


Voorkennis
Goose Island is brouwerij in Chicago (Amerika) dat begonnen is als brewpub in 1988, 
en is vernoemt naar een nabijgelegen eiland. De grote brouwerij opende in 1995.

Fysiek
De Fysieke uitstaling van Goose Island is erg fris en kleurrijk. Het is duidelijk 
te merken dat ze met hun frisse en mooie blikjes en flesjes maar ook met kun
 reclame het jongere publiek proberen te bereiken (wel ouder dan 18+ natuurlijk). 
Ook zijn ze goed actief op socialmeda en gebruiken ze daar ook redelijk jonge 
mensen tussen de 25/30 jaar in hun video’s.  

Persoonlijkheid
De persoonlijkheid van Goose Island is echt dat ze frisse kleuren gebruiken om 
hun bier aantrekkelijk te maken voor een bepaalde doelgroep. 
Ook is de boodschap die ze over brengen op hun YouTube kanaal als of het een 
aantal jonge gasten zijn die bier brouwen en hier ook hard voor werken. 
Dit kwam ook naar voren in een van hun commercial video’s . De boodschap in deze 
video video was zonder hardwerken waren ze nooit het grote bedrijf dat ze nu zijn en daar 
zijn ze trots op. Dus aan de ene kant is de persoonlijkheid erg serieus maar ook weer 
heel verfrissend door de kleuren die ze gebruiken op hun website, socials & producten.  
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Relatie
De relatie die Goos Island probeert te creëren is jonge mensen en hun vrienden 
die samen genieten na het harde werken van hun biertje. Ook is de relatie 
verschillende soort feesten zoals bijvoorbeeld oktoberfest, tijdens 
oktoberfest brouwt Goose Island een tijdelijk beertje voor dit festival. 

Cultuur
Goose island wil voor meer staan dan een normaal biermerk. In plaats van het 
uitstralen van een fabriek waar bier gemaakt wordt  willen ze ambacht uitstralen. 
Het cultuur van Goose Island is dan ook meer voor jonge hardwerken de mensen die 
een tikkeltje hipster zijn.
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Reflectie
Goose Island richt zich vooral op de jonge hippe mensen tussen de leeijd 
21 tm/ 35 jaar. Dit zijn vaak ook de mensen die meer drinken omdat ze nog uit gaan 
en hun vrienden veel zien. Dit is ook terug te zien aan de socialmedia uitingen van 
Goose Island met name op instagram zijn ze actief om jongeren te targeten met hun 
content en winacties.

Zeleeld
De spiegel die de doelgroep zich zelf voor houd. Dit zijn vooral jonge hippe mensen 
die van een ambachtelijk gebrouwen biertje houden om na een lange week werken te 
kunnen genieten en ontspannen met vrienden.
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