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MERK ANALYSE

Moeders Mooiste
Moeders Mooiste is een band die studeert aan de rockacademie
in Tilburg. Ze treden ongeveer 2 of 3 keer per maand op en 
zijn bezig met het maken van hun tweede album. Moeders 
Mooiste bestaat uit 4 verleidelijke jongens en verknipte verhalen 
vertellen. Ze zetten nederpop op de kop. De frisse doch steviege 
sound van de band nestelt zich in je hoofd en kruipt in je hart.

Inspiratie
Merken waar Moeders Mooiste inspiratie vandaan haalt en 
waar ze naar opkijken zijn soortgelijke bands als Kensington en 
Doe Maar. Ze worden wel geinspireerd door deze bands, maar 
willen niet hetzelfde soort muziek maken. Mogelijke mode en 
lifestyle merken waar ze inspiratie vandaan halen zijn lokale 
merken zoals CoffeeLab. Verder grotere merken zoals Vans en 
About You zijn merken waar ze wel mee samen kunnen werken.
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Merktemplate

Moeders Mooiste straalt de volgende waardes uit:
- Zomers
- Fris
- Alternatieve Nederlandse popmuziek

Merken waarmee ze geassocieerd wil worden zijn:
- CoffeeLab
- Vans
- About You

Moodboard

54



MARKT ANALYSE

Markt
De markt waarin Moeders Mooiste zich bevindt is een klein 
markt. Ze maken Nederlandse muziek en zijn hiermee beperkt 
tot de Nederlandse/Vlaamse markt.

Verschillende media waar de band zich op moet bevinden 
om zich correct in de markt te plaatsen zijn platforms 
zoals Facebook, Instagram, Spotify of Soundcloud, 
Apple Music, YouTube en Tumblr. Deze platformen zijn 
zeer toegankelijk voor iedereen en zijn ook de plaatsen 
waar de doelgroep van de band zich vooral bevindt.

In de muziekindustrie gaat het vooral om de indrukken die je 
achterlaat bij fans en je doelgroep. Het gevoel dat je achterlaat 
bij een fan staat direct in verband met je muziek en vice versa.

Soortgelijken acts treden op bij kleinere en lokale podia zoals
013 Poppodium en de Effenaar.

Moeders Mooiste zou te zien kunnen zijn bij lokale podia zoals 
013 Poppodium en andere eventementen zoals bijvoorbeeld 
het Glazenhuis of festivals.
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Trends en ontwikkelingen
Om relevant te blijven in deze tijd moet je continu met nieuwe 
dingen komen of verder borduren op de nieuwste dingen. 

Moeders Mooiste kan zichzelf onderscheiden door zichzelf 
te blijven. Ze zijn anders dan de zangers en bands die we nu 
hebben. Doordat ze anders zijn, nieuw en zichzelf kunnen ze het 
beste ook zichzelf blijven om fris en nieuw te zijn op de markt.



Doelgroep
De doelgroep waar we ons op gaan richten zijn mensen tussen 
de 18 jaar en de 30 jaar oud. Binnen deze leeftijdsgroep 
gaan we niet op een bepaald geslacht focussen. We gaan 
ons meer focussen op de levensstijl van de personen in deze 
leeftijdsgroep. Denk aan levenstijl aan dingen die ze dagelijks 
doen, wat ze dragen en wat  voor soort producten ze gebruiken.
De dagelijkse bezigheid van de doelgroep kan verschillen van 
studeren tot aan het beginnen met het werken in bijvoorbeeld 
het bedrijfsleven. Hiernaast gaat de doelgroep vaak iets met 
vrienden doen of gaat uit of stappen met de vriendengroep.
De doelgroep zit vaak op social media zoals Instagram, Snapchat, 
Facebook en Tumblr. De tijd die ze hierop besteden varieert wel, 
maar het minimale dat ze er per dag aan besteden is  een uur of 3.  

Persona

DOELGROEP ANALYSE
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Concurrentie
Concurrentie van Moeders Mooiste zijn voornamelijk de 
kleinere spelers zoals andere artiesten of bands die aan de 
rockacademie in Tilburg studeren of soortgelijke opleidingen. 
Dit omdat nieuwere artiesten vooral moeite hebben met 
het krijgen van naamsbekendheid. Dit is dus ook een grote 
factor bij het bepalen van de concurrentie. Zo zijn bands 
zoals Chef’Special en artiesten zoals Jett Rebel geen directe 
concurrentie van Moeders Mooiste. Dit omdat grotere spelers 
zoals genoemd niet in hetzelfde wereldje werken als de band.

SWOT analyse

CONCURRENTIE ANALYSE
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