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Social media bij Lidl Nederland

Social 
media 
bij Lidl

Monitoring

Webcare

Content

Influencers

5.500 berichten / week

Het vertellen van echte verhalen die de 
fan/klant raken d.m.v. duimstoppende content

Het Lidl verhaal, verteld door 
anderen met een bereik

Leren van de conversaties online

Met de klant op ooghoogte 
in contact staan



Vanavond: 2 verhalen over 
dialogen met de supermarkt



Zomer 2018:

• Introductie nieuw biermerk najaar 2018

• Alleen bij Lidl Nederland

• Grote marketingcampagne

• Via alle kanalen naar buiten

• Een campagne waar iedereen het over zal hebben!

Een nieuw biermerk



Kordaat

“Kordaat: hét bier voor kordate mannen” 

Facebook community bestaat voor groot gedeelte uit vrouwen



Kordaat

Eerste script TVC: De man wordt heroïsch neergezet als kordate hoeder van de familie

TVC: https://www.youtube.com/watch?v=9rrQWag9ktM

https://www.youtube.com/watch?v=9rrQWag9ktM


Kordaat

Bij Lidl verantwoordelijk voor

• Influencers

• Monitoring

• Content 

• Webcare

“Wat gaan we op social media doen?”

Laten we de critici voor zijn en ook de vrouw niet 

vergeten. Productie gestart en simultaan 

ontwikkeld.



Kordaat



Kordaat



Kordaat



3 video’s met Kordate vrouwen

• https://www.youtube.com/watch?v=2Juc3QXEIZg

• https://www.youtube.com/watch?v=3iPRYlA0eqg

• https://www.youtube.com/watch?v=LcmQ6gme-TQ

Voornamelijk verspreidt op Facebook:

• https://www.facebook.com/lidlnederland/posts/1968781813423515/

• https://www.facebook.com/lidlnederland/posts/2025273294190344/

• https://www.facebook.com/lidlnederland/posts/2028821220511817/

https://www.youtube.com/watch?v=2Juc3QXEIZg
https://www.youtube.com/watch?v=3iPRYlA0eqg
https://www.youtube.com/watch?v=LcmQ6gme-TQ
https://www.facebook.com/lidlnederland/posts/1968781813423515/
https://www.facebook.com/lidlnederland/posts/2025273294190344/
https://www.facebook.com/lidlnederland/posts/2028821220511817/


Kordaat

Reactiegifs voor webcare

https://giphy.com/search/kordaat

https://giphy.com/search/kordaat


Kordaat 



Vanavond: 2 verhalen over 
dialogen met de supermarkt



Stel, je bent een puber…



Stel, je bent een puber…



Mediagebruik pubers 2018 (12-15 jaar oud)



@LidlNederland



Hallo. Ik heb een vraag

Waar ga je die stellen?



Hallo. Ik heb een vraag

Wij zagen een patroon…



Frikandelbroodjes?



Wij denken te weten wat de vraag is…



Kennen jullie Lil Pump?



Waar verzamelen deze pubers zich?



We komen dichterbij…



Toen zaten we in de groep!!



Toen zaten we in de groep. Met een telefoonnummer…



Wat neem je mee van deze twee verhalen?

Frikandelbroodjes:

• Jouw merk wordt in gesloten groepen besproken

• Onderwerp vaak onbekend

• Klant kiest kanaal

Kordaaat:

• Maak je een spraakmakende campagne? Reken op feedback en vang deze

kordaat op, dit kun je prima voorbereiden



Bedankt
en let’s connect!
https://www.linkedin.com/in/wiebegovers/

https://www.linkedin.com/in/wiebegovers/

