte producten achter een plexiglas
afdekplaat in de sterren op de grond
te plaatsen, wat de uitstraling van het
geheel ten goede komt. Als een van
de sterren een keer niet nodig is, zal
deze afdekplaat eenvoudig afgeplakt
kunnen worden met een roze folie
waardoor de ster niet meer opvalt.
Er staan drie reguliere meubels
(figuur 42) op de stand: voor iedere
smartphonelijn één. De sterren die
aan het meubel hangen geven aan
welke productlijn erop staat. De
meubels hebben een brede basis,
wat
betrouwbaarheid
uitstraalt.
Daarnaast krijgt de stand hier een
iets interessantere uitstraling van. De
zijkanten van de meubels zijn van hout
met het Kazam-logo erop, de bovenen zijkanten zijn van wit hoogglans
plastic dat als het ware doorloopt
vanuit de grond van de stand. Hierdoor
worden de meubels goed in de stand
geïntegreerd.
Aan het eind van de walk of fame is
een speciaal meubel opgenomen
dat meer informatie geeft over de
USP’s van Kazam. Dit meubel bestaat
uit een display en een grote ster die
rondgedraaid kan worden (figuur 43).
Door het meubel op deze manier
interactief te maken worden bezoekers
gestimuleerd om te kijken wat er op
het meubel te zien is. Iedere sterpunt
is gekoppeld aan één USP, die op
het scherm weergegeven zal worden

zodra de bezoeker die sterpunt naar
boven draait.
Het laatste belangrijke onderdeel van
dit concept is de gevel. Door zowel aan
de voor- als achterkant van de stand een
groot geveldeel te plaatsen krijgt de
stand een opvallend uiterlijk. Doordat
deze delen optisch ten opzichte van
elkaar zullen verschuiven als men
langsloopt, krijgt de stand een wat
dynamischer voorkomen. Het voorste
geveldeel is een vrije interpretatie van
de ster uit het logo van Kazam (figuur
44), die wel herkenbaar is maar ook een
unieke uitstraling heeft. Het achterste
geveldeel is wat abstracter. Omdat de
gevel moet overkomen alsof hij los staat
maar geen evenwichtige vorm heeft,
zal hij ondersteund moeten worden.
Dat kan bijvoorbeeld door hem op te
hangen aan een onopvallend frame of
met een tegengewicht precies uit te
balanceren. (figuur 45).

bredere configuratie kan eventueel
een derde geveldeel bijgeplaatst
worden. In kleinere configuraties kan
gebruik gemaakt worden van een half
geveldeel of eventueel een speciaal
gemaakt geveldeel.

Figuur 40: Walk of fame

Modulariteit
Het belangrijkste onderdeel dat
modulair moet zijn in dit concept is
de walk of fame. Die zal opgebouwd
worden uit segmenten die als een
soort puzzelstukjes in elkaar geklikt
kunnen worden. Daardoor is hij per
standconfiguratie in een passende
vorm neergelegd worden. Alle meubels
worden meegenomen naar kleinere
en grotere standconfiguraties, in
kleine configuraties kunnen een aantal
meubels weggelaten worden. In een

Figuur 42: Meubel concept Hollywood
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Figuur 43: Meubel met USP’s

Figuur 44: De stervormige gevel van concept Hollywood

Figuur 41: De ster geeft aan wat er op het
meubel staat

Figuur 45: Manieren om de gevel te bevestigen

Figuur 39: Concept Hollywood
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Hoofdstuk 6:
5: Uitgangspunten
Conceptgeneratie
en eisen

Concept 2: Ster
Concept Ster (figuur 46) bestaat
uit verschillende vloerpanelen die
samen een ster kunnen vormen, of
zo neergelegd kunnen worden dat
er een rechthoekige stand ontstaat.
In dat geval zal de ster met behulp
van belijning subtiel in het ontwerp
teruggebracht
worden.
Centraal
onderdeel van de stand is het hart van
de ster; een vijfhoekig vloerpaneel dat
voorzien is van een grote eyecatcher.

Stijl
Concept Ster is gebaseerd op de
stijlrichting natuurlijk Kazam, wat vooral
terugkomt in het gebruik van veel hout.
Daarin is onderscheid gemaakt tussen
licht hout voor de vloer en meubels
die in het ontwerp geïntegreerd zijn
en donker hout voor de losstaande
meubels. Dit laatste draagt bij aan de
natuurlijke uitstraling doordat het hout
nadrukkelijker aanwezig is. Het lichte
hout van de rest van de stand zorgt
ervoor dat het geheel toch nog een
vrij toegankelijke uitstraling heeft. De
kleuren van Kazam komen terug in alle
meubels en de bedrukking, waardoor
de stand wel duidelijk past bij de
merkidentiteit van Kazam.

Invulling
Het belangrijkste onderdeel van de
stand is de eyecatcher in het midden
van het vijfhoekige vloerpaneel. Die kan
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in principe per beurs verwisseld worden
om ervoor te zorgen dat de stand niet
te voorspelbaar wordt voor regelmatige
beursbezoekers. In dit concept is hij
uitgevoerd als een grote telefoon
waarin een display zit dat als het ware
barst wanneer er iemand langsloopt.
Zodra het scherm ‘gebarsten’ is, zal
op het display getoond worden dat
Kazam zo’n situatie voor je oplost door
het scherm gratis te repareren. In deze
uitvoering is gekozen voor de Kazam
Tornado 348, het huidige vlaggenschip
van Kazam, als telefoon (figuur 47) om
dit model extra nadruk te geven.
Binnen de stand zijn twee wigvormige
meubels aanwezig die in het ontwerp
van de stand zelf geïntegreerd zijn,
waarop de Tornado- en Trooper-lijn
staan. De Thunder-lijn staat op losse
pilaren (figuur 48). Deze hebben een
wat meer speelse uitstraling en dan
een normaal meubel. Om het geheel
nog wat speelser te maken zijn er vier
lage zuilen, waar het toestel bovenop
staat, en twee hoge zuilen, waar het
toestel in een uitsparing geplaatst kan
worden. Alle zuilen en meubels zijn aan
de onderkant voorzien van de graphic
van de betreffende toestellijn om de
herkenbaarheid te vergroten.
Het laatste belangrijke onderdeel
van dit concept is een meubel waarin
de unieke merkwaarden van Kazam
getoond worden (figuur 49). Deze is
tegen de achterwand geplaatst en
biedt een groot display waarop uitleg

gegeven wordt over de verschillende
merkwaarden
van
Kazam.
Om
bezoekers naar het meubel te
leiden zijn boven het meubel de drie
merkwaarden van Kazam gedrukt

Modulariteit
Omdat dit concept is opgebouwd uit
verschillende vloerpanelen is het in de
basis modulair. Afhankelijk van de beurs
kan de volledige ster ingezet worden,
of een combinatie van bijvoorbeeld 1, 2
of vier hoekpunten al dan niet met het
centrale vijfhoekige paneel. Om een
idee te krijgen van de mogelijkheden
zijn een aantal opstellingen getekend
(figuur 50). De meubels zullen
op verschillende manieren op de
vloerpanelen gemonteerd moeten
kunnen worden, zodat hetzelfde paneel
in verschillende opstellingen gebruikt
kan worden. Dat zou kunnen via een
specifieke vorm in de bodem waar een
meubel of een afdekplaat in geplaatst
kan worden, maar zal beter uitgewerkt
moeten worden wanneer dit concept
gekozen wordt.

Figuur 47: Eyecatcher

Figuur 48: Pilaren voor Thunder-lijn

Hoofdstuk
Hoofdstuk
5: Uitgangspunten
6: Conceptgeneratie
en eisen

Figuur 49: Meubel met merkwaarden Kazam

Figuur 46: Concept Ster

Figuur 50: Een aantal mogelijke opstellingen van concept Ster
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Hoofdstuk 6:
5: Uitgangspunten
Conceptgeneratie
en eisen

Concept 3: Telefoon

aandacht te brengen.

Bij concept Telefoon (figuur 51) is de
hele stand ingedeeld als ware het een
telefoon van Kazam. Dat betekent dat
de gevel de buitenkant van een telefoon
is en dat de stand zelf er wanneer hij
van de zijkant bekeken wordt uitziet als
de standaardachtergrond van Kazam’s
toestellen (figuur 52). Wanneer de
stand van de voorkant bekeken wordt
is het een vrij rustige stand.

De stand is opgebouwd uit een tweetal
zuilen en een drietal meubels. Die
zijn links bedrukt met een deel van
Kazam’s wallpaper, in het geval van
de meubels met een extra hoge plaat
(figuur 53). Aan de andere zijdes zijn
de meubels deels bedrukt met de
achtergrond die bij de toestellijn die
erop tentoongesteld staat hoort om ze
eenvoudig herkenbaar te maken. De
meubels voor de Trooper- en Thunderlijn, die het grootste zijn, hebben aan
de zijkant een afgeschuinde zijkant
waar de ster van Kazam uitsteekt.

Stijl
De stijl van deze stand is gebaseerd op
de stijlrichting Kazam. Dit ontstaat bijna
automatisch door de opvallende kleuren
van Kazam’s wallpaper te combineren
met een witte vloer en grotendeels
witte meubels. Daarmee past de stand
goed bij de visuele merkidentiteit van
Kazam, maar door het gebrek aan hout
of andere natuurlijke materialen is de
menselijke component in deze stijl
nauwelijks aanwezig.

Figuur 53: Meubel met bedrukte plaat ervoor

De rechter zijwand is volledig bedrukt
met de wallpaper en het logo van
Kazam (figuur 54). Op die manier vult
hij de delen van de wallpaper die
niet door meubels gedekt zijn op. De
achterwand is groot bedrukt met de
USP’s van Kazam (figuur 55), omdat
deze op andere plaatsen in de stand
niet terugkomen.

Invulling

Modulariteit

De gevel van de stand is het frame van
een telefoon, uitgevoerd als een grote
houten boog. Er is hier gekozen voor
de witte variant van de Tornado 348.
Dit is het vlaggenschip van Kazam en
daar moet dus het meeste nadruk op
komen, de witte variant sluit het beste
aan bij de uitstraling van de stand. Aan
de gevel hangt een blokje met het logo
van Kazam om het merk extra onder de

Grote versies van de stand, zoals
degene waar een maquette van
gebouwd is, zijn te breed om de
hele stand van voren in te vullen als
telefoon. Daarom is gekozen dit aan de
zijkant te doen, bij kleinere varianten is
het wel mogelijk om de telefoongevel
aan de voorkant te plaatsen. De
meubels en bedrukking zijn eenvoudig
opnieuw in te delen voor een kleinere
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versie van de stand, de gevel moet
wel modulair opgebouwd worden.
Daarvoor moeten verlengstukken voor
zowel de boven- als zijkant van de
telefoon gemaakt worden zodat het
formaat volledig vrij is (figuur 56). Als
de hoogte-breedteverhouding van de
stand verandert zal het toestel als het
ware meer of minder uitsteken boven
de grond.

Figuur 52: Van de zijkant ziet de stand eruit als een toestel van Kazam

Figuur 55: De achterwand is
bedrukt met de USP’s van
Kazam

Hoofdstuk
Hoofdstuk
5: Uitgangspunten
6: Conceptgeneratie
en eisen

Figuur 54: De rechter zijwand is bedrukt met Kazam’s wallpaper

Figuur 56: De modulaire gevel

Figuur 51: Concept Telefoon
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Hoofdstuk 7:

Conceptkeuze

Om te komen tot een eindconcept
zijn de drie concepten zoals die
gepresenteerd zijn in hoofdstuk
6 geëvalueerd op basis van de
uitgangspunten van het ontwerp.
Daarnaast is aan Kazam Benelux, een
aantal telecomjournalisten en een
standbouwer om feedback gevraagd.
Deze evaluaties zijn samengevoegd
tot een lijstje plus- en minpunten per
concept. Op basis van die lijstjes
is, in samenspraak met Kazam
Benelux, uiteindelijk een eindconcept
samengesteld.

Hoofdstuk 6: Conceptgeneratie

Terugkoppeling
uitgangspunten
Voor de evaluatie van de drie
concepten (figuur 57) op basis van de
uitgangspunten van het ontwerp zijn
vier belangrijke factoren gekozen. Het
gaat hier om het vermogen van de stand
om bezoekers tot actie aan te zetten
met behulp van het AIDA-model, de
mate waarin de USP’s van Kazam naar
voren komen, de mate waarin de stand
aansluit bij de merkidentiteit van Kazam
en de mate waarin het standontwerp
uniek is.

Concept 1: Hollywood
AIDA

De stervormige gevel van de stand
valt op en trekt de aandacht, maar
heeft in de drukke beursomgeving
waarschijnlijk geen bijzonder sterk
effect. Hetzelfde geldt voor de sterretjes
die aan de meubels verbonden zijn. Op
het aspect interesse scoort de stand
wel goed. Enerzijds door de walk of
fame die herkenbaar is en direct opvalt,
anderzijds door het meubel waar
bezoekers zelf aan moeten draaien.
Het grote display in dat meubel speelt
in op het aspect van verlangen door de
sterke punten van Kazam te tonen. Dat
zal verder naar voren gebracht moeten
worden in de uitwerking. Het aspect
actie zal ingevuld moeten worden door
de standbemanning.

USP’s Kazam

De USP’s van Kazam zijn niet
duidelijk aanwezig in het ontwerp
van de stand zelf, maar wel in het
merkidentiteitsmeubel dat aan het eind
van de walk of fame ligt. Dit meubel lokt
met zijn draaiende ster interactie uit,
waardoor het extra opvalt. Daardoor
focust de stand als geheel zich
voldoende op de USPs van Kazam.

Merkidentiteit Kazam

De walk of fame sluit goed aan bij
Kazam, enerzijds omdat hij wel een
beetje cheeky is en anderzijds omdat
het goed gebruik maakt van de sterren
van Kazam. De materialisering en
kleurstelling houdt een goed midden
tussen de frisse en felle kleuren
van Kazam aan de ene kant en de
betrouwbare en menselijke uitstraling
van hout aan de andere kant. De
toepassing van sterren in de stand is
een beetje over the top, maar ook dat
past wel bij Kazam als ondeugend en
humoristisch bedrijf.

Concept 2: Ster
AIDA

Concept ster valt vooral in grote vorm
goed op, dan is het echt iets unieks.
In kleine vorm scoort het concept
vanwege de geplaatste eyecatcher
ook aardig qua opvallen, maar is het
zeker van veraf minder interessant.
Interesse wekken doet de stand door
het ‘brekende’ glas van de eyecatcher.
In kleine vorm wekt ook de subtiele
belijning van de sterpunten interesse;
bij nadere inspectie ‘ontdekt’ de
bezoeker dat de ster van Kazam
door het hele standontwerp verwerkt
zit. Het is echter de vraag hoeveel
mensen dat zullen zien in de drukke
beursomgeving. Het aspect verlangen
komt deels naar voren in de eyecatcher,
maar zal vooral in de verdere uitwerking

en de tentoongestelde producten naar
voren moeten komen. Het aspect actie
zal door de standbemanning ingevuld
moeten worden.

USP’s Kazam

De USP’s van Kazam komen niet
duidelijk terug in het algemene
standontwerp, wel in de invulling van de
stand. Ze staan groot op de achterwand
gedrukt en er is een meubel ingericht
om de USP’s naar voren te brengen.
Daarnaast komen ze terug in de
eyecatcher, die aandacht trekt door het
brekende glas en daarna de USP’s van
Kazam uitlegt.

Merkidentiteit Kazam

Het veelvuldige houtgebruik in de
stand helpt mee om een betrouwbaar

Uniek zijn

De stand is niet erg uniek. De walk
of fame is een veelvuldig toegepast
concept in steden en zal ongetwijfeld
eerder in stands teruggekomen zijn.
Bovendien is dit van een afstandje
niet zichtbaar, waardoor de uitstraling
van de stand voor een voorbijganger
behoorlijk generiek is.

Figuur 57: De drie concepten

43

Hoofdstuk 7: Conceptkeuze
en informeel karakter te krijgen. De
kleuren van Kazam zorgen dat het in de
huisstijl past en moeten een enigszins
schreeuwerig element toevoegen. Het
hout drukt dat echter een beetje naar de
achtergrond. De jonge en humoristische
kant van het merk worden belicht door
het kleurgebruik, de eyecatcher en
de subtiele verwerking van de ster.
Ze komen echter niet heel sterk naar
voeren. Deels is dit een kwestie van
invulling, deels zorgt het uitgebreide
gebruik van hout ervoor dat het geheel
wat minder jong overkomt.

Uniek zijn

De grote variant van de stand heeft
door zijn stervorm wel iets unieks,
maar in kleinere configuraties is dat
een stuk minder aanwezig. De subtiele
verwerking van de ster in de grond is
te beperkt om de stand echt een uniek
karakter te geven. Het enige unieke is
de eyecatcher, maar dat is niet genoeg
om de hele stand uniek te maken.

Concept 3: Telefoon
AIDA

De telefoonvormige gevel valt op en
maakt nieuwsgierig vanaf de goede
hoek, maar is waarschijnlijk iets te
beperkt om echt de aandacht te
trekken. De schreeuwerige kleuren
vallen enigszins op, maar ook dat effect
is niet heel sterk. Interesse wekken
doet de stand doordat de verschillende
elementen onder een bepaalde
hoek goed bij elkaar passen. Ook de
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uitvergrote USP’s op de zijkant, die de
bezoeker nieuwsgierig moeten maken
naar wat het merk precies inhoudt,
wekken interesse. Het aspect verlangen
komt hier ook deels in naar voren,
omdat verlangen naar het product
opgewekt wordt. Maar dit aspect zal
vooral in de verdere uitwerking en de
tentoongestelde producten naar voren
moeten komen. Het aspect actie zal
door de standbemanning ingevuld
moeten worden.

USP’s Kazam

De USP’s van Kazam zijn alleen in de
achterwand van de stand ingebouwd, er
is geen speciaal meubel voor ingericht
en het ontwerp van de stand zelf brengt
ze niet duidelijk naar voren. Hoewel
ze erg prominent aanwezig zijn op de
achterwand is de totale aanwezigheid
van de USP’s wel beperkt.

Merkidentiteit Kazam

De stand sluit met zijn duidelijke
gebruik van de merkkleuren van
Kazam en frisse uiterlijk goed aan bij
de jonge en enigszins schreeuwerige
identiteit van Kazam. De opzet waarbij
de stand er vanuit één perspectief als
een telefoon met wallpaper uitziet past
bij de humoristische, cheeky identiteit
van Kazam. De wat schreeuwerige
kleuren en het gebrek aan hout doen
enigszins afbreuk aan het betrouwbare
en menselijke karakter van de stand.
Daarin sluit hij minder goed aan bij de
identiteit van Kazam.

Uniek zijn

De invulling van de stand als telefoon
is iets unieks dat bezoekers van de
beurs waarschijnlijk bij zal blijven. Het
is echter de vraag of er veel bezoekers
zullen zijn die onder de goede hoek
naar de stand kijken en bij wie het
unieke karakter van de stand dus op
zal vallen. Als bezoekers dit idee niet
meekrijgen blijft er een vrij generieke
stand over.

Externe evaluatie
De concepten zijn voorgelegd aan
Kazam Benelux, maar ook aan een
standbouwer (R. Bakker, persoonlijke
communicatie, 10 juni 2015) en twee
telecomjournalisten (B. vd. Berg, D.
Dercksen, persoonlijke communicatie,
10 juni 2015). Zo is inzicht verkregen
in de mening van een brede groep
stakeholders die alleen vanuit een
verschillend perspectief veel ervaring
hebben met beurzen.

Kazam
Aan het personeel van Kazam Benelux
is gevraagd hun mening te geven
zonder daarbij om specifieke zaken te
vragen. Overleg over specifieke zaken
waarbij ook de focuspunten van het
ontwerp teruggekoppeld worden volgt
later bij de conceptkeuze.
Het eerste dat in het gesprek naar
voren kwam, was dat het concept
Telefoon het enige concept is dat

echt iets unieks biedt. Kazam vond de
concepten Hollywood en Ster leuk,
maar wel behoorlijk standaard. Qua
materialisering viel concept Hollywood
het meeste in de smaak. Dit concept
combineert de betrouwbare en
menselijke uitstraling van hout goed met
de merkkleuren van Kazam. De telefoon
met een barstend scherm van concept
Ster vond Kazam een leuk meubel,
net als het merkwaardenmeubel
van concept Hollywood. Vooral de
interactiviteit van beiden viel in de
smaak.
Uit het gesprek kwamen wel wat
praktische bezwaren naar voren. Bij
concept Telefoon wordt het zicht het
personeel grotendeels geblokkeerd
door de grote panelen voor de meubels.
Hierdoor vallen mogelijke klanten
minder op en wordt het eenvoudiger
om dingen te stelen van de stand.
Daarnaast heeft men twijfels of het
concept van de stand duidelijk is voor
de bezoekers, vooral omdat het alleen
van de zijkant zichtbaar is. Daarom is het
wellicht een beter idee om hetzelfde
idee wat kleinschaliger op een deel
van de stand toe te passen. Bij concept
Hollywood is het merkwaarden-meubel
te ver weggestopt, waardoor het slecht
zichtbaar is vanaf het gangpad.

Standbouwer
Voor het gesprek met de standbouwer
is een vragenlijst opgesteld om alle
gewenste informatie te verkrijgen. De
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vragen gingen over zijn algemene
mening, het vermogen van de
concepten om aandacht te trekken,
de aansluiting van de concepten
bij de merkidentiteit van Kazam en
de haalbaarheid van de concepten.
Over het algemeen kwam concept
Hollywood het meest positief uit de
bus. Deze heeft de sterkste uitstraling,
vooral vanwege de aansprekende
gevel. Een ander positief punt aan dit
concept is de walk of fame die goed
aansluit bij Kazam. Een nadeel van
concept Hollywood is dat de doorloop
onder de gevel te laag is, waardoor de
stand minder toegankelijk word.
Concept Telefoon kwam vooral qua
materialisering goed uit de bus. Het
gebruik van wit en felle kleuren zorgt
voor een frisse uitstraling die goed bij
Kazam past. De telefoongevel werd ook
positief ontvangen, met de opmerking
dat deze wel aan de voorkant geplaatst
moet worden. Daarnaast zou het goed
zijn als de telefoon wat hoger gemaakt
wordt. De telefoongevel brengt wel
extra kosten met zich mee, het is de
vraag is of dat de moeite waard is.
Van concept Ster werden vooral de
eyecatcher en de zuilen als positieve
punten gezien. De brekende telefoon
is een leuk element dat goed een van
de kernwaarden van Kazam onder de
aandacht brengt (figuur 58). De zuilen
zijn ook leuk omdat ze wat speelser zijn
dan een normaal meubel, maar er moet
wel op gelet worden dat het niet te

Als ideale samenstelling van de
concepten ziet de standbouwer een
stand gebaseerd op concept Telefoon.
Daarbij moet de telefoongevel naar
de voorkant verplaatst worden en
slechts op een deel van de stand
toegepast worden. De stervormige
gevel van concept Hollywood moet
op de achterkant terugkomen om de
uitstraling wat interessanter te maken
en de brekende telefoon van concept
Ster moet in de stand geplaatst worden
als eyecatcher.

Journalisten

Figuur 58: De brekende telefoon brengt Kazam’s
kernwaarden goed onder de aandacht

Aan de telecomjournalisten is dezelfde
vragenlijst voorgelegd als aan de
standbouwer. Beide journalisten zijn
tegelijk ondervraagd, maar hebben wel
steeds beiden hun mening gegeven. Bij
de telecomjournalisten kwam concept
Telefoon als beste naar voren. Beiden
vonden die het meest aansprekende
ontwerp hebben. Dit vanwege het
kleurgebruik, de duidelijke weergave

van Kazam’s USP’s en omdat de
bijzondere gevel interesse wekt.
De uitstraling van het concept komt
daarnaast het meest modern over en
sluit naadloos aan bij de smartphones
van Kazam aangezien die er letterlijk
in terugkomen (figuur 59). Dat zorgt
voor herkenbaarheid. Een van de
twee journalisten vond ook dat dit
concept het beste de aandacht trekt
van bezoekers, omdat het interesse
wekt. Als nadeel wordt genoemd dat
het telefoonconcept aan de zijkant niet
goed tot uiting komt.
Concept Hollywood trekt eveneens
volgens een van de twee journalisten
het meeste aandacht, vanwege de wat
zwaardere kleuren en verschillende
interessante vormen. Als positieve
punten van dit ontwerp worden verder
de ster in de gevel en de walk of fame
genoemd. Die laatste vooral omdat
hij een route over de stand definieert
(figuur 60), en niet zozeer om het idee
erachter. Negatieve punten zijn dat

Figuur 59: De gevel van concept Telefoon lijkt precies op
een Kazam-toestel

druk wordt rond de zuilen. Een nadeel
van dit concept is dat veel meubels
tegen de muur staan. Hierdoor staat de
standbemanning met zijn rug naar de
stand toe tijdens een gesprek en kan
hij geen overzicht houden.

Figuur 60: De walk of fame definieert een route over de stand
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er teveel sterren aanwezig zijn in het
ontwerp en dat het algehele ontwerp
vrij generiek is.
Concept Ster wordt weinig genoemd
tijdens het gesprek, deze is blijkbaar
niet erg interessant. Als er specifiek
naar gevraagd wordt komt naar voren
dat de brekende telefoon en de zuiltjes
positieve punten zijn aan het concept.
Het veelvuldige gebruik van hout wordt
als negatief ervaren, dat komt niet
modern genoeg over. Verder negatief
aan dit concept is dat de stervorm
niet goed naar voren komt en dat het
ontwerp te generiek is.
De
ideale
samenvoeging
van
de concepten heeft volgens de
telecomjournalisten
ook
concept
telefoon als basis. De brekende
telefoon moet daaraan toegevoegd
worden. Verder zijn de meningen
verdeeld. De een noemt de zuiltjes
en de stervormige gevel als goede
toevoegingen. De ander zou graag de
walk of fame door de stand leggen.

Conceptkeuze
Om tot een gedegen conceptkeuze
te komen is op basis van de
conceptevaluatie een lijst met plusen minpunten opgesteld per concept,
deze zijn in de blokjes hierboven te
vinden. Op basis hiervan is in overleg
met Kazam Benelux een eindconcept
gekozen en zijn elementen van

46

Plus- en minpunten Hollywood

Plus- en minpunten Ster

Plus- en minpunten Telefoon

andere concepten gekozen die hierop
toegepast zullen worden.

borden voor de verschillende meubels
zullen verkleind worden om het zicht
binnen de stand te verbeteren, dit is
een wens van Kazam.

eveneens in de stand verwerkt worden
en daarnaast zal gezocht worden naar
plaats voor het stervormige geveldeel
uit concept Hollywood. Een extra wens
van Kazam is om een klein servicepunt
aan de stand toe te voegen om zo extra
nadruk te leggen op de goede service
van het merk. Gezien de beperkte
ruimte is het de vraag of dit zal passen,
maar hier zal in ieder geval naar
gekeken worden.

+ Opvallende stervormige gevel
+ Walk of fame interessant en
herkenbaar
+ Interactief meubel voor USP’s
+ Walk of fame sluit goed aan bij
Kazam
+ Goede materialisering/kleurgebruik
+ Sterke overall uitstraling door veel
interessante vormen
+ Walk of fame zorgt voor route door
de stand
- Niet erg uniek
- Walk of fame is pas zichtbaar als je
in stand staat
- Walk of fame is een beetje cheezy
- Merkwaarden-meubel is te ver
weggestopt
- Lage doorloop
- Minder toegankelijk vanwege lage
gevel

Uiteindelijk is besloten verder te
werken met concept Telefoon als basis
omdat dit concept het meest unieke
uiterlijk heeft, wat een belangrijke eis
was van Kazam. Daarnaast sluit de
uitstraling van dit concept goed aan bij
Kazam. De beperkte zichtbaarheid van
de volledige telefoon is het grootste
minpunt van het concept. Dat zal
weggenomen worden door de telefoon
kleiner en hoger te maken en aan de
voorkant van de stand te plaatsen. De

+ In grote vorm uniek
+ Grote telefoon met brekend glas
+ Subtiel verwerkte ster in kleine
vorm biedt ‘extraatje’ bij nadere
inspectie
+ Hout zorgt voor betrouwbaar en
informeel karakter
+ Zuilen geven leuke speelse look
- USP’s Kazam niet duidelijk verwerkt
in standontwerp
- Veelvuldig houtgebruik drukt jonge
en frisse karakter Kazam naar
achtergrond
- Stand in kleinere configuraties niet
erg uniek
- Concept in kleine vorm niet
duidelijk
- Gebied met zuilen is erg krap
- Meubels staan teveel naar de muur,
waardoor accountmanager met rug
naar de stand staat

Om het concept verder te verbeteren
zullen een aantal elementen uit andere
concepten geïntegreerd worden. Zo
zal gekeken worden naar het gebruik
van een beperkte hoeveelheid
hout om de uitstraling menselijker
en betrouwbaarder te maken. De
brekende telefoon uit concept Ster zal
toegevoegd worden. De kleine zuiltjes
met toestellen uit concept Ster zullen

+ Uniek idee
+ Interessante dieptewerking
+ Frisse en felle kleuren passen
goed bij Kazam
+ Valt op en wekt interesse door
interessante opzet
+ Sluit aan bij ontwerp toestellen/
software
+ Kleurgebruik heeft moderne
uitstraling
- Ontwerp komt maar vanuit één
hoek echt tot zijn recht, het is de
vraag hoeveel mensen dat zien
- USP’s komen niet uitgebreid terug
- Schreeuwerig kleurgebruik komt
betrouwbaar en menselijk over
- Panelen voor meubels hinderen het
zicht

Hoofdstuk 8:

Detaillering

Met feedback uit de conceptevaluatie
is verdergegaan met ontwerpen,
waaruit uiteindelijk een eindontwerp
gekomen is. In dit hoofdstuk worden
het eindontwerp en de totstandkoming
ervan gepresenteerd.
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Invulling stand
Als basisontwerp is een stand van
8 bij 4 meter gekozen, dit is een
gemiddeld formaat stand op de
TeleVisie beurs. Dit standformaat
zal alle elementen bevatten die in
de verschillende standconfiguraties
terugkomen. Hieronder zullen al die
elementen worden besproken met
betrekking tot de uitgangspunten van
het ontwerpproces. Daarnaast zal de
precieze indeling van de stand aan bod
komen.
Het belangrijkste onderdeel van de
stand is de telefoonvormige invulling
van een deel van de stand, waaraan
hierna
gerefereerd
zal
worden
als ‘telefoongevel’ (figuur 61). Dit
element zal de stand een unieke en

memorabele uitstraling geven. De
aspecten attention en interest van het
AIDA-model komen hierin terug, zoals
bij de conceptevaluatie besproken. De
grote smartphone waarvan het scherm
als het ware breekt wanneer er een
bezoeker langsloopt, waaraan hierna
gerefereerd zal worden als ‘brekende
smartphone’ (figuur 62), speelt in op
de aspecten attention, interest en
desire van het AIDA model. Omdat
het scherm breekt wanneer men
langsloopt wordt aandacht getrokken
en interesse gewekt. In het laatste
deel van de animatie wordt uitgelegd
dat het scherm van je smartphone bij
Kazam gratis gerepareerd wordt, wat
verlangen naar een toestel van Kazam
opwekt. Voorts brengt de brekende
smartphone de USP’s van Kazam onder
de aandacht.

Het laatste belangrijke element binnen
de stand is de servicedesk, waar Kazamgebruikers hun smartphonescherm
kunnen laten repareren (figuur 63).
Deze servicedesk zal aan de zijkant
schermen bevatten waarin alle USP’s
van Kazam uitgelegd worden, waardoor
het meubel de USP’s van Kazam
goed onder de aandacht brengt. Dat
past ook binnen de betrouwbare
en no-nonsense bedrijfscultuur van
Kazam. In plaats van allemaal lastige
bureaucratische procedures waardoor
mensen met klachten afgeschrikt
worden kan men op de stand gewoon
snel en eenvoudig zijn telefoon laten
repareren. Voor mensen die geen
Kazam-telefoon hebben sluit de
servicedesk goed aan op de aspecten
interest en desire van het AIDA-model.
De aanwezigheid van een dergelijke
desk op de stand wekt interesse en
de uitleg van de USP’s en het feit dat

klanten hun toestel zo eenvoudig
kunnen laten repareren wekt verlangen
naar een toestel van Kazam.
Los van deze gezichtsbepalende
elementen zijn er meubels en zuilen op
de stand geplaatst om de producten
op tentoon te stellen. Hierop zullen
alle smartphones van Kazam komen
te staan. Er zal ook ruimte geboden
worden voor de featurephones van
Kazam, waarop minder nadruk ligt.
Daarom is besloten deze aan een
speciale plaat aan de muur te hangen.
Een van de eisen voor het standontwerp
was dat er zowel presentatieruimte
als ontmoetingsruimte moet zijn. De
rechterhelft van de stand is ingericht
voor productpresentaties, terwijl de
linkerhelft van de stand zich vooral richt
op het merkverhaal van Kazam. Hoewel
er geen expliciete ontmoetingsruimte
bestaat, leent de grote open ruimte
rond de servicedesk en de gebroken
telefoon zich uitstekend voor dit
doeleinde. Een nadeel is wel dat het
vrije zicht op de servicedesk van buiten
de stand belemmert wordt als er veel
mensen in deze ruimte staan.

Modulariteit

Figuur 61: De telefoongevel
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Figuur 62: De brekende smartphone

Figuur 63: De servicedesk

De stand is in de basis uitgewerkt
op een formaat van 8x4 meter, maar
vanwege de modulaire aard van het
ontwerp is ook naar een aantal andere
formaten gekeken. Hierbij is gekozen
voor de grootste gangbare stand op

Hoofdstuk 8: Detaillering
de TeleVisie-beurs (15x4 meter), een
middelgrote stand op de Telecom
Time-beurs (4x3 meter) en als kleinste
variant het balie-formaat.
Na enige iteraties zijn de verschillende
standformaten uiteindelijk ingericht als
te zien op de plattegronden in figuur
64, figuur 65, figuur 66 en figuur 67. De
dikke zwarte lijnen in de plattegronden
stellen de wanden van de stand
voor, bij de twee grootste formaten
is uitgegaan van een hoekstand en
bij het kleinere ontwerp is uitgegaan
van een rijstand. Uit deze in totaal
vier referentieontwerpen kunnen alle
andere formaten gemaakt worden door
een van de referentieontwerpen iets
ruimtelijker of iets krapper op te zetten.
Mocht er een grote rijstand gemaakt
moeten worden, dan is dit eenvoudig
te bereiken door de brekende
smartphone te draaien.
In termen van modules en interfaces, is
de opbouw van de stand vrij eenvoudig.
De verschillende meubels en de
telefoongevel zijn de modules waaruit
de stand is opgebouwd, de verbinding
met de wanden en vloeren zijn de
interfaces. De specifieke verbindingen
met de vloeren en wanden zijn niet
uitgewerkt, omdat deze niet verschillen
van iedere andere beursstand. De
standbouwer die uiteindelijk de stand
zal bouwen heeft hier ervaring mee
en kan dat dus eenvoudig realiseren.
In bijlage G zijn alle modules die nodig
zijn om de verschillende standformaten

Figuur 64: Plattegrond stand 15x4 meter

Figuur 66: Plattegrond stand 4x3 meter
Figuur 65: Plattegrond stand 8x4 meter

Figuur 67: Plattegrond
stand balieforrmaat

te kunnen bouwen opgenomen. De
telefoongevel en de servicedesk zijn
op zichzelf modulaire onderdelen,
die hieronder verder toegelicht zullen
worden.
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Meubels

het eenvoudig te maken om deze te
verwisselen.

De stand is voorzien van drie soorten
meubels: de grote meubels waar
meerdere smartphones op geplaatst
zijn, de zuilen waar een enkele
smartphone op geplaatst is en de plaat
aan de wand waar de featurephones
op geplaatst zijn. Voor de globale vorm
van de plaat aan de muur is uit ruimteoverwegingen voor vierkant gekozen,
naar de eerste twee soorten meubels
is een korte vormstudie gedaan, die
getoond is in figuur 68. Uiteindelijk is
gekozen om de grote meubels naar de
grond taps toe te laten lopen. Dat geeft
een frisser uiterlijk dan een vierkant
blok en kost minder ruimte dan een
meubel dat naar onderen toe breder
wordt. Ook voor de zuilen is deze vorm
gekozen, zodat de voorkant eenvoudig
plat kan blijven en dus goed voorzien
kan worden van een deel van de
wallpaper.

Op de grote meubels is een
driehoekige scheidingswand in het
midden geplaatst waar de naam van
de tentoongestelde smartphone(lijn)
op te zien is (figuur 70). Hiermee kan
het meubel eenvoudig voor twee
productlijnen gebruikt worden. Naast
het toestel wordt een kaartje met
wat belangrijke verkooppunten en
de specificaties weergegeven. Slim
kleurgebruik boven de toestellen
geeft aan wat de naam inhoudt en
geeft zodoende wat meer inzicht in de
opbouw van Kazam’s portfolio (figuur
71). Net als de grote meubels, worden
de zuilen voorzien van een standaard
met het toestel en een eenvoudig
specificatiekaartje. Een klein zuiltje dat
boven het geheel uitsteekt geeft aan
welk toestel er op de zuil staat (figuur
72).

Er is eveneens een studie gedaan naar
de materialisering van de meubels.
Enkele iteraties zijn te zien in figuur
69. Hierin rood omlijnd de uiteindelijk
gekozen materialisering. Er is gekozen
voor bamboe omdat dit de betrouwbare
en menselijke uitstraling van hout heeft,
terwijl het wel vrij licht is en dus goed
binnen een frisse moderne stand past.
Door het tafelblad wit te houden komt
extra nadruk op het product te liggen.
De productlijn-achtergrond zal achter
een plexiglas plaat geplaatst worden
om hem extra nadruk te geven en
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Figuur 69: Studie materialisering meubel

Figuur 68: Vormstudie meubel

De plaat waaraan de Life-toestellen
tentoongesteld worden meet 800x1500
millimeter en biedt naast de toestellen
ruimte voor een slogan en de tekst
Kazam Life. De plaat is opgedeeld in
vakjes voor één toestel, ieder vakje
is uitgerust met een gat waarin zowel
een telefoonhouder als een afdekplaat
geplaatst kan worden. Zo kan
gevarieerd worden met de vakjes waar
telefoons in zitten voor een wat frissere
uitstraling (figuur 73).
Figuur 70: Scheidingswand geeft tentoongestelde lijn weer

Figuur 71: Bedrukking zorgt voor meer inzicht portfolio
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meer het idee geeft van een telefoon
vaar je als bezoeker ‘in’ kijkt. Omdat het
gaat om een stuk plafond van maximaal
2,5 meter valt het effect dat dit heeft op
de open uitstraling van de stand mee.
De gevel is bedrukt met een afbeelding
van het huidige vlaggenschip van
Kazam, de Tornado 348.

Figuur 72: Toestelzuilen met naamzuil er bovenop

Figuur 73: Plaat aan de muur met Life-toestellen

Figuur 74: Servicedesk

Om ruimte te besparen is gekozen
om de opslagruimte voor persoonlijke
eigendommen van het standpersoneel
en een brandblusser in de grote
meubels te integreren. Door de
binnenkant hol te maken en uit te rusten
met een paar planken kan eenvoudig
bergruimte gecreëerd worden. Via
een luikje in de zijkant zal deze ruimte
bereikbaar zijn.

de andere meubels op de stand (figuur
74). Om niet alleen focus te leggen
op de gratis schermreparatie maar op
de hele serviceproposite van Kazam,
zijn de zijkanten van de servicedesk
voorzien van drie schermpjes. Ieder
schermpje geeft meer informatie over
een van de drie pijlers van Kazam’s
service. Door deze schermen schuin
omhoog te plaatsen zijn ze eenvoudig
afleesbaar en krijgt de servicedesk zijn
diamantvormige uiterlijk.

Omdat de zijkant van de servicedesk
ook gebruikt moet kunnen worden
in een kleiner standformaat om de
USP’s van Kazam tentoon te stellen,
is besloten deze loskoppelbaar te
maken. Via een schroefverbinding is
dit deel aan de servicedesk of aan de
muur te bevestigen. Aan de rechterkant
van het meubel zullen hier scharnieren
gemonteerd worden, zodat de zijkant
als deurtje kan dienen voor het
personeel van de servicedesk.

Om de servicedesk wat extra nadruk
te geven, is gekeken of de stervormige
gevel van concept Hollywood boven
deze desk geplaatst kan worden en
welk effect dat op de gevel van de
stand zou hebben. Hoewel dit goed
mogelijk blijkt en de uitstraling van
de stand ten goede zou komen, vind
Kazam Benelux dit niet mooi waardoor
uiteindelijk besloten is dit element niet
in het eindontwerp op te nemen.

Telefoongevel

Servicedesk
De servicedesk legt nadruk op de
unieke servicevoorwaarden van Kazam
door gebruikers de mogelijkheid te
bieden op de beurs hun scherm te
laten repareren. De voorkant van de
desk is een eenvoudige balie waar
in lichtgevende letters Service op
geschreven staat om extra op te vallen.
Het deel waar dit in staat is wit, de rest
van het meubel is van bamboe in lijn met

De telefoongevel is aan de voorkant
van de stand geplaatst en omvat nog
maar een deel van de stand. Omdat
de gevel kleiner is geworden, is ook
besloten hem overdekt te maken
(figuur 75). Dat zorgt ervoor dat er meer
nadruk op komt te liggen binnen het
hele ontwerp van de stand en dat het

De gevel zal in een aantal formaten
beschikbaar moeten zijn: 2,5 meter
breed voor de grote stands en 1,5
meter breed voor de kleine stands. Het
streven is om de brede versie 3,5 meter
hoog te maken, maar aangezien dat
vooraf goedgekeurd moet worden zal
er ook een versie van 2,5 meter breed
en 2,5 meter hoog moeten zijn voor het
geval dat de hoge variant afgekeurd
wordt. Omdat het aanpassen van de
breedte een grote invloed heeft op de
hoogte van de rand boven het scherm

Figuur 75: Overdekte telefoongevel
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in een smartphone, is besloten het hele
bovenstuk verwisselbaar te maken
(figuur 76). De basis van de zijkant is 1,9
meter hoog en kan gekoppeld worden
aan de brede of smalle bovenkant. In
het geval van de hoge versie kan daar
nog een tussenstuk van één meter
tussen geplaatst worden. Het plafond
en de achterkant van de telefoon
moeten in zowel een brede als smalle
variant bestaan en kunnen gekoppeld
worden aan het bovendeel van de
voorkant.
Omdat ervoor te zorgen dat de telefoon
eenvoudig koppelbaar en stevig
is, is gekozen voor een aluminium
buizenframe. Op die manier kunnen
de verschillende delen eenvoudig
gekoppeld worden door buizen in
elkaar te schuiven. Door een multiplex
kast om het frame te bouwen heeft het
geheel een mooie uitstraling, terwijl het
frame zorgt voor de stevigheid.
Aanvankelijk was het idee om ervoor
te zorgen dat er een punt is waarop
de stand er precies als een telefoon
met zijn wallpaper uitziet. Tijdens het
onderzoek naar welk punt dit moest
zijn, bleek het helaas niet mogelijk om
binnen de beperkte ruimte van de beurs
dit op een goede manier uit te werken.
De volgende stand begint vaak al na
drie of vier meter, wat betekent dat het
gezichtspunt niet verder dan dat mag
liggen. Wanneer dit punt op drie meter
gelegd wordt, betekent dat dat bij een
gevel van 2,5 meter de achtergrond in
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een vier meter diepe stand ongeveer 5,3
meter groot moet zijn (figuur 77). Helaas
biedt de stand hier niet voldoende
ruimte voor. Daarom is besloten de
stand zo in te richten dat alle meubels
precies de print van het stuk wallpaper
recht achter zich bevatten. Hierdoor
is er geen gezichtspunt waarvandaan
de invulling precies klopt, maar is het
idee nog steeds duidelijk en wordt
voorkomen dat de wallpaper over
andere onderdelen van de stand heen
gedrukt moet worden.

Brekende smartphone
De brekende smartphone bestaat
uit een kunststof kast in de vorm van
een telefoon met daarin een groot
beeldscherm. Daarnaast moet het
apparaat een sensor hebben die het
merkt wanneer er iemand langsloopt.
Zodra dat gebeurt, zal een animatie
gestart worden die eruit ziet alsof het
display van de telefoon breekt. Daarna
komt in beeld dat Kazam daar de
oplossing voor heeft en dat er op de
stand meer te zien is over de unieke
service van Kazam. De animatie zal
grofweg zo opgebouwd zijn als te zien
in figuur 78. Voor deze eyecatcher
is gebruik gemaakt van de Kazam
Tornado 445L, het duurste toestel in de
Tornado-lijn van Kazam op het moment.
Hiermee wordt voorkomen dat de
Tornado 348, die al in de gevel verwerkt
is, meerdere malen in het standontwerp
gebruikt wordt.

Figuur 76: Modulaire opzet telefoongevel

Figuur 77: Om de hele telefoon als een geheel te zien is een grote
bedrukte achtergrond nodig
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Stijl en bedrukking
Het kleurgebruik van het originele
concept Telefoon zal grotendeels
overgenomen
worden.
Dat
wil
zeggen dat de stand een witte vloer
krijgt en ook de wanden en meubels
overwegend wit worden (figuur 79).
Daarnaast zijn de kleuren van Kazam
duidelijk aanwezig op de meubels, in
de wallpaper van de telefoongevel en
in alle grafische uitingen. Om de stand
een iets meer menselijke uitstraling te
geven, is in verschillende meubels een
kleine hoeveelheid bamboe verwerkt,
wat nog steeds goed aansluit bij het
frisse en moderne karakter van Kazam.
Naast de bedrukking van de
verschillende standelementen, is ook
op de wanden ruimte voor bedrukking
gereserveerd. Omdat de inhoud hiervan
erg per beurs zal verschillen, is die niet
tot in detail uitgewerkt. Het linkerdeel
van de stand is vooral ingericht op het
tonen van het merkverhaal van Kazam,
terwijl het rechterdeel van de stand
is meer gericht op de producten. De
bedrukking op de wanden zal daar
ongeveer mee overeen moeten komen.

Figuur 79: De
volledige stand
heeft een frisse
en moderne
uistraling.

Figuur 78: Opzet van
de animatie voor de
brekende smartphone
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Hoofdstuk 9:

Conclusies en
aanbevelingen

Hoofdstuk 9: Conclusies en aanbevelingen
Het doel van deze opdracht was
het ontwerpen van een modulaire
beursstand voor Kazam, die zowel
op kleine als op grote beurzen te
gebruiken is. Hieraan is een onderzoek
vooraf gegaan waaruit de merkidentiteit
en de onderscheidende waarden van
Kazam naar voren moeten komen.
Deze informatie dient als uitgangspunt
voor het ontwerpproces.
Uit het vooronderzoek is gebleken
dat de goede service van Kazam de
belangrijkste merkwaarde is die in
de stand naar voren moet komen.
De focus binnen de stand moet op
smartphones komen te liggen, maar
omdat het brede productaanbod
een van de voordelen van Kazam is
moet er wel ruimte zijn om de gehele
portfolio te tonen. Omdat een van de
belangrijkste doelstellingen voor Kazam
het vergaren van naamsbekendheid
is, moet de stand opvallen binnen de
drukke beursomgeving en ook een
indruk achterlaten. De merkidentiteit
van
Kazam
kan
omschreven
worden
als
jong,
humoristisch,
menselijk, betrouwbaar en enigszins
schreeuwerig, de uitstraling van de
stand zal hierbij aan moeten sluiten.
Het gepresenteerde ontwerp bestaat
uit een stand met in het midden een
deel dat als telefoon is ingericht met
links daarvan ruimte voor ontmoetingen
en het merkverhaal van Kazam.
Binnenin de telefoon en rechts van de
telefoon wordt het productportfolio van

Kazam gepresenteerd. Op de stand
zijn een servicedesk en een grote
telefoon waarvan het scherm als het
ware barst als er iemand langsloopt
geplaatst om extra nadruk te leggen op
de unieke service van Kazam. Daarop
scoort het ontwerp dan ook goed. De
bijzondere opbouw van de stand met
een telefoonvormige ruimte in het
midden trekt aandacht en zal eerder
door bezoekers onthouden worden,
wat goed is om de naamsbekendheid
van Kazam te vergroten. De uitstraling
van de stand past door het gebruik
van wit, roze, oranje en bamboe als
belangrijkste kleuren goed bij de
menselijke, betrouwbare en enigszins
schreeuwerige
merkidentiteit
van
Kazam.
Hoewel de stand goed scoort op
de
belangrijkste
uitgangspunten,
zijn een aantal minder belangrijke
uitgangspunten onderbelicht gebleven.
Zo zou de stand meer kunnen doen
om de opbouw van Kazam’s portfolio
te verduidelijken en zijn veel wensen
niet teruggekomen in het eindontwerp.
Hierbij kan gedacht worden aan
de nadruk op een goede prijskwaliteitverhouding, de nadruk op het
mooie ontwerp van Kazam’s duurdere
smartphones en de nadruk op de
uitgebreide lijn van 4G-toestellen.
Modulariteit is in het standontwerp
aanwezig in de vorm van een modulair
opgebouwde gevel en een eenvoudig
schaalbare inrichting. Op dit vlak is

wellicht meer haalbaar door de hele
stand modulair op te bouwen in plaats
van alleen de gevel en de inrichting.
Op die manier zou de stand nog
makkelijker schaalbaar en meerdere
keren bruikbaar kunnen worden.
Binnen dit project is weinig ruimte
geweest voor de precieze technische
uitwerking van de stand, daar zal in
een vervolgfase naar gekeken moeten
worden. Hierbij kan gedacht worden
aan zaken als de materialisering, de
manier waarop de vloeren en wanden
opgebouwd worden en de manier
waarop meubels hieraan bevestigd
worden. Ook de belichting binnen de
stand moet nog uitgewerkt worden
voordat de stand daadwerkelijk
gebouwd kan worden. Voor alle meubels
en herbruikbare standdelen geldt dat
er een precieze manier gevonden
moet worden waarop de bedrukking
eenvoudig te verwisselen, zodat goed
op de specifieke wensen van iedere
beurs ingespeeld kan worden. Voor
iedere beurs waar de stand gebruikt zal
worden moet de aanwezige bedrukking
en de plaatsing van de toestellen
uitgewerkt worden aan de hand van
de doelstellingen van die beurs en het
actuele productportfolio. Afhankelijk
van de beurs kan nagedacht worden
over een kleine extra activiteit die op
de stand toegevoegd kan worden om
de aandacht van het publiek beter vast
te houden.

Concluderend kan gezegd worden
dat het uiteindelijke standontwerp een
frisse, moderne uitstraling heeft met
een unieke gevel en sterke focus op
de service van Kazam. Daarmee past
de ontworpen stand goed bij Kazam en
voldoet hij aan een groot aantal van de
gestelde uitgangspunten.
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