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RECLAME

uw campagne InternatIonaal vertalen

Europese campagne 
is maatwerk
Uw campagne vertalen naar een concept dat ook internationaal 

een succes is, is niet per se een eitje. Sterker nog, u moet als 

voorwerk behoorlijk wat informatie inwinnen en misschien is 

het resultaat zelfs wel dat u het over een geheel andere boeg 

moet gooien. Wat in het ene land een aansprekende campagne 

is, kan in het andere land een hopeloze mislukking zijn als u 

niet de juiste aanspreekvorm kiest. 

NNeem een Duits bedrijf dat een succes-
volle campagne graag wil introduceren op 
de Nederlandse markt. Het bedrijf heeft 
keurig een vooronderzoek en doelgroep-
analyse gedaan. Op basis daarvan heeft 
het de doelstellingen bepaald en – daar-
uit voortvloeiend – ook de boodschap en 
het concept ontwikkeld. Maar dan komt 
er een belangrijk moment: er ligt een 
geweldig concept en het enige wat nog 
gedaan moet worden, is het vertalen. Het 
moge duidelijk zijn dat het hier misgaat. 

Buurlanden

Concepten kunnen niet zonder meer 
een op een tussen landen worden uit-
gewisseld. Zelfs tussen buurlanden als 
Nederland en België bestaan verschillen 
waar u rekening mee moet houden. Dat 
heeft niet alleen met taal te maken, maar 
ook met cultuur. Denkt u bijvoorbeeld 
aan facetten als welvaartsniveau, bevol-
kingssamenstelling, religie en cultuur.

Welvaartsniveau
Zelfs binnen de EU-landen kan het wel-
vaartsniveau (sterk) verschillen. Tech-

nologie verandert snel. U kunt aan het 
welvaartsniveau van een land aflezen in 
hoeverre delen van de bevolking finan-
cieel in staat zijn om gebruik te maken 
van de nieuwste technologie. U kunt 
dus een geweldig concept ontwikkeld 
hebben dat helemaal aansluit op Ne-

derlandse moderne middelen. Als u dat 
wilt doorvertalen naar, pakweg, Spanje, 
dan zou het wel eens kunnen blijken 
daar te struikelen. Het welvaartsniveau 
is daar immers lager dan in Nederland. 
Het zou dus best eens kunnen dat er 
voor dit land andere middelen nodig 
zijn om de doelstellingen te behalen.

Bevolkingssamenstelling
Veel EU-landen vergrijzen; het ene land 
sneller dan het andere. Zo is vergrij-

zing in België op dit moment al een 
groter probleem dan in Nederland. Het 
is daarom goed als u ook naar de be-
volkingssamenstelling kijkt. Wanneer 
u veel ouderen binnen uw doelgroep 
heeft, kunt u beter niet de focus leg-
gen op social media. Er zijn dan andere 
middelen nodig. Bovendien moet de 
tone-of-voice van uw concept bij een 
doelgroep van voornamelijk 65-plussers 
heel anders zijn dan bij een doelgroep 
die vooral bestaat uit 30-plussers.

Religie
Religie is iets waar u altijd rekening 
mee moet houden. Wanneer een con-
cept beledigend of aanstootgevend is 
voor een bepaalde religie slaat u niet 
alleen de plank mis, maar kunt u ook 
veel negatieve publiciteit verwachten. 
Zelfs binnen de EU zullen bepaalde 
campagnebeelden van schaars geklede 
mensen niet altijd op prijs gesteld wor-
den door de bevolking. ‘Sex sells’ gaat 
wellicht op voor Nederland, maar in 
andere landen kan dit als schokkend 
of aanstootgevend worden ervaren.  

Cultuur
Wie engagement wil creëren, moet zich 
verdiepen in de gewoontes en cultuur 
van een land. Haak daar krachtig op in, 
zodat de campagne in ieder land authen-
tiek en herkenbaar is. Aangezien de ge-
woontes en cultuur per land verschillen, 
zult u ook per land een inhaker moeten 
bedenken.

 
Als u een campagneconcept 

heeft ontwikkeld waarin u rekening heeft 
gehouden met deze belangrijke facet-
ten, kunt u aan de slag met de content. 

Religie is iets waar u 
altijd rekening mee 

moet houden
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Google Translate lijkt dan de eerste optie 
die u inzet voor vertaaladvies. De vertaal-
machine is toegankelijk, snel en gratis. 

Vertaalprofessional

Die keus wordt dan ook vaak gemaakt, 
maar dat is niet per se ook de beste keus. 
Kijkt u maar eens naar de vertaling van 
de zin “Google Translate lijkt voor ver-
taaladvies eenieders rots in de branding.” 
Google komt dan met “Google translate 
seems distant language advice everyone 
tower of strength.” Waarschijnlijk niet de 
kwaliteit van vertaling die u in uw cam-
pagne zou willen gebruiken. Een cam-
pagne opnieuw uitvoeren of annuleren 
vanwege onacceptabele fouten is duurder 
dan een vertaalprofessional inschakelen 
voor uw project. Het automatisch verta-
len van content kent echter nóg een groot 
(en misschien wel belangrijker) nadeel. 
Wanneer u een plug-in of tool installeert 
die uw vers geplaatste content automa-
tisch gaat vertalen, herkent Google dit 
namelijk niet als nieuwe content, waar-
door het geen enkel effect zal hebben op 
de posities in de zoekresultatenpagina’s. 

Metadescriptie

Met andere woorden: vertalen draagt niet 
bij aan zoekmachine-optimalisatie, en 
juist daar liggen zoveel mogelijkheden. 
Uw beste keus is dan ook om de content 

te laten vertalen door een native speaker. 
Lukt dat niet, selecteer dan in ieder geval 
een professioneel vertaler. Daarbij is het 
belangrijk dat u heel specifiek de focus-
zoekwoorden en metadescripties door-
geeft die u wilt gebruiken. Een native 
speaker weet namelijk exact welk woord 
u nodig hebt om gevonden te worden in 
de zoekmachines.  
Daarnaast helpt een metadescriptie 
om bezoekers te triggeren juist op uw 
URL te klikken. Als u de juiste teksten 
zelf in het contentmanagementsys-
teem toevoegt, herkent Google dit wél 
als nieuwe content. Dit is een goed 
begin voor de optimalisatie van zoek-
machineresultaten. Maar behalve deze 
zijn er nog drie aandachtspunten:

 ▪ Zorg voor een neutrale domeinnaam, 
zoals .com of .eu. Bij landspecifieke 
domeinnamen zoals .de denkt Google 
dat de doelgroep specifiek Duits is. 
Uw website wordt dan niet als relevant 
gezien in andere landen, en wordt dus 
nauwelijks of zelfs helemaal niet ge-
toond in de zoekresultaten.

 ▪ Probeer nieuws te plaatsen in verschil-
lende talen, en liefst niet altijd dezelfde 
berichten. Content moet namelijk 
relevant blijven én moet aansluiten bij 
het referentiekader van de anderstalige 
lezer. Door het regelmatig plaatsen van 
content in verschillende talen wordt 
een website als actief en relevant ge-
zien, met als resultaat een stijging in 
de zoekresultaten in meerdere landen. 

 ▪ Zorg dat naast de content ook alle 
knoppen, verwijzingen en menu’s 
correct worden vertaald. Ook de (navi-
gatie)structuur van een website draagt 
namelijk bij aan het optimaliseren van 
zoekresultaten in een specifiek land.

Ontmoedigen

Al met al zijn er dus heel wat zaken om 
rekening mee te houden. Laat u zich hier 
niet door ontmoedigen, maar benut de 
mogelijkheden om doelgericht aan de 
slag te gaan met uw internationale cam-
pagne. Succes is namelijk wél te vertalen!

Corinne van den Broeke is Projectmanager/
Communicatieadviseur bij BOOM Commu-
nicatie, www.boomcommunicatie.nl
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Taal of logo; een uitglijder is snel gemaakt!

In 1998 lanceerde Nike nieuwe sport-
schoenen. Waar het sportmerk echter 
niet bij stilstond, is dat het bijbehorende 
logo leek op het Arabisch geschreven 
woord ‘Allah’. Vanzelfsprekend is dit 
product niet van de grond gekomen. Dat 
een succesvolle internationale aanpak 
ook qua taal nog niet zo eenvoudig is, 
blijkt ook uit het voorbeeld van de Ameri-
kaanse bierbrouwer ‘Coors’. Het biermerk 
wilde internationaal gaan met de slogan: 
‘Turn It Loose’. In Spaanstalige landen 

las men: ‘krijg dunne ontlasting’. Het zal 
geen verrassing zijn dat ook dit concept 
geen groot succes heeft gekend. 

Gered
Zo zijn er talloze voorbeelden van inter-
nationale campagnes die het niet gered 
hebben. Het is namelijk niet een kwestie 
van een concept tekstueel vertalen. Wilt 
u succes behalen met uw internationale 
campagne of merk, dan vergt dit een 
doordachte en strategische aanpak.


