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Wat is
persuasive
design?

■

Persuasive design wordt steeds vaker toegepast bij
website en webblogs, vaak ook zonder dat je het
doorhebt. Je kan hiermee jouw consument
manipuleren, zo worden zij getriggerd om precies te
doen wat jij wil dat ze doen. Persuasive design kan te
maken hebben met kleuren en fonts, maar ook met
notificaties of pop up berichtjes die binnenkomen.

■

Een goed voorbeeld van een website die gebruik
maakt van persuasive design is Booking.com. Als u
deze site zelf ooit heeft bezocht, kwam er
waarschijnlijk al veel stress bij kijken. Dit is ook
precies de bedoeling van een bedrijf als Booking.com.
Er komen rode berichten binnen zoals ‘nog maar 1
kamer beschikbaar!’ of ‘Er kijken momenteel 3
anderen ook naar deze deal!’. Dit kan consumenten
stimuleren om sneller de kamer te boeken. Ook
kunnen er reviews naast een product staan. Een ’tell
a friend’ knop is ook steeds populairder op websites,
dit is natuurlijk erg fijn voor het bedrijf zelf want zo
wordt automatisch hun product of dienst gedeeld met
meerdere personen. Tot op de dag van vandaag
maken websites hier gebruik van en boeken hier
succes mee.

Wat zijn
influencers?

■ Influencers zijn actief op sociale media, denk
hierbij vooral aan Instagram en Facebook.
Influencers hebben veel volgers en die zorgen
ervoor dat ze een groot bereik hebben online.
Youtubers hebben duizende streams en
Instagrammers enorm veel likes.
■ Bedrijven willen graag met ze samenwerken om zo
hun product of dienst te promoten. Influencers kan
je zien als de nieuwe soort reclameblokken van TV.
Wat elke influencer uitstraalt is erg persoonlijk,
daarom kan je als bedrijf goed een influencer
kiezen die aansluit bij jouw doelgroep en merk.

Gebruiken influencers persuasive design?
■ Er zijn zeker manieren waarop influencers gebruik maken van persuasive design,
ook al denk je er in eerste instantie niet aan. Influencers zijn personen met een
enorm groot bereik en hebben dus veel invloed. Onbewust willen zij ook graag de
bedrijven waarmee zij samenwerken tevreden stellen, dus zullen zij ook hun volgers
onbewust of bewust manipuleren.
Voorbeelden hiervan zijn:
1. De captions die zij gebruiken, zoals tag je 2 vriendinnen hieronder.
2. Hashtags die zijn selecteren, zoals #ad #musthave.
3. Tags in hun foto, zoals merken of restaurants.
4. Story’s die zij posten met teksten als: swipe up, dit is mijn favoriete…, dit is een musthave
in je kledingkast, shop hier de laatste paar…
5. Onopvallende sluikreclame zoals een blikje cola vasthouden op een foto of een trui
dragen van een bepaald merk in een video.
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