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1. Inleiding 

 

Voor u ligt een rapport gemaakt door studenten uit de minor Online Marketing te 

Breda. Dit rapport is gemaakt naar aanleiding van een aantal vragen betreffende het 

online marketing gebeuren in China. Aan de hand van een aantal vragen wordt er in 

kaart gebracht hoe en wat zij doen aan online marketing in China. In hoofdstuk 2 

wordt een algemeen stukje beschreven over het internetgebruik in China, gevolgd 

door hoofdstuk 3 waar de verschillende dimensies van Hofstede worden behandeld. 

Vervolgens wordt het social media landschap in kaart gebracht en tot slot enkele 

trends behandeld.  
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 Algemeen internetgebruik China 

 

Eind 2014 had China zo’n 632 miljoen internetgebruikers. Hiervan internetten 527 miljoen via 

zijn/haar smartphone.  Maar liefst 90% van de internetgebruikers maakt van minimaal één 

social media platform gebruik. Hiermee is ook gelijk de opkomst van social media in China 

aangegeven.  

In China heeft de internetgebruiker niet de gehele vrijheid om elke site te bezoeken. Zo 

bepaald de overheid welke sites de chinezen wel en niet mogen bezoeken.  Een nieuwe filter 

die "Great Firewall of China" wordt genoemd zorgt hiervoor. Zo zijn bijvoorbeeld de websites 

facebook.com, twitter.com, gmail.com, google.com en youtube.com geblokeerd voor de 

inwoners van China.  (Keijzer, J., 2015) 

Tien websites die het meest worden gebruikt 

in china zijn Baidu.com, QQ.COM, Google 

China, Sina, Taobao, Google.com, 163.com, 

Sohu, SOSO en Youku. De populairste 

website is Baidu.com, dit is het google van 

China.  (Z.N., 2014) 

Zoals op de afbeelding is te zien heeft Baidu 

een marktaandeel van 79,48% in 2014. Dit 

marktaandeel is vergelijkbaar met het 

marktaandeel van Google in Nederland.  

(Incitez China, 2015) 

 

Voor bedrijven in China is het gebruik van social media een must. Social media heeft in dit 

land namelijk een beslissende rol in het aankoopproces. (Gogelein, J., 2014) 
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Advertentiemogelijkheden 
De manier van adverteren op het internet in China is 

vergelijkbaar met Nederland. De drie soorten advertenties die 

het meest worden gebruikt in China zijn  Search engine ads 

(33,9%), E-commerce ads (26,2%) en Brand image ads 

(20,7%).  Tot slot zijn de video advertenties sterk in opkomst. 

Het aantal online advertenties zijn de afgelopen jaren heel 

hard gestegen in China. In 2014 was de totale 

tranactiewaarde van de online reclame markt in China $24.92 

biljoen. In vergelijking met een jaar eerder is dit een toename 

van ruim 40%. Naar verwachting zal dit bedrag de komende 

jaren alleen maar blijven stijgen, zoals te zien is in de 

onderstaande afbeelding. 

 

De meeste online advertenties worden geplaats op de grootste zoekmachine van China. 

Zoals in de onderstaande afbeelding te zien, wordt de tweede plaats ingenomen door 

Taobao en de derde plaats door Tencent. (Cecilla, 2015) 
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Culturele dimensies van Hofstede 

 

 

In de bovenstaande afbeelding is de Nederlandse cultuur vergeleken met de Chinese cultuur 

aan de hand van de 6 dimensies van Hofstede. Hieronder staan deze verschillen verder 

uitgewerkt per categorie. 

Power Distance (Machtsafstand) 
Machtsafstand heeft te maken met de verhoudingen op het gebied van macht in een land. 

Bijvoorbeeld de gelijkheid van individuen in de maatschappij, maar ook machtsafstand in een 

bedrijf.  Zoals te zien in de staafdiagram is deze in China vele male hoger dan in Nederland. 

Dat houdt in dat er in China veel meer ongelijkheid heerst dan in Nederland. Daar loop je 

bijvoorbeeld niet zomaar het kantoor van de baas in, terwijl dat in Nederland veel 

gewoonlijker is.  

Individualism (Individualisme) 
Binnen deze categorie wordt er gekeken naar of de samenleving meer spreek van “Ik” of 

“wij”. Zorgen we in een land allemaal voor 

elkaar, of alleen voor je eigen en familie? 

China soort in deze categorie heel laag (20), 

dat houdt in dat ze leven in een 

collectivistische cultuur. Mensen leven in 

groepen die voor elkaar zorgen. Nederland is 

een veel meer een individualistische cultuur.   

Masculinity (masculiniteit)  
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In deze categorie uit de 6 dimensies van Hofstede wordt de cultuur van een land getypeerd 

als mannelijk (hoge score) of vrouwelijk (lage score). Een mannelijke cultuur heeft als 

eigenschappen: succes, concurrentie en prestaties.  

Een vrouwelijke cultuur heeft de volgende eigenschappen: Zorg voor andere en de waarde 

van het leven.  China scoort hoog op dit onderdeel en is daarmee een mannelijke 

samenleving  die erg gerichts op het boeken van successen. Mensen in dit grote land zijn 

bereidt om vrije tijd op te offeren voor om te werken. Bedrijven die in Nederland om 17.00 

sluiten zijn daar tot diep in de nacht open, denk aan bijvoorbeeld kappers.  Tot slot zijn voor 

Chinese studenten hoge cijfers voor examens en tentamens heel belangrijk. 

Uncertainly Avoidance (onzekerheidsvermijding)  
Onzekerheidsvermijding heeft te maken met de toekomst. Hierbij wordt de volgende vraagt 

gesteld: “Moeten we de toekomst controleren of moeten we het gewoon laten gebeuren?”.  

China scoort hierop vrij laag (30).  Nederland scoort hierop hoger, namelijk 53.  

Long term orientation (lange termijn gericht) 
Culturen die laag scoren op dit onderdeel hechten veel waarde aan oude tradities en 

normen. Verder zitten ze niet te wachten op maatschappelijke veranderingen. Culturen die 

hoog scoren op dit onderdeel zijn juist het tegenovergestelde, zij vinden het juist goed als er 

veranderingen worden doorgevoerd.  Denk hierbij aan vernieuwingen in het onderwijs 

enzovoorts. China scoort hoog op dit onderdeel (87). Ze vinden het goed als er bepaalde 

veranderingen worden doorgevoerd.  Verder kijken ze graag naar de toekomst, dit is terug te 

zien in bijvoorbeeld sparen en investeren.  

Indulgence (controle in het leven) 
Een zwakke controle in het leven wordt ook wel verwennerij genoemd, een sterk controle 

wordt terughoudendheid genoemd.  China scoort laag in deze categorie, namelijk 24 en kan 

worden beschreven als een ingetogen cultuur. China hecht niet veel waarde aan vrije tijd en 

zijn niet echt bezig om alle verlangens te bevredigen.  (Hofstede G., 2015)  
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Usability 

In deze paragraaf wordt de usability van Chinese websites onder de loep genomen. Chinese 

internet gebruikers vinden andere dingen belangrijker en de websites hebben een andere 

uitstraling.  

Content 
In vergelijking met westerse website staat er veel meer tekst op Chinese webpagina’s. 

Hierdoor ogen de websites veel drukker dan dat Westerse internetgebruikers gewend zijn. In 

de onderstaande afbeelding is dit duidelijk te zien. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Design 
Op veel Chinese website komen de kleuren goud en rood terug. Beide kleuren hebben een 

speciale betekenis voor de Chinese bevolking.  Goud staat voor premium en rood staat voor 

geluk. In de bovenstaande afbeelding is een voorbeeld van een typisch Chinese website te 

zien. Toch vinden veel Chinezen websites met een Westers design vertrouwelijker, zo blijkt 

uit onderzoek (zie afbeelding hieronder). 
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Verder maken ze in China veel meer gebruikt van blije gezichten, op negen van de tien 

website kom je een gezicht tegen met een lach. Ook naamsbekendheid is heel belangrijk op 

de Chinese markt, daarom steken bedrijven veel tijd in het ontwerp van een logo. Deze staat 

dan vaak ook prominent op de website. Tot slot zien Chinezen witte stukken op een website 

als leegte.   

Chinezen zijn gek van animaties. Wanneer je als Westers bedrijf een Chinese website gaat 

maken is het zeker zinvol om te werken met animaties. In de westerse landen is dit veel 

minder van toepassing (zie onderstaande afbeelding) 

 

 

 

Interactie  
De Chinese internetgebruiker is vaak opzoek naar interactie. Hierbij dient te worden gedacht 

aan blogs, fora en reviews. Chinezen hebben over het algemeen ook meer online vrienden 

dan offline vrienden.  De populariteit van zoekmachines en productreviews is de afgelopen 

jaren sterk toegenomen. (David, 2010) 
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Social media in China 

Op het gebied van social media is Tencent de naam die in China overal terugkomt. Dit bedrijf 

is vanaf de opmars van social media al een grote speler. Tencent is met verschillende 

concepten actief op de online markt en deze concepten versterken elkaar (Barakat, 2014). 

Het is vergelijkbaar met de gedachte dat Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Dropbox 

en (het vroegere) MSN allemaal van dezelfde eigenaar zouden zijn. De concepten van 

Tencent worden vooral in China veel gebruikt. Hierbij moet wel rekening gehouden worden 

met het feit dat een aantal grote spelers zoals Facebook, Twitter, Youtube en Google in 

China geblokkeerd worden. Er zijn voor al deze partijen Chinese varianten die wel 

toegankelijk zijn voor de Chinese bevolking, In de grafiek hieronder is te zien hoe groot het 

bereik van Tencent daadwerkelijk is. Drie van de vijf grootste social media platforms vallen 

onder de firma Tencent (We Are Social, 2014). 

 

Qzone 
Dit concept is vergelijkbaar met Facebook. De gebruikers hebben een eigen pagina en 

kunnen hier bloggen, foto’s delen, muziek luisteren en video’s bekijken. Met 644 miljoen 

maandelijkse gebruikers is dit het grootste online platform van China (We Are Social, 2014). 

Dit is meer dan de helft van het aantal actieve gebruikers van Facebook. Iedereen heeft een 

eigen opmaak van het profiel. Dit is anders dan bijvoorbeeld bij Facebook, waar iedereen 

eenzelfde opmaak van het profiel heeft. De profielen op Qzone zijn niet op basis van 

werkelijke namen, maar er wordt gewerkt met gebruikersnamen die mensen zelf kunnen 

kiezen. 
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Weibo 
Dit is de Chinese variant van Twitter. Er zijn twee verschillende varianten van Weibo. 

Enderzijds is er de variant van Tencent. Dit platvorm heeft 580 accounts waarvan er 120 

miljoen maandelijks actief zijn. Anderzijds is er Sina Weibo, de versie waar internetgigant 

Alibaba een aandeel van 20% in bezit heeft. Sina Weibo heeft 556 miljoen accounts waarvan 

er 129 miljoen maandelijks actief zijn (Chen, 2014). Weibo wordt voornamelijk gebruikt na de 

maaltijd en voor het slapen. Het delen van informatie en het lezen van nieuws wordt het 

meest gedaan op Weibo. 

 

Tencent Pengyou 
Dit platvorm is te vergelijken met Qzone, alleen wordt hier gewerkt met werkelijke namen in 

plaats van gebruikersnamen. Pengyou is niet zo populair als de andere netwerken van 

Tencent. 

QQ instant messenger 
QQ is vergelijkbaar met het vroegere msn. Dit is de instant messenger die gekoppeld is aan 

de eerder genoemde platforms Qzone, TencentWeibo en Tencent Pengyou (Lukoff, 2014). 

Hiermee kunnen, voornamelijk via de pc, persoonlijke berichten naar elkaar gestuurd 

worden. Dit kan zowel individueel, als in groepsverband. De uitrol van een mobiele variant 

van dit systeem ging niet zo soepel als verwacht en daarom heeft Tencent WeChat in het 

leven geroepen. 
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WeChat 
Dit is de mobiele versie van QQ en is vergelijkbaar met WhatsApp en heeft 396 miljoen 

actieve gebruikers per maand. Dat is 79% van het aantal wereldwijde actieve WhatsApp 

gebruikers. Er zijn echter meer mogelijkheden dan alleen het versturen van tekstberichten 

(Marcar, 2014). Er kunnen mensen in de buurt gevonden worden die de app ook gebruiken, 

flessenpost kan verstuurd worden en je kunt gematched worden aan een willekeurige 

gebruiker als je schut met je telefoon. Ook is er het onderdeel ‘Moments’ wat vergelijkbaar is 

met de tijdlijn op Facebook. Hier kan er tekst, foto’s of video’s geupload worden. WeChat 

wordt vooral actief gebruikt na de maaltijd en voor het slapen. Zoals hieronder te zien is het 

versturen van tekst- en spraakberichten het meest populaire onderdeel van de app. 
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Trends en ontwikkelingen 

In de onderstaande paragraaf komen een aantal trends en ontwikkelingen uit China naar 

voren die invloed hebben voor een (online) marketeer. 

Demografisch 
Uit de onderstaande afbeelding blijkt dat Chinese jongeren het meest gebruik maken van 

internet. Met Chinese jongeren wordt bedoeld, personen in de leeftijdscategorie van 18 tot 

24 jaar. Personen met de leeftijd vanaf 30 jaar en ouder maken veel minder gebruik van het 

internet in China. Zie onderstaande afbeelding voor meer cijfers. 
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Economisch  
Chinezen gebruiken vooral hun mobiel, meer dan 60%, om te surfen en om online aankopen 

mee te doen. In 2015 wordt er verwacht dat Chinezen zo’n 543 miljard dollar uitgeven online 

aan ondere andere aan kleding, elektronica, boeken en cosmetica. Gemiddeld besteed een 

Chinees met internettoegang zo’n 10.000RMB = 1613.05 dollars.  (Mulder, 2014)  

 
 

Sociaal-cultureel 

De Chinese consument koop steeds meer en vaker online. De E-commerce groeit hierdoor 5 

keer zo snel als in de VS. Daarnaast wordt het internet ook steeds vaker gebruikt om 

producten te bekijken en te beoordelen. Chinezen verwachten steeds meer om als individu 

te worden benaderd. Meer Chinese consumenten blijven up-to-date over trends en vinden de 

stijl van een product belangrijker dan de functie. Chinezen kopen steeds vaker nieuwe producten 

als zij het gevoel al krijgen dat het product niet meer in de mode is. Een voorbeeld hiervan is de 

verkoop van telefoon. Met een gemiddelde van één telefoon per 1,5 jaar is de verkoop van 

mobiele telefoons in China nu op gelijke voet met volwassen markten zoals in West-Europa. 

(Fygi, 2010)  

Technologisch 
In China is de Smartphone sterk in opkomst. Niet alleen voor het gebruik van social media, 

maar ook voor het doen van online aankopen. In 2014 was de totale transactiewaarde van 

de mobiele betaalmarkt $97.628.000.000, dit is een stijging van 391% ten op zichten van 

2013. Door dit gegeven wordt de Smartphone een steeds belangrijker middel voor 

marketeers om hun campagnes op uit te voeren. (CIW Team, 2015) 
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Ecologisch 

Consumenten zullen zich steeds meer realiseren dat China het epicentrum is van 

(duurzame) innovatie. China is hard bezig de Westerse markt te veroveren door, net als 

Westerse merken, duurzaam te produceren. Trendwatching schat dat zij in dit aspect gelijk 

zal staan als de Westerse markt. Je kunt dus verwachten dat er steeds meer Chinese 

producten op de markt zullen verschijnen.  (Z.N., 2014) 

Een voorbeeld hiervan is de In 2013 geopende Nike’s conceptstore die volledig gemaakt is 

van afval. Deze is gemaakt van 7500 plastic flesjes en 50.000 oude CD’s en DVD’s.  (Z.N., 

Nike’s Newest Concept Store in Shanghai Built with 100% Trash, 2013) 

 

Politiek-juridisch  
De internet censuur van China wordt bepaald door veel verschillende wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen. Door dit systeem worden vele websites, blogs, e-mail  en 

andere chatfuncties controleren. Ook zijn er duizenden ambtenaren die dagelijks het internet 

monitoren. Internet filtering in China vindt plaats op verschillende niveaus zowel op gateway 

routers en bij internet service providers en zoekmachines. Deze regelgeving en wetten 

zorgen ervoor dat bedrijven er op moeten letten wat zij op internet zetten, omdat als er iets 

verkeerds wordt op gezet, dit meteen wordt verwijderd.  (ANP, 2012) 

http://inhabitat.com/new-nike-concept-store-in-shanghai-is-made-entirely-from-trash/nike-shanghai-trash-1-2/
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