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Succes met leren 
Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen 
we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste 
samenvattingen voor jou te selecteren. De bundels zijn gemaakt door 
studenten dus het kan goed zijn dat er fouten in staan.  
 
Geld verdienen?  
Heb jij een briljante samenvatting? Stuur hem dan op naar 
info@svgusto.nl! Wij controleren of de samenvatting van voldoende 
kwaliteit is om uit te geven. Als jou samenvatting daadwerkelijk 
briljant is dan krijg je € 5,00 per tien pagina’s 
	  

	  



Hoofdstuk	  7	  

Product:	  alles	  wat	  op	  de	  markt	  kan	  worden	  gebracht	  of	  aangeboden	  voor	  verwerving,	  gebruik,	  
verbruik	  of	  aandacht,	  waarmee	  in	  een	  specifieke	  behoefte	  kan	  worden	  voorzien.	  	  

Producten:	  tastbaar	  en	  niet	  tastbaar:	  materiele	  objecten,	  diensten,	  evenementen,	  personen,	  
plaatsen,	  organisaties	  en	  ideeen	  of	  combinaties	  daarvan.	  	  

Diensten:	  producten	  die	  bestaan	  uit	  activiteiten,	  benefits	  of	  behoeftebevrediging	  en	  die	  tekoop	  
worden	  aangeboden,	  bijv	  kapper.	  	  

Niveaus	  van	  product	  

3	  niveaus,	  elk	  niveau	  voegt	  meerwaarde	  voor	  de	  
klant	  toe.	  Core	  benefit(core	  product):	  antwoord	  
op	  de	  vraag,	  wat	  koopt	  de	  klant	  eigenlijk?	  

2e	  niveau:	  wordt	  het	  core	  benefit	  omgezet	  in	  een	  
werkelijk	  product(actual	  product)	  hierin	  wordt	  
het	  product,	  servicekenmerken,	  een	  ontwerp,	  
kwaliteitsniveau,	  een	  merknaam	  en	  een	  
verpakking	  ontworpen.	  Een	  combinatie	  van	  
verschillende	  eigenschappen	  vormt	  het	  kernvoordeel.	  

Ten	  slotte:	  de	  productplanning	  in	  het	  uitgebreid	  product	  (	  augmented	  product)	  namelijk	  de	  extra	  
ondersteunende	  dienstverling	  en	  benefits.	  	  Zoals	  garantie,	  aanvullende	  diensten,	  levering	  en	  krediet,	  
installatie,	  service	  na	  aankoop,	  merkbeleving.	  

Consumentenproducten(	  blz	  108)	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Industriele	  producten	  

Producten	  die	  worden	  gekocht	  voor	  verdere	  verwerking	  of	  voor	  gebruik	  in	  een	  bedrijf	  of	  instelling.	  
Verschil	  tussen	  industrieel	  en	  consumentenproduct,	  is	  het	  doel	  van	  het	  product.	  grasmaaier	  voor	  in	  
de	  tuin=	  consumenten,	  grasmaaier	  voor	  hovenier	  =	  industrieel	  product.	  

Grondstoffen	  en	  halffabrikaten	  zijn	  industriele	  producten	  die	  volledig	  opgaan	  in	  het	  nieuwe	  product.	  
kapitaalgoederen:	  ondersteunen	  productieprocessen,	  bijv	  machines.	  	  
Hulpmaterialen	  en	  ondersteunende	  diensten:	  hulpmaterialen:	  concience	  products(	  papier	  
smeermiddelen)	  van	  de	  industire,	  worden	  nauwlijks	  vergeleken	  en	  met	  weinig	  inspanning	  gekocht.	  
Ondersteunende	  diensten:	  onderhoud	  en	  reparatie,	  adviesdiensten	  en	  diensten	  die	  op	  contractbasis	  
worden	  geleverd.	  
	  
Organisatiemarketing:	  de	  activiteiten	  die	  ontplooid	  worden	  om	  de	  houding	  van	  de	  doelgroep	  
tegenover	  een	  organisatie	  te	  onderhouden	  of	  te	  verbeteren.	  	  
	  
7.2	  
Product	  en	  dienstbeslissingen:	  afzonderlijke	  producten	  en	  diensten,	  voor	  productlijnen	  en	  voor	  het	  
assortiment.	  	  
Product	  en	  dienstkenmerken:	  
Om	  een	  product	  te	  ontwikkelen	  moet	  je	  eerst	  de	  kwaliteiten	  omschrijven	  die	  je	  van	  het	  product	  
veracht.	  Deze	  benefits	  komen	  tot	  uiting	  in	  tastbare	  kenmerken:	  kwaliteit,	  eigenschappen	  en	  stijl	  en	  
ontwerp.	  	  

	  
	  
Productkwaliteit:	  een	  van	  de	  krachtigste	  manieren	  om	  een	  product	  te	  positioneren.	  Kwaliteit	  heeft	  
een	  sterk	  verband	  met	  klantwaarde	  en	  tevredenheid.	  Kwaliteit:	  vrij	  van	  gebreken.	  Total	  quality	  
management(TQM):	  alle	  medewerkers	  worden	  betrokken	  bij	  de	  voortdurende	  verbetering	  van	  de	  
kwaliteit	  van	  producten,	  diensten	  en	  bedrijsprocessen.	  	  
Veel	  bedrijven	  hanteren	  het	  etiket	  TQM	  niet	  meer	  ,	  maar	  voro	  de	  meeste	  toppers	  is	  klantgestuurde	  
kwaliteit	  gewoon	  geworden	  in	  de	  bedrijfsvoering.	  	  
Product	  en	  dienstkwaliteit	  heeft	  2	  aspecten:	  niveau	  en	  consistentie.	  Bij	  het	  ontwerpen	  van	  een	  
product	  moet	  je	  een	  kwaliteitsniveau	  kiezen	  dat	  de	  positionering	  van	  het	  product	  in	  de	  doelgroep	  
ondersteunt.	  Kwaliteit:	  mate	  waarin	  het	  aanbod	  voldoet	  aan	  de	  eisen	  die	  voortvloeien	  uit	  het	  gebruik	  
of	  verbruik:	  duurzaamheid,	  betrouwbaarheid,	  precisie,	  bedienings-‐	  en	  reperatiegemak,	  
bereikbaarheid	  enz.	  	  
Wat	  het	  nagestreefde	  kwaliteitsniveau	  ook	  is,	  een	  hoge	  mate	  van	  kwaliteitsconsistentie	  is	  van	  
belang.	  Deze	  zin	  betekent	  kwaliteit:	  afwezigheid	  van	  defecten	  of	  afwijkingen.	  	  
	  

Producteigenschappen	  

Een	  bedrijf	  ontwikkeld	  vaak	  een	  ‘standaard	  product’	  wat	  eventueel	  verkrijgbaar	  is	  met	  extra	  opties,	  
door	  middel	  van	  deze	  opties	  kan	  het	  bedrijf	  zich	  onderscheiden	  van	  andere	  concurrrentie.	  
Bedrijven	  doen	  onderzoek	  door	  de	  vraag	  wat	  vind	  u	  van	  het	  product,	  welke	  eigenschap	  waardeerd	  u	  
het	  meest,	  hoeveel	  zou	  u	  daarvoor	  overhebben?	  Aan	  de	  consument	  te	  stellen.	  De	  antwoorden	  
leveren	  nieuwe	  ideeen	  op,	  eigenschappen	  die	  laag	  worden	  beoordeeld	  worden	  niet	  in	  het	  product	  
verwerkt,	  voor	  de	  populaire	  eigenschappen	  word	  afgewogen	  of	  het	  rendabel	  is.	  



Stijl	  en	  ontwerp	  
Meer	  klantwaarde	  is	  ook	  te	  krijgen	  door	  middel	  van	  een	  speciaal	  ontwerp.	  Ontwerp	  is	  breder	  dan	  
stijl.	  Stijl:	  uiterlijk	  van	  product.	  ontwerp:	  het	  wezen	  van	  het	  product,	  dat	  zowel	  bijdraagt	  aan	  de	  
funtionaliteit	  als	  het	  uiterlijk	  van	  het	  product.	  
Goed	  stijl	  en	  product	  kunnen:	  aandacht	  trekken,	  functionaliteit	  verhogen,	  kosten	  laten	  zakken,	  
concurrentievoordeel	  leveren.	  
	  
Merk	  
Een	  naam,	  term,	  cijfer,	  teken,	  symbool	  of	  ontwerp	  of	  combinatie	  hiervan.	  Met	  een	  merkgeving	  kun	  je	  
ook	  waarde	  toevoegen	  aan	  product	  of	  dienst.	  Bij	  chanel	  wordt	  gezien	  als	  hoge	  kwaliteit	  en	  duur,	  
zelfde	  product	  in	  andere	  fles	  zal	  worden	  gezien	  als	  goedkoop	  en	  lagere	  kwaliteit.	  
Door	  middel	  van	  merknamen	  kunnen	  consumenten	  producten	  opsporen	  waar	  ze	  baat	  bij	  hebben.	  
Merk	  verteld	  ook	  iets	  over	  productkwaliteit.	  	  
	  
Verpakking	  
Het	  ontwerp	  en	  de	  productie	  van	  het	  omhulsel	  van	  het	  product.	  de	  etiketten	  en	  gedrukte	  info	  op	  de	  
verpakking	  zitten	  worden	  ook	  als	  verpakking	  beschouwd.	  Vroeger	  was	  functie:	  omhullen	  en	  
beschermen,	  nu	  is	  het	  ook	  een	  belangrijk	  marketinginstrument.	  Aandacht	  trekken	  en	  het	  product	  
beschrijven	  en	  tot	  het	  product	  verkopen	  is	  nu	  een	  essentiele	  eigenschap	  van	  de	  verpakking.	  	  
	  
Labeling	  
Etiket	  geeft	  het	  merk	  identiteit,	  kan	  kwaliteitsklasse	  aangeven,	  verschillende	  aspecten	  van	  het	  
product	  beschrijven;	  wie	  het	  maakt	  en	  waar,	  wat	  het	  product	  bevat,	  hoe	  het	  te	  gebruiken.	  Kan	  ook	  
een	  promotiefunctie	  hebben.	  
	  
Productondersteunende	  diensten	  
Dienstverlening	  aan	  de	  klant	  is	  een	  ander	  element	  van	  de	  productstrategie.	  
	  
Productlijnbeslissingen	  
Productlijn:	  groep	  producten	  die	  nauw	  verwant	  zijn,	  min	  of	  meer	  hetzelfde	  functioneren,	  aan	  
dezelfde	  klantengroep	  worden	  verkocht,	  via	  dezelfde	  verkooppunten	  worden	  verkocht,	  binnen	  een	  
bepaalde	  prijscategorie	  passen.	  Assortiment:	  geheel	  van	  productlijnen.	  
Lengte	  van	  productlijn:	  aantal	  artikelen	  in	  productlijn.	  De	  lijn	  is	  te	  kort	  als	  je	  de	  winst	  kunt	  verhogen	  
door	  artikelen	  toe	  te	  voegen.	  De	  lijn	  is	  te	  lang	  als	  je	  de	  winst	  kunt	  verhogen	  door	  artikelen	  te	  
schrappen.	  De	  lengte	  van	  de	  productlijn	  wordt	  beinvloed	  door	  doelstellingen	  en	  middelen.	  
Bedrijf	  kan	  productlijn	  op	  2	  manieren	  uitbreiden:	  productlijn	  uit	  te	  rekken(line	  stretching)	  of	  door	  de	  
productlijn	  op	  te	  vullen	  (line	  filling).	  Uitrekken:	  vergroten	  buiten	  het	  huidige	  bereik”:	  opwaarts,	  
neerwaarts	  of	  in	  beide	  richtingen.	  Bijv	  mercedes:	  naar	  beneden	  door	  C	  en	  A	  klasse	  en	  boven	  was	  de	  S	  
klasse.	  	  
	  
Beslissingen	  over	  het	  assortiment	  
Assortiment:	  total	  van	  productlijnen,	  producten,	  productvarianten	  en	  merken	  dat	  een	  bedrijf	  
aanbiedt.	  Assortiment:	  productmix.	  
Assortiment:	  breedte,	  diepte,	  lengte	  en	  constistentie.	  
Breedte:	  aantal	  verschillende	  productlijnen	  binnen	  een	  bedrijf.	  Sony	  bijv:	  portable	  audio,	  ps3,	  blu	  ray	  
spelers.	  
Diepte:	  aantal	  versies	  van	  elk	  product	  in	  de	  productlijn.	  Wasmiddelen:	  vloeibaar,	  capsules,	  poeder.	  
Lengte:	  totaal	  aantal	  artikelen	  in	  de	  productlijn.	  	  
Consistentie:	  hoe	  nauw	  verwant	  de	  diverse	  productlijnen	  qua	  eindgebruik,	  productievereisten,	  
distributiekanalen	  of	  in	  andere	  opzichten?	  
	  



Deze	  4	  aspecten	  vormen	  het	  handvat	  voor	  de	  formulering	  van	  de	  productstrategie.	  Je	  kunt	  ze	  op	  4	  
manieren	  uitbreiden:	  

• Je	  kunt	  nieuwe	  productlijnen	  toevoegen,	  waardoor	  het	  assortiment	  verbreed	  wordt(	  denk	  
aan	  dove	  als	  nieuw	  merk	  binnen	  het	  Unilever	  assortiment)	  

• Je	  kunt	  de	  bestaande	  productlijnen	  verbreden,	  zodat	  je	  een	  volledig	  assortiment	  bestrijkt	  (	  
denk	  aan	  het	  toevoegen	  van	  babyshampoo’s	  aan	  de	  Dove	  lijn)	  

• Meer	  versies	  van	  elk	  product	  uitbrengen	  en	  zo	  het	  assortiment	  verdiepen	  (	  bijv	  speciale	  
types	  babyshampoo	  voor	  donker,	  blond	  respectievelijk	  kroezend	  haar)	  

• Je	  kunt	  streven	  naar	  meer	  of	  juist	  minder	  consistentie,	  naargelang	  je	  een	  sterke	  reputatie	  op	  
1	  terrein	  wenst	  of	  een	  aantal	  terreinen	  wilt	  bestrijken.	  

	  
Merkenstrategie	  
Merken	  vertegenwoordige	  de	  perceptie	  en	  het	  gevoel	  van	  de	  consument	  over	  producten	  en	  
prestaties:	  alles	  wat	  het	  product	  of	  de	  service	  voor	  consumenten	  betekent.	  	  
De	  werkelijke	  warde	  va	  neen	  sterk	  merk	  is	  het	  vermogen	  om	  de	  voorkeur	  en	  de	  loyaliteit	  van	  de	  klant	  
te	  generen.	  	  
Sterke	  merken	  als	  nike,	  harley,	  volkswagen.	  Winnen	  de	  concurrentiestrijd	  niet	  allen	  op	  voordelen,	  
betrouwbare	  srevice	  of	  innovatie	  ,maar	  ook	  omdat	  ze	  een	  nauwe	  band	  met	  de	  cultuur	  smeden.	  	  
Een	  sterk	  merk	  heeft	  een	  hoge	  brand	  equity.	  Brand	  equity:	  positieve	  verschil	  dat	  het	  kennen	  van	  de	  
merknaam	  heeft	  op	  de	  respons	  van	  een	  klant	  ten	  opzichte	  van	  het	  product	  of	  de	  service.	  Een	  
maatstaf	  van	  de	  merkwaarde	  is	  de	  mate	  waarin	  klanten	  bereid	  zijn	  meer	  te	  betalen	  voor	  het	  merk.	  	  
De	  werkelijke	  brand	  valuation	  van	  een	  merknaam	  is	  moeilijk	  te	  meten,	  maar	  volgens	  schattingen	  is	  
de	  brand	  valuation	  van	  Apple	  153	  miljard	  dollar,	  van	  google	  111	  miljard	  dollar.	  
Hoge	  merkwaarde	  geeft	  bedrijf	  veel	  concurrentievoordeel.	  Omdat	  de	  consumenten	  het	  product	  in	  de	  
winkel	  verwachten,	  heeft	  het	  bedrijf	  een	  beter	  onderhandelingspositie	  tegenover	  detaillisten.	  	  
Marketing	  moet	  zich	  richten	  op	  het	  opbouwen	  van	  klantwaarde,	  waarbij	  merkmanagement	  een	  
belangrijk	  marketinginstrument	  is.	  
	  

	  
	  
Merkpositionering	  
Merk	  positioneren	  in	  het	  hoofd	  van	  de	  klant,	  kan	  op	  3	  niveaus.	  
Laagste	  niveau:	  van	  de	  productkenmerken:	  dove	  zeep	  kan	  de	  aandacht	  vestigen	  op	  een	  reinigende	  
creme.	  Maar	  kenmerken	  zijn	  het	  minst	  wenselijk	  niveau	  voor	  merkpositioneren.	  Bedrijven	  kunnen	  
kenmerken	  makkelijk	  nabootsten.	  
Wat	  belangrijk	  is:	  klanten	  zijn	  niet	  geinteresseerd	  in	  kenmerken	  maar	  in	  wat	  het	  product	  voor	  hen	  
kan	  doen.	  Merk	  kun	  je	  beter	  positioneren	  door	  de	  naam	  te	  verbinden	  aan	  een	  benefit.	  Dove	  kan	  zich	  
dus	  beter	  focussen	  op	  een	  zachtere	  huid.	  	  
De	  sterkste	  merken	  richten	  zich	  op	  overtuigingen	  en	  waarden,	  deze	  merken	  hebben	  grote	  
emotionele	  kracht.	  Dove	  kan	  dus	  ook	  beweren	  dat	  je	  er	  aantrekkelijker	  van	  wordt.	  
Merken	  moeten	  de	  klant	  op	  een	  dieper	  niveau	  aanspreken,	  een	  universele	  emotie	  raken.	  
	  
Merknaam	  selecteren	  
Om	  te	  beginnen	  kijk	  je	  naar:	  het	  product	  en	  de	  kwaliteiten	  daarvan,	  de	  doelgroep	  en	  de	  voorgestelde	  
marketingstrategieën.	  	  



Wenselijke	  kenmerken	  voor	  een	  merknaam	  zijn:	  
• Naam	  moet	  iets	  zeggen	  over	  benefits	  en	  kwaliteiten	  van	  het	  product	  
• De	  naam	  moet	  gemakkelijk	  uit	  te	  spreken,	  te	  herkennen	  en	  te	  onthouden	  zijn,	  een	  korte	  

naam	  is	  soms	  handig,	  maar	  langere	  zijn	  soms	  ook	  effectief	  
• De	  merknaam	  moet	  onderscheidend	  zijn	  
• De	  naam	  moet	  uitbreidbaar	  zijn	  
• De	  naam	  moet	  gemakkelijk	  liggen	  in	  andere	  talen	  
• De	  merknaam	  moet	  geregistreerd	  en	  juridisch	  beschermd	  kunnen	  worden.	  	  

	  
Merkeigenaar	  
Het	  product	  kan	  worden	  gelanceerd	  als	  fabrikantenmerk,	  zoals	  calve	  en	  gezelle	  hun	  product	  
verkopen	  onder	  eigen	  naam.	  De	  fabrikant	  kan	  ook	  verkopen	  aan	  retailorganisaties,	  die	  er	  een	  
huismerk	  van	  maken	  (	  distributiemerk,	  private	  label),	  bijv	  appie	  heijn	  pindakaas	  etc.	  	  
De	  meeste	  fabrikanten	  maken	  hun	  eigen	  merk,	  maar	  andere	  bieden	  licentiemerken	  aan.	  	  
Ook	  kunnen	  2	  bedrijven	  de	  krachten	  bundelen	  en	  de	  merknamen	  combineren	  (	  co	  branding;	  bijv	  
heineken	  en	  krups	  in	  het	  geval	  van	  beer	  tender).	  
	  
Fabrikantenmerk	  versus	  huismerken	  
De	  concurrentie	  tussen	  fabrikantenmerken	  en	  tussenhandelsmerken	  wordt	  de	  merkoorlog	  (battle	  of	  
brands)	  genoemd.	  Tussenhandelaar	  voordelen:	  

-‐ Maken	  zelf	  uit	  welke	  producten	  ze	  op	  voorraad	  hebben	  
-‐ Waar	  ze	  in	  het	  schap	  komen	  
-‐ Welke	  in	  de	  folder	  komen	  
-‐ Huismerken	  worden	  lager	  geprijsd	  dat	  vergelijkbare	  fabrikantenmerken	  

	  
Merknamen	  combineren	  (co-‐branding)	  
Als	  2	  gevestigde	  merknamen	  van	  verschillende	  bedrijven	  op	  hetzelfde	  product	  worden	  gebruikt	  (	  bijv	  
philips	  en	  douwe	  egberts	  bij	  de	  Senseo).	  
Voordelen	  van	  combineren	  merknamen:	  

-‐ Elk	  bedrijf	  funcitioneren	  in	  een	  eigen	  gebied,	  beide	  merken	  samen	  vormen	  een	  grotere	  
aantrekkingskracht	  en	  een	  grotere	  merkwaarde.	  

-‐ Minimale	  investering	  en	  minimale	  risico’s	  om	  zich	  op	  nieuwe	  markten	  te	  begeven	  
Beperkingen:	  

-‐ Meestal	  ingewikkelde	  contracten	  en	  licenties	  	  
-‐ Deelnemende	  bedrijven	  moeten	  reclame,	  promotie	  en	  andere	  marketingactiviteiten	  

nauwkeurig	  op	  elkaar	  afstemmen.	  	  
-‐ Partners	  elkaar	  vertrouwen	  dat	  de	  ander	  goed	  voor	  het	  merk	  zal	  zorgen	  

	  
Merken	  ontwikkelen	  
4	  mogelijkheden	  merkenstrategie	  

• Bestaande	  lijn	  uitbreiden	  (	  bestaande	  merknamen	  gaan	  ook	  zelden	  voor	  nieuwe	  vormen,	  
afmetingen	  en	  smaken	  van	  een	  bestaande	  productcategorie)	  

• Merk	  uitbreiden(bestaande	  merknamen	  gaan	  gelden	  voor	  nieuwe	  productcategorieën)	  
• Met	  verschillende	  merken	  gaan	  werken(nieuwe	  merknamen	  worden	  ingevoerd	  in	  dezelfde	  

productcategorie)	  	  
• Nieuwe	  merken	  (	  nieuwe	  merknamen	  in	  nieuwe	  productcategorieën)	  	  

	  
Lijnextensie	  
Is	  een	  merkenstrategie	  waarbij	  een	  merkeigenaar	  een	  al	  gevoerde	  merknaam	  gebruik	  voor	  
productvariaties	  in	  dezelfde	  productgroep.	  Voorbeelden:	  nieuwe	  smaak,	  vorm,	  kleur,	  ingredienten	  of	  
verpakkingsformaten.	  Coca	  cola-‐	  ,	  light,	  Zero,	  	  



Meeste	  nieuwe	  producten	  zijn	  lijnextensies.	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Merkextensies	  
Wanneer	  een	  merkeigenaar	  de	  succesvolle	  merknaam	  gebruikt	  om	  een	  nieuw	  of	  gewijzigd	  product	  in	  
een	  nieuwe	  categorie	  lanceert.	  Mattel	  breidde	  zijn	  duurzame	  merk	  Barbie	  Doll	  uit	  tot	  nieuwe	  
categorieën:	  woninginrichting,	  cosmetica,	  elektronica	  en	  boeken.	  	  
Een	  merkextensie	  zorgt	  ervoor	  dat	  het	  product	  onmiddellijk	  wordt	  herkend	  en	  sneller	  wordt	  
geaccepteerd.	  Reclame	  kost	  minder	  omdat	  je	  geen	  merk	  hoeft	  op	  te	  bouwen.	  Extensie	  kan	  ook	  
verwarrend	  werken	  op	  het	  imago	  van	  het	  hoofdmerk,	  wanneer	  een	  extensie	  mislukt	  kan	  dit	  
schadelijk	  zijn	  voor	  het	  hoofdmerk.	  	  
	  
Verschillende	  individuele	  merken	  
Multibranding:	  extra	  merken	  in	  dezelfde	  categorie	  
Of	  het	  bedrijf	  wil	  zijn	  hoofdmerk	  beschermen	  met	  flankeer	  of	  vechtmerken.	  	  
Seiko	  bijvoorbeeld,gebruikt	  Seike	  Laselle	  in	  de	  hogere	  en	  Puslar	  in	  de	  lagere	  prijsklasse,	  om	  de	  
flanken	  van	  zijn	  hoofdmerk	  te	  beschermen.	  
	  
Nieuwe	  merken	  
Megamerkstrategie:	  ze	  nemen	  de	  zwakkere	  merken	  uit	  de	  roulatie	  en	  investeren	  hun	  marketinggeld	  
uitsluitend	  in	  merken	  die	  het	  grootste	  of	  op	  een	  na	  grootste	  marktaandeel	  kunnen	  behalen	  in	  hun	  
categorie.	  
	  
Merken	  beheren	  
Merken	  worden	  niet	  alleen	  onderhouden	  door	  reclamen,	  maar	  ook	  door	  de	  merkervaring.	  Door	  
bijvoorbeeld	  persoonlijke	  ervaring	  van	  het	  merk,	  mond	  tot	  mondreclame,	  persoonlijk	  contact	  met	  
mensen	  van	  het	  bedrijf,	  telefonisch	  contact,	  webpagina’s	  en	  facebook.	  De	  kunnen	  positief	  of	  negatief	  
effect	  hebben	  op	  de	  merkperceptie.	  
Het	  bedrijf	  moet	  ook	  zorgen	  dat	  zijn	  werknemers	  trots	  zijn	  op	  hun	  product	  en	  diensten,	  zodat	  hun	  
enthousiasme	  de	  klant	  aansteekt.	  
	  
Marketing	  van	  diensten	  
Bedrijven	  moet	  letten	  op	  het	  marketingprogramma	  als	  ze	  deze	  formulieren:	  

-‐ Ontastbaarheid	  van	  diensten:	  klant	  kan	  ze	  niet	  zien,	  proeven,	  vastpakken	  voordat	  hij	  ze	  
koopt.	  Iemand	  die	  zijn	  haar	  laat	  knippen	  kan	  het	  resultaat	  niet	  van	  te	  voren	  zien.	  De	  koper	  let	  
daarom	  extra	  op	  kwaliteit	  van	  diensten,	  hij	  schat	  het	  in	  naar	  wat	  hij	  wel	  kan	  zien:	  a[[aratuur,	  
reclamemateriaal,	  prijs.	  Diensten	  worden	  eerst	  verkocht	  daarna	  geproduceerd	  en	  dan	  
verbruikt.	  



-‐ Onscheidbaarheid	  van	  diensten:	  diensten	  kun	  je	  niet	  scheiden	  van	  de	  dienstverlener,	  of	  het	  
nu	  mens	  of	  machine	  is.	  de	  klant	  is	  bij	  de	  dienstverlening,	  daarom	  is	  de	  interactie	  tussen	  
dienstverlener	  en	  klant	  erg	  belangrijk.	  	  

-‐ Variablitieit	  van	  dienstne:	  de	  kwaliteit	  is	  afhankelijk	  van	  degene	  die	  de	  doensent	  waar	  hoe	  
wanneer	  verleend.	  

-‐ Vergangelijkheid	  van	  diensten(heterogeniteit)	  diensten	  kunnen	  niet	  voor	  later	  gebruik	  
worden	  opgeslagen.	  Als	  je	  er	  niet	  brengt,	  brengt	  de	  tandarts	  de	  dienst	  gewoon	  in	  rekening.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   Dienstencontinuüm:	  verschil	  tussen	  diensten	  en	  producten,	  het	  verloop	  ervan,	  elk	  product	  
heeft	  ook	  een	  zeker	  dienst.	  Elke	  dienst	  brengt	  product	  mee,	  bijv	  bank	  bankafschriften.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Interactieve	  consumptie	  
Productie	  en	  consumptie	  vinden	  tegelijk	  plaats:	  prosumers	  
Service	  encouter:	  interactie	  van	  de	  dienst	  met	  consument	  
	  
Visualisering	  van	  het	  dienstproces:	  

-‐ Operations:	  operationele	  activiteiten.	  Input	  verwerkt	  en	  de	  elementen	  van	  dienstverlening	  
gecreeërd.	  Backoffice:	  elementen	  die	  zichtbaar	  zijn	  voor	  klanten.	  Frontoffice:	  zichtbare	  
delen.	  Wisselwerking	  hiervan	  zie	  je	  in	  fig.6	  

-‐ Aflevering:	  dienst	  aan	  klant	  geleverd.	  Contactintensieve	  diensten:	  persoonlijk	  gesprek	  met	  de	  
accountmanager.	  Contactarme	  diensten:	  thuisbankieren.	  

-‐ Marketing,	  overige	  contacten.	  Vooral	  alle	  contactmethoden	  met	  de	  klant,	  
marketingcommunicatie,	  website,	  social	  media	  en	  facturering.	  

Winstketen	  dienstverlening:	  
-‐ Interne	  kwaliteit	  van	  de	  dienstverlening:	  betere	  selectie	  en	  opleiding	  van	  werknemers,	  goede	  

arbeidsomstandigheden	  en	  veel	  ondersteuning	  voor	  degenen	  die	  met	  de	  klant	  te	  maken	  
heeft	  

-‐ Tevreden	  en	  productieve	  dienstverlenende	  werknemers.	  Werknemers	  zijn	  tevredener,	  
trouwer	  en	  ijveriger	  

-‐ Grote	  waarde	  van	  de	  dienst:	  op	  effectieve	  en	  efficientere	  manier	  levert	  men	  diensten	  en	  
biedt	  men	  waarde	  voor	  de	  klant	  

-‐ Tevreden	  en	  trouwe	  klanten:	  tevreden	  klanten	  blijven	  het	  merk	  trouw,	  kopen	  vaker	  en	  
sturen	  andere	  klanten	  

-‐ Gezonde	  winst	  en	  groei:	  het	  dienstverlenende	  bedrijf	  zet	  betere	  resultaten	  neer	  
	  
Interne	  marketing:	  bedrijf	  sterk	  moet	  investeren	  in	  de	  kwaliteit	  en	  prestaties	  van	  het	  personeel.	  
Interne	  marketing	  gaat	  vooraf	  aan	  externe	  marketing	  
Interactieve	  marketing:	  de	  kwaliteit	  van	  de	  dienst	  zoals	  de	  klant	  die	  ervaart	  in	  grote	  mate	  afhankelijk	  
is	  van	  de	  interactie	  tussen	  de	  koper	  en	  verkoper.	  
	  
Dienstverlenende	  bedrijven	  staan	  tegenwoordig	  voor	  3	  belangrijke	  marketingtaken:	  je	  
onderscheiden	  van	  de	  concurrentie	  en	  de	  dienstkwaliteit	  en	  de	  productiviteit	  verhogen	  

-‐ Je	  onderscheiden	  van	  de	  concurrentie:	  	  differentiatie	  van	  aanbod,	  levering	  en	  imago	  zijn	  de	  
redmiddelen	  tegen	  prijsverlaging.	  Dienstverlenend	  bedrijf	  kan	  zich	  op	  levering	  op	  3	  manieren	  
onderscheiden:	  1.	  De	  mensen,	  omgeving	  en	  het	  proces	  (	  dit	  komt	  tot	  uiting	  in	  de	  extra	  2	  P’s	  
van	  de	  dienstmarketing:	  proces	  en	  personeel.	  2.	  Veel	  banken	  bieden	  hun	  klanten	  
internetbankieren	  als	  een	  betere	  toegang	  tot	  bankdiensten.	  3.	  Dienstverleners	  kunnen	  
proberen	  hun	  imago	  te	  differentiëren	  door	  middel	  van	  symbolen	  en	  merkgeving.	  

	  
Servicekwaliteit	  beheren	  
Belangrijk:	  consistent	  hogere	  kwaliteit	  leveren	  dan	  de	  concurrentie.	  	  
De	  eerste	  stap	  is	  om	  servicemederwerkers	  aan	  het	  front	  het	  gezag,	  de	  verantwoordelijkheid	  en	  de	  
incentives(stimulerende	  extra’s)	  te	  geven,	  kortom	  empowerment-‐	  die	  ze	  nodig	  hebben	  om	  de	  
behoeften	  van	  de	  klant	  te	  zien,	  en	  er	  met	  zorg	  in	  te	  voorzien.	  
	  
Servicekwaliteit	  beheersen	  door	  gap-‐analyse.	  Het	  meten	  beheersen	  van	  de	  kwaliteit	  van	  diensten	  
gebeurd	  met	  de	  gap	  analyse(figuur	  7.8).	  draait	  om	  verschil	  tussen	  wat	  men	  van	  dienst	  verwacht	  en	  
perceptie,	  of	  dat	  uiteindelijk	  ervaren	  word.	  Verschillen	  worden	  weergeven	  in	  gaps	  of	  kloven.	  Als	  de	  
ervaring	  van	  de	  dienst	  of	  het	  complex	  van	  de	  dienst(het	  dagje	  uit	  in	  het	  park)	  tegenvalt,	  is	  er	  sprake	  
van	  een	  verschil	  (kloof	  5).	  Uit	  dit	  figuur	  kan	  makkelijk	  de	  oorzaken	  en	  de	  gevolgen	  onderscheiden	  en	  
problemen	  op	  te	  lossen	  of	  de	  kwaliteit	  verbeteren.	  	  
(zie	  blz	  126)	  
	  



Productiviteit	  beheren	  
Als	  men	  de	  productiviteit	  omhoog	  wil	  schroeven	  moet	  er	  op	  kwaliteit	  glet	  worden.	  Soms	  wordt	  de	  
kwaliteit	  te	  gestandatiseerd	  waardoor	  de	  dienst	  op	  maat	  ‘er	  bij	  inschiet’.	  
	  
Strategie	  voor	  het	  ontwikkelen	  van	  nieuwe	  producten	  
Berijven	  kunnen	  op	  2	  manieren	  tot	  nieuwe	  producten	  komen:	  1.	  Bedrijf	  overnemen,	  patent	  of	  licntie	  
kopen	  om	  de	  producten	  van	  iemand	  anders	  te	  produceren.	  2.	  Ontwikkeling	  van	  nieuwe	  producten	  in	  
eigen	  R&D	  afdeling.	  Naar	  schatting	  mislukt	  95%	  van	  de	  nieuwe	  producten.	  
	  
Ideeën	  genereren>ideeën	  screenen>het	  concept	  ontwikkelen	  en	  testen>marketingstrategie>bedrijfs	  
economische	  analyse>productontwikkeling>testmarketing>introductie	  
	  
Genereren	  van	  ideeën:systematisch	  zoeken	  naar	  ideeën	  voor	  nieuwe	  producten.	  	  
Interne	  bronnen,	  maar	  ook	  externe:	  klanten,	  concurrenten,	  distributeurs	  en	  leveranciers.	  
Interne	  bronnen	  voor	  ideeën:	  eigen	  R&D,	  managers,	  wetenschappers,	  technici,	  verkopers	  en	  
productiepersoneel.	  Sommige	  bedrijven	  hebben	  entrepeneur	  programma,	  stimuleert	  werknemers	  
om	  met	  ideeën	  voor	  nieuwe	  producten	  te	  komen.	  
Externe	  bronnen:	  enquete’s	  bij	  klanten.	  	  Vooral	  aan	  klant	  vragen	  wat	  moet	  het	  product	  of	  dienst	  voor	  
hen	  doen?	  Concurrenten	  analyseren.	  Maar	  ook	  vakbladen,	  beurzen	  en	  seminars:	  overheidsinstanties,	  
reclamebureaus,	  marketingonderzoekbureaus,	  universiteitslaboratoria,	  wetenschapsparken	  en	  
uitvinders.	  	  
Bedrijf	  zet	  ideenmanagementsysteem	  op	  om	  de	  ideeén	  door	  te	  voeren	  en	  niet	  te	  laten	  verzanden.	  
Kan	  het	  op	  allerlei	  manieren	  opzetten	  

-‐ Een	  gerespecteerde	  hogere	  functionaris	  aanwijzen	  als	  ideeënmanager	  
-‐ Een	  multidisciplinaire	  ideeënmanagentcommissie	  opzetten	  met	  mensen	  van	  R&D,	  

technologie,	  inkoop,	  operationele	  activiteiten,	  financiën,	  verkoop	  en	  marketing.	  Deze	  
comissie	  komt	  regelmatig	  bijeen	  om	  de	  voorgestelde	  ideeën	  voor	  nieuwe	  producten	  te	  
evalueren	  

-‐ Gratis	  tel	  nummer	  of	  deel	  van	  website	  opstellen	  voor	  iedereen	  die	  nieuwe	  ideeën	  wil	  
meedelen	  aan	  de	  ideeënmanager	  

-‐ Alle	  belanghebbenden	  in	  het	  bedrijf-‐	  werknemers,	  leveranciers,	  distributeurs,	  dealers	  enz.	  
stimuleren	  om	  hun	  ideeën	  naar	  de	  ideeënmanager	  te	  zenden	  

-‐ Een	  officieel	  programma	  opzetten	  om	  degenen	  die	  de	  beste	  ideeën	  hebben	  ingebracht,	  te	  
belonen.	  

Ideeën	  screenen	  
Nu	  worden	  de	  ideeén	  gescreend.	  De	  beste	  eruit	  halen.	  Moet	  winstgevend	  zijn.	  vaak	  op	  formulier	  
wordt	  product	  doelmarkt	  en	  de	  concurrentie,	  grove	  schatting	  van	  omvang	  mark,	  prijs	  product,	  duur	  
en	  kosten	  van	  ontwikkeling,	  productiekosten	  en	  rendement	  op	  formulier	  gezet.	  De	  commissie	  
evalueren	  het	  idee	  aan	  de	  hand	  van	  reeks	  algemene	  criteria	  
Ontwikkeling	  en	  testen	  van	  concept	  
Productidee,	  productconcept,	  productimago.	  Productidee:	  idee	  voor	  mogelijk	  product	  dat	  een	  
bedrijv	  evt	  op	  de	  markt	  zal	  brengen.	  Productconcept:	  uitvoerige	  beschrijving	  van	  het	  idee,	  
geformuleerd	  in	  termen	  die	  begrijpelijk	  zijn	  voor	  de	  consument.	  Productimago:	  manier	  waarop	  
consumentne	  het	  product	  uiteindelijk	  beleven.	  
Testen	  van	  product	  
Concept	  testen	  met	  groep	  consumenten	  uit	  doelgroep.	  	  
Ontwikkelen	  van	  marketingstrategie	  
Om	  het	  product	  op	  de	  markt	  te	  introduceren,	  bestaat	  uit	  3	  delen.	  

1. Doelmarkt	  beschreven+	  geplande	  positionering,	  doelstellingen	  verkoop,	  marktaandeel	  en	  
winst	  voor	  eerste	  jaren	  

2. Prijs	  product,	  distributie	  en	  het	  marketingbudget	  voor	  eerste	  jaar	  geschetst	  
3. Langetermijn	  afzet	  gepland,	  winstdoelstellingen	  en	  de	  marketingmixstrategie	  



Bedrijfseconomische	  analyse	  
Controleren	  of	  de	  verwachte	  koste,	  afzet	  en	  winst	  overeen	  komen	  met	  de	  doelstellingen	  van	  het	  
bedrijf.	  Is	  dat	  oke	  dan	  gaat	  het	  naar	  productontwikkeling.	  Met	  behulp	  van	  omzet-‐	  en	  kostencijfers	  
word	  de	  financiële	  aantrekkelijkheid	  van	  nieuwe	  producten	  geanalyseerd.	  
Productontwikkeling	  
R&D	  en	  technische	  afdeling	  zet	  het	  concept	  om	  in	  een	  concreet	  product.	  in	  moet	  er	  veel	  
geinvesteerd	  worden,	  blijkt	  of	  het	  product	  ook	  echt	  werk.	  Ze	  ontwikkelen	  meerdere	  versies,	  
ontwikkeling	  van	  geslaagd	  prototype	  kan	  dagen,weken,maanden	  of	  zelfs	  jaren	  duren.	  
Testmarketing	  
Wanneer	  het	  product	  door	  functie	  en	  consumententest	  heenkomt	  komt	  het	  in	  de	  testmarketing	  fase.	  
Nu	  wordt	  het	  product	  en	  marketingprogramma	  in	  een	  realistischer	  marktprogramma(testmarkt)	  
geplaatst.	  Doelstellingen:	  product	  in	  werkelijke	  testmarkt	  testen	  plus	  het	  marketingprogramma:	  
positionering,	  reclame,	  distributie,	  prijs,	  merkgeving,	  verpakking	  en	  budget.	  	  
Productintroductie:nu	  moet	  je	  besluiten	  op	  welk	  tijdstip,	  regio,	  locatie,	  nationale	  of	  internationale	  
markt	  het	  product	  lanceert.	  	  
Ontwikkeling	  van	  nieuwe	  producten	  organiseren:	  in	  het	  proces	  van	  sequentiële	  productontwikkeling	  
werkt	  elke	  afdeling	  afzonderlijk	  om	  haar	  fase	  af	  te	  werken	  alvorens	  het	  nieuwe	  product	  door	  te	  
geven	  aan	  de	  volgende	  afdeling,	  die	  aan	  de	  volgende	  fase	  werkt.	  Het	  is	  een	  langzame	  maar	  zekere	  
productontwikkeling,	  concurrenten	  zitten	  niet	  stil	  dat	  kan	  gevaarlijk	  zijn.	  
Om	  ze	  sneller	  op	  de	  markt	  te	  krijgen	  is	  er	  de	  simultane	  productontwikkeling.	  De	  afdelingen	  werken	  
samen	  in	  een	  multidisciplinaire	  aanpak,	  stadia	  van	  het	  productontwikkelingsproces	  overlappen	  
elkaar.	  Bespaard	  tijd	  en	  werkt	  effectiever.	  Heef	  wel	  beperkingen:	  riskanter,	  duurder	  en	  leevert	  meer	  
spanningen	  en	  verwarring	  binnen	  de	  organisatie	  en	  de	  kwaliteit	  moet	  er	  niet	  onder	  leiden	  dan	  de	  
langzamere	  ordelijkere	  sequentiële	  aanpak.	  
	  
Productlevenscyclusstrategieën	  
Elk	  product	  heeft	  een	  levenscyclus,	  vorm	  en	  lengte	  niet	  van	  te	  voren	  bekend.	  Afzet	  en	  winstpatronen	  
in	  een	  typische	  productlevenscyclus(PLC)	  zie	  je	  in	  onderstaand	  fig.	  

	  
5	  fasen	  

-‐ De	  productontwikkeling	  begint	  wanneer	  het	  bedrijf	  een	  idee	  voor	  een	  nieuw	  product	  opdoet	  
en	  ontwikkelt.	  Tijdens	  de	  productontwikkeling	  is	  er	  geen	  afzet	  en	  de	  investeringskosten	  
lopen	  op.	  

-‐ De	  introductie	  is	  een	  periode	  waarin	  de	  afzet	  langzaam	  groeit,	  terwijl	  het	  product	  op	  de	  
markt	  wordt	  gebracht.	  Er	  wordt	  geen	  winst	  gemaakt	  in	  deze	  fase	  vanwege	  de	  hoge	  kosten	  
van	  de	  lancering	  

-‐ De	  groei	  is	  een	  periode	  van	  snelle	  acceptatie	  door	  de	  markt	  en	  toenemende	  winsten	  



-‐ Tijdens	  de	  volwassenheidsfase	  vertraagt	  de	  groei;	  meeste	  potentiele	  kopers	  hebben	  product	  
geaccepteerd.	  Winst	  blijft	  constant	  of	  neemt	  af	  vanwege	  stijging	  van	  de	  marketingkosten	  om	  
het	  product	  tegen	  de	  concurrentie	  te	  verdedigen	  

-‐ Tijdens	  neergang	  dalen	  de	  afzet	  en	  de	  winst	  
	  
PLC	  verschilt	  per	  product.	  
	  
Stijl:	  elementaire,	  kenmerkende	  vorm	  van	  expressie.	  Vind	  je	  in	  de	  architectuur(classicisme,	  
jugendstil,	  amsterdamse	  school),	  kleding	  (formeel,informeel)	  en	  kunst(realistisch	  ,	  surrealistisch,	  
abstract).	  Kan	  generaties	  duren,	  waar	  bij	  het	  in	  en	  uit	  raakt.	  Stijl	  heeft	  een	  cyclus	  met	  verschillende	  
pieken	  en	  dalen	  van	  afnemende	  en	  hernieuwde	  belangstelling	  
	  
Mode:	  momenteel	  populaire	  of	  geaccepteerde	  stijl	  op	  een	  bepaald	  terrein.	  Bij	  mode,	  blijft	  enige	  tijd	  
populair	  en	  verdwijnt	  dan	  weer	  langzaam.	  
	  
Rage:	  mode	  die	  snel	  opkomt,	  met	  enthousiame	  wordt	  overgenomen,	  en	  slen	  een	  top	  bereikt,	  om	  
vervolgens	  weer	  voor	  de	  zon	  te	  verdwijnen.	  Duurt	  kort	  en	  heeft	  weinig	  volgelingen.	  	  
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Hoofdstuk	  8,	  Prijsbeleid	  
Prijs:	  wat	  je	  rekent	  voor	  product	  of	  dienst.	  	  
Dynamische	  prijszetting:	  verschillende	  prijzen	  worden	  gerekend,	  afhankelijk	  van	  inviduele	  klanten	  en	  
situaties.	  	  
Inkoopcommunity:	  marktplaats,ebay	  etcc.	  	  
Prijs	  heeft	  een	  multiplier	  effect:	  bij	  een	  prijsverandering	  de	  winst	  doorgaans	  procentueel	  meer	  
verandert.	  Zo	  is	  onlangs	  aangetoond	  dat	  1	  procent	  verhoging	  van	  de	  prijs	  resulteert	  in	  11	  procent	  
margeverhoging.	  
	  
Factoren	  voor	  prijszetting:	  
	  
Interne	  factoren:	  

-‐ Marketingdoelstellingen:	  	  voordat	  prijs	  vastlegt	  zijn	  strageie	  product,	  doelgroep	  en	  
positionering	  gekozen,	  dan	  is	  de	  marketingmixstrategie,	  incl	  prijs	  vrij	  duidelijk	  	  
Andere	  doelstelling	  kunnen	  zijn:	  voortbestaan,	  max	  winst	  op	  korte	  termijn,	  grootste	  
marktaandeel,	  kwaliteit	  beste	  product.	  je	  gebruikt	  de	  prijs	  om	  specifieke	  doelstellingen	  te	  
bereiken.	  Prijs	  laag	  om	  bijv	  concurrentie	  af	  te	  schrikken.	  Kunt	  streven	  naar	  loyaliteit	  en	  steun	  
van	  wederverkopers.	  Reduceren	  om	  klanten	  te	  trekken.	  Prijszetting	  om	  andere	  producten	  
van	  bedrijf	  te	  ondersteunen.	  Prijszetting	  belangrijke	  rol	  om	  doelstellingen	  op	  alle	  niveaus	  te	  
behalen.	  

-‐ Marketingmixstrategie:	  samen	  met	  de	  andere	  P’s	  vormt	  de	  prijs	  een	  unieke	  mix	  die	  aan	  moet	  
sluiten	  bij	  mekaar.	  Positionering	  van	  hoge	  kwaliteit,	  is	  waarschijnlijk	  een	  hogere	  prijs	  om	  
kosten	  te	  dekken.	  	  Veel	  bedrijven	  positioneren	  hun	  producten	  op	  prijs	  en	  stemmen	  
vervolgens	  de	  marketingmixbeslissingen	  af	  op	  de	  prijzen	  die	  ze	  willen	  rekenen.	  Deze	  
strategie	  ondersteunen	  ze	  met	  een	  inverse	  prijszetting:	  wordt	  uitgegaan	  van	  ideale	  
verkoopprijs,	  waarna	  je	  je	  op	  de	  kisten	  richt	  om	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  die	  prijs	  wordt	  
gerealiseerd.	  

-‐ Kosten:	  bodem	  voor	  de	  prijs	  die	  je	  voor	  je	  product	  mag	  berekenen.	  Kosten	  van	  productie,	  
distributie	  en	  verkoop	  dekt,	  iets	  overhouden	  voor	  inspanning	  en	  risico.	  Vaste	  
kosten(constante	  kosten):	  kosten	  die	  niet	  fluctueren	  met	  de	  productie	  of	  omzet:	  huur,	  
verwarming,	  rente	  en	  managamentsalarissen.	  Variabele	  kosten:	  rechtstreeks	  op	  en	  neer	  met	  
productieniveau.	  Totale	  kosten:	  vaste	  en	  variabele	  kosten	  samen.	  	  

-‐ Verantwoordelijkheid	  binnen	  de	  organisatie:	  	  wie	  stelt	  prijzen	  vast.	  Kleine	  bedrijven	  door	  
topmanagement.	  Grote	  door	  divisie	  of	  productlijnmanagers.	  In	  businessmarkt	  mogen	  
verkopers	  onderhandelen	  binnen	  bepaalde	  prijsmarges.	  	  

Externe	  factoren	  :	  
-‐ Markt	  en	  vraag:	  kosten	  vormen	  ondergrens,	  markt	  en	  vraag	  bepalen	  bovengrens.	  

Consumenten	  wegen	  prijs	  af	  tegen	  benefits.	  	  
Prijszetting	  in	  verschillende	  markten	  
Volledig	  vrije	  mededinging(zuivere	  concurrentie):	  markt	  bestaat	  uit	  veel	  afnemers	  en	  
aanbieders,	  handelen	  in	  bulkgoederen:	  tarwe,	  koper	  of	  aandelen	  en	  obligaties.	  Geen	  
inviduele	  afnemer	  of	  aanbieder	  heeft	  grote	  invloed	  op	  marktprijs.	  Gangbare	  prijs	  vragen.	  
Monopolistische	  concurrentie:	  veel	  afnemers	  en	  aanbieders,	  geen	  uniforme	  marktprijs.	  
Aanbod	  verschilt	  in	  kwaliteit,	  functie,	  stijl	  en	  ondersteunende	  service.	  Afnemers	  zien	  
verschillen	  en	  betalen	  gangbare	  prijs.	  Aanbieders	  differentieren	  zich	  eigen	  door	  merk,	  
reclame,	  persoonlijke	  verkoop	  en	  de	  prijs.	  	  
Homogeen	  oligopolie:	  enkele	  aanbieders	  die	  uiterst	  gevoelig	  zijn	  voor	  elkaars	  
prijsstrategieën.	  Uniforme	  producten:	  staal,	  alu,	  benzine.	  Weinig	  aanbieders,	  moeiijke	  markt	  
om	  binnen	  te	  dringen.	  Concurrentie	  let	  op	  elkaar.prijs	  op	  elkaar	  aanpassen	  
(zuiver)	  monopilie):	  1	  aanbieder.	  Bij	  overheid.	  Prijszetting	  op	  een	  redelijk	  rendement.	  Ze	  
willen	  geen	  concurrentie	  aantrekken,	  streeft	  naar	  snelle	  marktpenetratie	  met	  behulp	  van	  
lage	  prijs.	  



Prijs	  en	  waardeperceptie	  van	  de	  consument:	  prijszetting	  net	  als	  mix	  afgestemd	  op	  klant.	  	  
Consument	  wisselt	  iets	  van	  waarde(kosten,prijs)	  tegen	  een	  ander	  iets	  vaan	  waarde(nut	  van	  
bezit	  of	  gebruik	  product).	  	  effectieven,	  klantgerichte	  prijszetting	  vereist	  inzicht	  in	  de	  
waardeperceptie	  van	  de	  consument:	  hoeveel	  zijn	  de	  benefits	  van	  het	  product	  de	  
consumenten	  waard?	  Je	  stemt	  de	  prijs	  op	  die	  waarde	  af.	  
Smaak,	  omgeving,	  ontspanning,	  gesprekken	  en	  status	  beinvloeden	  waarde.	  Als	  prijs	  hoger	  
dan	  waarde	  ligt	  koopt	  consument	  product	  niet.	  Waarde	  hoger	  dan	  prijs	  dan	  koopt	  wel,	  dan	  
laat	  je	  als	  bedrijf	  misschien	  potentiële	  winst	  liggen.	  
Analyse	  van	  de	  prijs-‐vraag	  relatie:	  prijs	  leidt	  tot	  bepaalde	  vraag.	  Weergeven	  in	  
vraagcurve.normaliter	  vraag	  omgekeerd	  evenredig	  met	  prijs.	  Hoe	  hoger	  prijs	  hoe	  lager	  vraag.	  	  
VRAAGCURVE	  INVOEGEN	  
Prijselasticiteit	  van	  vraag:	  de	  mate	  waarin	  de	  vraag	  reageert	  op	  de	  veranderende	  prijs.	  	  
Inelastisch:	  vraag	  nauwlijks	  reageert	  op	  kleine	  prijs	  verandering	  
Elastisch:	  de	  vraag	  sterk	  verandert	  op	  kleine	  prijs	  verandering.	  
Fomule:	  %delta	  Q/	  %delta	  P	  
Kleiner	  dan	  -‐1=	  elsatische	  vraag(	  verandering	  van	  de	  vraag	  is	  groter	  dan	  prijsverandering)	  
Tussen	  0	  en	  -‐1=	  inelastische	  vraag(	  gevraagde	  hoeveelheid	  verandert	  minder	  dan	  de	  prijs)	  
Wat	  bepaald	  het?	  Kopers	  minder	  prijsgevoelig	  voor	  uniek	  of	  hoge	  kwaliteit	  product.	  ook	  
wanneer	  de	  prijs	  van	  het	  product	  laag	  is	  in	  verhouding	  van	  hun	  inkomen	  of	  de	  kosten	  
vergeleken	  andere	  partij.	  
Elastisch:	  aanbieder	  overweegt	  prijs	  verlaging.werkt	  alleen	  als	  de	  kosten	  nog	  gedekt	  worden.	  
Bedrijven	  vermijden	  prijszetting	  waardoor	  hun	  product	  massagoed(commodities)	  word.	  	  

-‐ Kosten,	  de	  prijs	  en	  het	  aanbod	  van	  de	  concurrent:	  prijzen	  worden	  afgewogen	  bij	  de	  
concurrent	  en	  de	  waarde.	  Aanbieder	  moet	  zijn	  kosten	  en	  waarde	  afmeten	  aan	  de	  kosten	  en	  
waarde	  van	  de	  concurrent.	  Aan	  deze	  benchmarks	  gebruiken	  als	  uitgangspunt	  voor	  zijn	  eigen	  
prijszetting.	  

-‐ Andere	  externe	  factoren:	  de	  economische	  situatie.	  Inflatie,	  hoog	  of	  
laagconcunctuur(conjunctuurcyclus)	  en	  rentetarieven	  zijn	  van	  invloed	  op	  prijszetting:	  zij	  
vinden	  hun	  weerslag	  in	  de	  productiekosten	  en	  de	  prijs	  en	  waardeperceptie	  van	  de	  
consument.	  Overheid	  ook	  van	  belang.	  	  

Algemene	  prijsmethoden	  
Normaliter	  ligt	  prijs	  tussen	  waaronder	  geen	  winst	  wordt	  gemaakt	  en	  er	  geen	  vraag	  meer	  is.	  in	  DIT	  
FIGUUR	  (8.3).	  
Kosten	  bepalen	  ondergrens.	  Percepties	  en	  waarde	  van	  de	  consument	  bepalen	  bovengrens.	  Rekening	  
houdend	  met	  in	  en	  externe	  factoren	  wordt	  prijs	  vastgesteld.	  

-‐ Kostengeoriënteerde	  prijszetting	  
Kostenprijsplusmethode:	  standaardopslag	  opgeteld	  bij	  de	  kosten	  van	  product.	  levert	  niet	  
beste	  prijs	  op	  ivm	  geen	  rekening	  met	  concurrentie	  en	  actuele	  vraag.	  Blijft	  populair	  omdat	  
1. Verkoper	  beter	  op	  hoogte	  van	  kosten	  dan	  vraag.	  Men	  hoeft	  de	  prijs	  niet	  steends	  aan	  te	  

passen	  als	  de	  vraag	  verandert.	  
2. Wanneer	  alle	  bedrijven	  in	  bedrijfstak	  deze	  methode	  toepassen,	  ontlopen	  de	  prijzen	  

elkaar	  niet	  veel	  en	  is	  de	  prijsconcurrentie	  minimaal	  
3. Voor	  klanten	  en	  aanbieders	  eerlijker.	  Aanbieder	  krijgt	  redelijk	  rendement	  op	  

geïnvesteerd	  vermogen	  en	  buit	  de	  kopers	  niet	  uit	  wanneer	  vraag	  toeneemt.	  
Break-‐evenprijszetting(target	  return	  prijszetting):	  prijs	  bepalen	  waar	  je	  quitte	  speelt	  ment	  
gewenste	  winst	  of	  rendement(target	  return).	  	  Wordt	  uit	  gegaan	  van	  break	  even	  grafiek,	  	  

	   	  



Hoofdstuk	  8,	  Prijsbeleid	  
Prijs:	  wat	  je	  rekent	  voor	  product	  of	  dienst.	  	  
Dynamische	  prijszetting:	  verschillende	  prijzen	  worden	  gerekend,	  afhankelijk	  van	  inviduele	  klanten	  en	  
situaties.	  	  
Inkoopcommunity:	  marktplaats,ebay	  etcc.	  	  
Prijs	  heeft	  een	  multiplier	  effect:	  bij	  een	  prijsverandering	  de	  winst	  doorgaans	  procentueel	  meer	  
verandert.	  Zo	  is	  onlangs	  aangetoond	  dat	  1	  procent	  verhoging	  van	  de	  prijs	  resulteert	  in	  11	  procent	  
margeverhoging.	  
	  
Factoren	  voor	  prijszetting:	  
	  
Interne	  factoren:	  

-‐ Marketingdoelstellingen:	  	  voordat	  prijs	  vastlegt	  zijn	  strageie	  product,	  doelgroep	  en	  
positionering	  gekozen,	  dan	  is	  de	  marketingmixstrategie,	  incl	  prijs	  vrij	  duidelijk	  	  
Andere	  doelstelling	  kunnen	  zijn:	  voortbestaan,	  max	  winst	  op	  korte	  termijn,	  grootste	  
marktaandeel,	  kwaliteit	  beste	  product.	  je	  gebruikt	  de	  prijs	  om	  specifieke	  doelstellingen	  te	  
bereiken.	  Prijs	  laag	  om	  bijv	  concurrentie	  af	  te	  schrikken.	  Kunt	  streven	  naar	  loyaliteit	  en	  steun	  
van	  wederverkopers.	  Reduceren	  om	  klanten	  te	  trekken.	  Prijszetting	  om	  andere	  producten	  
van	  bedrijf	  te	  ondersteunen.	  Prijszetting	  belangrijke	  rol	  om	  doelstellingen	  op	  alle	  niveaus	  te	  
behalen.	  

-‐ Marketingmixstrategie:	  samen	  met	  de	  andere	  P’s	  vormt	  de	  prijs	  een	  unieke	  mix	  die	  aan	  moet	  
sluiten	  bij	  mekaar.	  Positionering	  van	  hoge	  kwaliteit,	  is	  waarschijnlijk	  een	  hogere	  prijs	  om	  
kosten	  te	  dekken.	  	  Veel	  bedrijven	  positioneren	  hun	  producten	  op	  prijs	  en	  stemmen	  
vervolgens	  de	  marketingmixbeslissingen	  af	  op	  de	  prijzen	  die	  ze	  willen	  rekenen.	  Deze	  
strategie	  ondersteunen	  ze	  met	  een	  inverse	  prijszetting:	  wordt	  uitgegaan	  van	  ideale	  
verkoopprijs,	  waarna	  je	  je	  op	  de	  kisten	  richt	  om	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  die	  prijs	  wordt	  
gerealiseerd.	  

-‐ Kosten:	  bodem	  voor	  de	  prijs	  die	  je	  voor	  je	  product	  mag	  berekenen.	  Kosten	  van	  productie,	  
distributie	  en	  verkoop	  dekt,	  iets	  overhouden	  voor	  inspanning	  en	  risico.	  Vaste	  
kosten(constante	  kosten):	  kosten	  die	  niet	  fluctueren	  met	  de	  productie	  of	  omzet:	  huur,	  
verwarming,	  rente	  en	  managamentsalarissen.	  Variabele	  kosten:	  rechtstreeks	  op	  en	  neer	  met	  
productieniveau.	  Totale	  kosten:	  vaste	  en	  variabele	  kosten	  samen.	  	  

-‐ Verantwoordelijkheid	  binnen	  de	  organisatie:	  	  wie	  stelt	  prijzen	  vast.	  Kleine	  bedrijven	  door	  
topmanagement.	  Grote	  door	  divisie	  of	  productlijnmanagers.	  In	  businessmarkt	  mogen	  
verkopers	  onderhandelen	  binnen	  bepaalde	  prijsmarges.	  	  

Externe	  factoren	  :	  
-‐ Markt	  en	  vraag:	  kosten	  vormen	  ondergrens,	  markt	  en	  vraag	  bepalen	  bovengrens.	  

Consumenten	  wegen	  prijs	  af	  tegen	  benefits.	  	  
Prijszetting	  in	  verschillende	  markten	  
Volledig	  vrije	  mededinging(zuivere	  concurrentie):	  markt	  bestaat	  uit	  veel	  afnemers	  en	  
aanbieders,	  handelen	  in	  bulkgoederen:	  tarwe,	  koper	  of	  aandelen	  en	  obligaties.	  Geen	  
inviduele	  afnemer	  of	  aanbieder	  heeft	  grote	  invloed	  op	  marktprijs.	  Gangbare	  prijs	  vragen.	  
Monopolistische	  concurrentie:	  veel	  afnemers	  en	  aanbieders,	  geen	  uniforme	  marktprijs.	  
Aanbod	  verschilt	  in	  kwaliteit,	  functie,	  stijl	  en	  ondersteunende	  service.	  Afnemers	  zien	  
verschillen	  en	  betalen	  gangbare	  prijs.	  Aanbieders	  differentieren	  zich	  eigen	  door	  merk,	  
reclame,	  persoonlijke	  verkoop	  en	  de	  prijs.	  	  
Homogeen	  oligopolie:	  enkele	  aanbieders	  die	  uiterst	  gevoelig	  zijn	  voor	  elkaars	  
prijsstrategieën.	  Uniforme	  producten:	  staal,	  alu,	  benzine.	  Weinig	  aanbieders,	  moeiijke	  markt	  
om	  binnen	  te	  dringen.	  Concurrentie	  let	  op	  elkaar.prijs	  op	  elkaar	  aanpassen	  
(zuiver)	  monopilie):	  1	  aanbieder.	  Bij	  overheid.	  Prijszetting	  op	  een	  redelijk	  rendement.	  Ze	  
willen	  geen	  concurrentie	  aantrekken,	  streeft	  naar	  snelle	  marktpenetratie	  met	  behulp	  van	  
lage	  prijs.	  



Prijs	  en	  waardeperceptie	  van	  de	  consument:	  prijszetting	  net	  als	  mix	  afgestemd	  op	  klant.	  	  
Consument	  wisselt	  iets	  van	  waarde(kosten,prijs)	  tegen	  een	  ander	  iets	  vaan	  waarde(nut	  van	  
bezit	  of	  gebruik	  product).	  	  effectieven,	  klantgerichte	  prijszetting	  vereist	  inzicht	  in	  de	  
waardeperceptie	  van	  de	  consument:	  hoeveel	  zijn	  de	  benefits	  van	  het	  product	  de	  
consumenten	  waard?	  Je	  stemt	  de	  prijs	  op	  die	  waarde	  af.	  
Smaak,	  omgeving,	  ontspanning,	  gesprekken	  en	  status	  beinvloeden	  waarde.	  Als	  prijs	  hoger	  
dan	  waarde	  ligt	  koopt	  consument	  product	  niet.	  Waarde	  hoger	  dan	  prijs	  dan	  koopt	  wel,	  dan	  
laat	  je	  als	  bedrijf	  misschien	  potentiële	  winst	  liggen.	  
Analyse	  van	  de	  prijs-‐vraag	  relatie:	  prijs	  leidt	  tot	  bepaalde	  vraag.	  Weergeven	  in	  
vraagcurve.normaliter	  vraag	  omgekeerd	  evenredig	  met	  prijs.	  Hoe	  hoger	  prijs	  hoe	  lager	  vraag.	  	  
VRAAGCURVE	  INVOEGEN	  
Prijselasticiteit	  van	  vraag:	  de	  mate	  waarin	  de	  vraag	  reageert	  op	  de	  veranderende	  prijs.	  	  
Inelastisch:	  vraag	  nauwlijks	  reageert	  op	  kleine	  prijs	  verandering	  
Elastisch:	  de	  vraag	  sterk	  verandert	  op	  kleine	  prijs	  verandering.	  
Fomule:	  %delta	  Q/	  %delta	  P	  
Kleiner	  dan	  -‐1=	  elsatische	  vraag(	  verandering	  van	  de	  vraag	  is	  groter	  dan	  prijsverandering)	  
Tussen	  0	  en	  -‐1=	  inelastische	  vraag(	  gevraagde	  hoeveelheid	  verandert	  minder	  dan	  de	  prijs)	  
Wat	  bepaald	  het?	  Kopers	  minder	  prijsgevoelig	  voor	  uniek	  of	  hoge	  kwaliteit	  product.	  ook	  
wanneer	  de	  prijs	  van	  het	  product	  laag	  is	  in	  verhouding	  van	  hun	  inkomen	  of	  de	  kosten	  
vergeleken	  andere	  partij.	  
Elastisch:	  aanbieder	  overweegt	  prijs	  verlaging.werkt	  alleen	  als	  de	  kosten	  nog	  gedekt	  worden.	  
Bedrijven	  vermijden	  prijszetting	  waardoor	  hun	  product	  massagoed(commodities)	  word.	  	  

-‐ Kosten,	  de	  prijs	  en	  het	  aanbod	  van	  de	  concurrent:	  prijzen	  worden	  afgewogen	  bij	  de	  
concurrent	  en	  de	  waarde.	  Aanbieder	  moet	  zijn	  kosten	  en	  waarde	  afmeten	  aan	  de	  kosten	  en	  
waarde	  van	  de	  concurrent.	  Aan	  deze	  benchmarks	  gebruiken	  als	  uitgangspunt	  voor	  zijn	  eigen	  
prijszetting.	  

-‐ Andere	  externe	  factoren:	  de	  economische	  situatie.	  Inflatie,	  hoog	  of	  
laagconcunctuur(conjunctuurcyclus)	  en	  rentetarieven	  zijn	  van	  invloed	  op	  prijszetting:	  zij	  
vinden	  hun	  weerslag	  in	  de	  productiekosten	  en	  de	  prijs	  en	  waardeperceptie	  van	  de	  
consument.	  Overheid	  ook	  van	  belang.	  	  

Algemene	  prijsmethoden	  
Normaliter	  ligt	  prijs	  tussen	  waaronder	  geen	  winst	  wordt	  gemaakt	  en	  er	  geen	  vraag	  meer	  is.	  in	  DIT	  
FIGUUR	  (8.3).	  
Kosten	  bepalen	  ondergrens.	  Percepties	  en	  waarde	  van	  de	  consument	  bepalen	  bovengrens.	  Rekening	  
houdend	  met	  in	  en	  externe	  factoren	  wordt	  prijs	  vastgesteld.	  

-‐ Kostengeoriënteerde	  prijszetting	  
Kostenprijsplusmethode:	  standaardopslag	  opgeteld	  bij	  de	  kosten	  van	  product.	  levert	  niet	  
beste	  prijs	  op	  ivm	  geen	  rekening	  met	  concurrentie	  en	  actuele	  vraag.	  Blijft	  populair	  omdat	  
4. Verkoper	  beter	  op	  hoogte	  van	  kosten	  dan	  vraag.	  Men	  hoeft	  de	  prijs	  niet	  steends	  aan	  te	  

passen	  als	  de	  vraag	  verandert.	  
5. Wanneer	  alle	  bedrijven	  in	  bedrijfstak	  deze	  methode	  toepassen,	  ontlopen	  de	  prijzen	  

elkaar	  niet	  veel	  en	  is	  de	  prijsconcurrentie	  minimaal	  
6. Voor	  klanten	  en	  aanbieders	  eerlijker.	  Aanbieder	  krijgt	  redelijk	  rendement	  op	  

geïnvesteerd	  vermogen	  en	  buit	  de	  kopers	  niet	  uit	  wanneer	  vraag	  toeneemt.	  
Break-‐evenprijszetting(target	  return	  prijszetting):	  prijs	  bepalen	  waar	  je	  quitte	  speelt	  ment	  
gewenste	  winst	  of	  rendement(target	  return).	  	  Wordt	  uit	  gegaan	  van	  break	  even	  grafiek,	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Kostengeoriënteerde	  prijszetten:	  
Product>	  kosten>	  prijs>	  waarde>	  klanten	  
	  
Vraaggeoriënteerde	  prijszetting:	  
Klanten>	  waarde>	  prijs>	  kosten>	  product	  
	  
Vraaggeoriënteerde	  prijszetting:perceived	  value	  pricing	  
De	  waarde	  in	  de	  ogen	  van	  de	  klant	  vormt	  het	  uitgangspunt.	  De	  prijs	  wordt	  in	  overweging	  
genomen	  samen	  met	  de	  andere	  marketingmixvariabelen	  voordat	  het	  marktingprogramma	  
wordt	  opgesteld.	  
Op	  kosten	  gebaseerde	  prijszetting	  gebeurt	  op	  basis	  van	  het	  product.	  volgens	  je	  eigen	  is	  het	  
product	  goed,	  marketing	  moet	  de	  consumenten	  van	  de	  waarde	  van	  het	  product	  overtuigen.	  	  
	  
Waardeprijszetting:	  juiste	  combinatie	  van	  kwaliteit	  en	  goede	  service	  voor	  een	  redelijke	  prijs.	  
Bestaande	  merken	  opnieuw	  ontweropen	  om	  meer	  kwaliteit	  te	  bieden	  voor	  een	  bepaalde	  
prijs	  of	  dezelfde	  kwaliteit	  voor	  minder.	  EDLP	  elke	  dag	  lage	  prijzen,	  belangrijk	  
waardeprijszetting	  op	  detailhandelniveau.	  	  
	  
Prijszetting	  op	  basis	  van	  toegevoegde	  waarde:	  in	  veel	  B2B	  de	  kusnt	  om	  de	  prijszettingmacht	  
van	  je	  bedrijf	  te	  handhaven:	  de	  macht	  om	  de	  prijs	  te	  handhaven	  of	  zelfs	  te	  verhogen	  zonder	  
marktaandeel	  te	  verliezen.	  	  Ze	  niet	  de	  prijs,	  maar	  bieden	  waardetoevoegenden	  diensten	  om	  
hun	  aanbod	  te	  differentiëren,	  hogere	  winstmarge	  realiseren.	  Vaak	  geen	  prijs	  verlagen	  
tegenover	  concurrent	  maar	  probeert	  consument	  van	  meerwaarde	  te	  overtuigen.	  
	  
Concurrentiegerichte	  prijszetting:	  gangbare	  prijs(going	  rate),	  prijs	  gebaseerd	  op	  prijs	  
concurrentie,	  minder	  aandacht	  voor	  eigen	  kosten	  en	  vraag.	  	  
Geheime	  inschrijving:	  bedrijven	  schrijven	  zich	  in	  voor	  opdrachten,	  een	  bedrijf	  baseert	  zijn	  
prijs	  op	  de	  vermoedelijke	  prijszetting	  van	  de	  concurrent	  in	  plaats	  van	  eigen	  kosten	  of	  vraag.	  
Je	  wil	  de	  opdracht	  binnenhalen	  en	  daarom	  goedkoper	  prijzen	  dan	  anderen.	  	  	  
	  
Prijsstrategieën	  voor	  nieuwe	  producten	  
	  
Afstroomstrategie:	  prijs	  hoog,	  zodat	  ze	  de	  markt	  laag	  voor	  laag	  kunen	  afromen.	  Imago	  en	  
product	  moeten	  bij	  hoge	  prijs	  passen.	  Kosten	  van	  lagere	  productie	  moeten	  niet	  hoog	  zijn	  om	  
de	  prijs	  te	  kunnen	  laten	  zkken.	  Concurrenten	  mogen	  geen	  soortgelijk	  product	  hebben.	  
	  
Penetratieprijsstrategie:	  lage	  prijs	  om	  de	  markt	  snel	  en	  diep	  te	  penetreren.	  Snel	  veel	  kopers	  
en	  groot	  marktaandeel.	  Door	  grote	  afzet,	  kosten	  lager,	  prijs	  verder	  verlagen.	  	  Kan	  alleen	  
succesvol	  zijn	  als	  de	  prijs	  lager	  wordt	  dat	  de	  afnemers	  ook	  echt	  meer	  gaan	  kopen.	  	  
	  
Prijsstrategieën	  voor	  het	  assortiment	  
Combinatie	  van	  prijzen	  voor	  vershcillende	  product	  waardoor	  zo	  groot	  mogelijke	  winst	  uit	  
assortiment	  wordt	  gehaald.	  
	  
Productlijnprijszetting(product	  line	  pricing)	  
Hele	  productlijn	  ontwikkeld.	  Vooral	  van	  toepassing	  als	  er	  prijsverschil	  tussen	  verschillende	  
modellen	  uit	  de	  lijn	  zijn.	  rekening	  houden	  met	  kostenverschillen,	  oordeel	  van	  de	  klant	  over	  
de	  verschillende	  functies	  en	  de	  prijs	  van	  de	  concurrentie.	  	  Veel	  bedrijfstakken	  werken	  
aanbieders	  met	  beproefde	  prijspunten	  voor	  de	  producten	  in	  de	  lijn	  
	  
	  
	  



Prijszetting	  van	  productopties	  
Bieden	  afzonderlijk	  verkrijgbare	  accessoires	  aan	  bij	  hun	  hoofdproduct.	  	  Producent	  moet	  
beslissen	  welke	  functies	  worden	  opgenomen	  in	  basisprijs	  en	  welke	  afzonderlijk	  worden	  
aangeboden.	  
	  
Prijszetting	  van	  noodzakelijke	  toebehoren	  
	  Producten	  die	  samen	  het	  hoofdproduct	  vormen(scheermesjes,	  inktpatronen.	  Producenten	  
van	  hoofdproducten(scheermeshouders,printers)	  prijzen	  deze	  vaak	  laag	  aan	  en	  halen	  hun	  
winst	  uit	  hooggeprijsde	  toebehoren.	  	  
	  
Prijszetting	  van	  bijproducten	  
Bij	  productie	  van	  vleeswaren,	  aardolieproducten	  enz	  onstaan	  vaak	  bijproducten.	  Wanneer	  
deze	  nutteloos	  zijn	  en	  de	  afvoer	  geld	  kost	  wordt	  dit	  verwerkt	  in	  de	  prijs.	  Maar	  soms	  zijn	  ze	  
wel	  wat	  waard	  en	  worden	  de	  kosten	  voor	  hoofdproduct	  verlaag,	  waardoor	  de	  
concurrentiepositie	  verbetert.	  	  
	  
Prijszetting	  van	  productpakketten	  
Verschillende	  producten	  in	  pakket,	  gereduceerde	  prijs.	  Sportclubs	  verkopen	  seizoenskaarten	  
bitch,	  zijn	  voordeliger	  dan	  de	  soms	  van	  de	  afzonderlijke	  kaartjes	  biaaaatcccch.	  	  Door	  
bundeling	  van	  prijzen	  verkoopt	  de	  aanbieder	  misschien	  producten	  die	  de	  consument	  
normaliter	  niet	  zou	  kopen.	  	  
	  
Prijsaanpassingsstrategieën	  
	  
Kortingen	  

-‐ Korting	  voor	  contante	  betaling:	  te	  betalen	  binnen	  30	  dagen,	  2	  %	  korting	  wanneer	  binnen	  10	  
dagen	  betaald	  wordt.	  

-‐ Kwantumkorting:	  korting	  voor	  klanten	  die	  grootte	  hoeveelheden	  kopen.	  Kortingen	  vormen	  
soms	  stimulans	  om	  meer	  te	  kopen	  dan	  normaliter.	  

-‐ Functionele	  korting	  voor	  de	  tussenhandel:	  (marge	  of	  functioneel	  rabat	  genoemd),	  
aangeboden	  aan	  schakels	  in	  de	  distributieketen	  die	  een	  bepaalde	  functie	  verrichten,	  als	  
verkopen	  opslaan	  en	  op	  papier	  bitchen	  bitch.	  	  

-‐ Seizoenskorting:	  prijsverlaging	  voor	  klanten	  die	  produten	  of	  diensten	  kopen	  buiten	  het	  
hoogseizoen.	  Doel	  is	  de	  producte	  of	  de	  benutting	  van	  de	  capaciteit	  zo	  constant	  mogelijk	  te	  
houden.	  

-‐ Vergoedingen:	  	  
-‐ Inruilkorting:	  korting	  op	  nieuw	  product	  wanneer	  het	  oude	  wordt	  ingelever.	  Gebruikelijk	  bij	  

waggie’s	  en	  andere	  duurzame	  producten.	  
-‐ Promotiekortingen:	  vergoedingen	  of	  kortingen	  aan	  tussenhandelaren(detaillisten	  of	  dealers)	  

die	  deelnemen	  aan	  advertenties	  of	  aan	  promotionele	  acties.	  
	  
Prijsdiscriminatie:	  product	  of	  dienst	  tegen	  verschillende	  prijzen	  verkocht,	  geen	  verschil	  in	  kosten.	  	  

-‐ Prijszetting	  per	  klantsegment:	  verschillende	  klanten	  verschillende	  prijzen	  betalen	  voor	  
hetzelfde	  product	  of	  dezelfde	  service.	  Bijv	  lagere	  toegang	  voor	  oudjes,	  jongeren,	  studentne.	  	  

-‐ Prijszetting	  naar	  productvorm:	  verschillende	  versies	  van	  product	  verschillende	  prijzen,	  
verschillen	  niet	  gebaseerd	  op	  kostenverschillen.	  Banken	  hebben	  andere	  prijszetting	  voor	  
traditioneel	  en	  online	  bankieren,	  snapje?	  

-‐ Prijszetting	  naar	  tijd:	  prijzen	  variëren	  per	  seizoen,	  maand,	  dag,	  uur.	  	  
	  
Wil	  discriminatie	  effectief	  zijn	  dan	  moet	  je	  het	  niet	  bij	  een	  politie	  agent	  toepassen	  want	  dan	  krijg	  je	  
een	  portie	  smeer.	  De	  markt	  moet	  verschillende	  segmenten	  bevatten	  en	  in	  de	  verschillende	  
segmenten	  heerst	  een	  verschillende	  vraag.	  	  



Psychologische	  prijszetting	  
Wordt	  rekening	  gehouden	  met	  de	  psychologie	  en	  niet	  alleen	  de	  economische	  aspecten	  van	  de	  prijs.	  
Hogere	  prijs	  is	  hogere	  kwaliteit	  denkt	  men,	  wanneer	  men	  product	  beter	  kan	  ervaren	  speelt	  prijs	  een	  
kleinere	  rol.	  	  
Referentie	  prijs:	  rijs	  die	  in	  het	  hoofd	  van	  de	  klant	  zit(lastig	  joh),	  waarvan	  hij	  uitgaat	  wanneer	  hij	  een	  
bepaald	  product	  bekijkt.	  300	  of	  299,	  die	  1	  euro	  maakt	  een	  psychologisch	  groot	  verschil.	  	  
	  
Promotieprijszetting	  
Producten	  tijdelijk	  onder	  de	  normale	  prijs	  verkoopt,	  soms	  zelfs	  beneden	  de	  kostprijs.	  	  

-‐ Loss	  leader-‐	  prijszetting:	  supermarkten	  en	  warenhuizen	  prijzen	  enkele	  producten	  zo	  laag	  dat	  
daarop	  geen	  winst	  gemaakt	  wordt,	  klanten	  trekken,	  hopen	  dat	  die	  ook	  andere	  producten	  
kopen	  die	  normaal	  zijn	  geprijst.	  Supermarkt	  luiers	  om	  gezinnen	  te	  trekken.	  	  

	  
Geografische	  prijszetting	  
Hoe	  het	  producten	  prijzen	  in	  verschillenden	  delen	  van	  land	  of	  wereld.	  Klandizie	  verliesen	  met	  een	  z	  
door	  bijvoorbeeld	  hogere	  verzendkosten	  of	  deze	  met	  de	  prijs	  te	  compenseren	  met	  een	  s.	  	  
FOB	  free	  on	  board	  prijs:	  klant	  zelf	  laten	  betalen	  voor	  transportkosten.	  Zodra	  het	  vervoerd	  wordt	  is	  de	  
verantwoordelijkheid	  voor	  de	  klant,	  plus	  kosten	  van	  fabriek	  tot	  bestemming.	  	  
Uniforme	  leverprijs:	  dezelfde	  prijs	  plus	  vrachtkosten	  aan	  alle	  klanten,	  ongeacht	  hun	  locatie,	  gaat	  men	  
uit	  van	  gemiddelde.	  	  
Prijszetting	  naar	  zone:	  worden	  zones	  vastgelegd,	  in	  1	  zone	  dezelfde	  prijs,	  hoe	  verder	  hoe	  duurder.	  	  
Willekeurig	  gekozen	  verzendpunt	  gebaseerde	  prijszetting(ligt	  lekker	  in	  de	  mond)	  wordt	  een	  bepaalde	  
stad	  als	  uitgangspunt	  genomen.	  	  
Franco	  huis:	  de	  aanbieder	  betaald	  zelf	  de	  transportkosten	  om	  de	  gewenste	  klandizie	  te	  krijgen.	  	  
	  
Dynamische	  prijszetting	  
Prijzen	  constant	  aanpassen	  aan	  de	  individuele	  afnemer	  en	  aan	  de	  situatie.	  Bijv	  aan	  de	  koppeling	  met	  
voorraden	  of	  beschikbaarheid.	  Variërende	  vluchtprijzen	  bijv.	  	  
	  
Internationale	  prijszetting	  
Soms	  uniform,	  zoals	  Airbus.	  Meestal	  houdt	  men	  rekening	  met	  plaatselijke	  marktsituatie	  en	  
kostenfactoren.	  	  
De	  prijs	  die	  een	  bedrijf	  voor	  een	  bepaald	  land	  vaststelt	  hangt	  af	  van:	  economische	  situatie,	  
concurentie,	  wetten	  en	  regels	  en	  staat	  van	  distributie	  en	  detailhandesysteem.	  Ook	  perceptie	  en	  
waarde	  van	  klant	  verschillen,	  wat	  prijsdifferentiatie	  nodig	  maakt.	  
	  
Prijswijzigingen	  
	  
Prijswijzigingen	  initiëren	  	  
	  
De	  reactie	  van	  de	  koper	  op	  prijswijzigingen	  
Verhoging	  of	  verlaging	  zal	  effect	  hebben	  op	  kopers,	  concurrenten,	  distributeurs	  en	  leveranciers.	  Ook	  
overheid	  is	  miss	  geïnteresseerd.	  Extreme	  prijsverlaging:	  miss	  komt	  er	  iets	  anders	  op	  de	  markt,	  of	  er	  
zijn	  gebreken	  of	  ze	  verkopen	  slecht,	  onderdelen	  toch	  erg	  duur,.	  Extreme	  prijsverhoging:	  miss	  product	  
wel	  heel	  erg	  goed,	  product	  geld	  dubbel	  en	  dwars	  waard.	  	  
Autofabrikanten	  passen	  extreme	  prijsverlaging	  toe	  bij	  einde	  levenscyclus	  van	  het	  huidige	  model,	  om	  
de	  bestaande	  voorraad	  kwijt	  te	  raken.	  FACKING	  MYLAB	  DOET	  LASTIG	  DUS	  KIJK	  OP	  BLZ	  158	  
	  
	  
	  
	  
	  



Reactie	  van	  concurrent	  op	  prijswijzigingen	  
Wanneer	  er	  sprake	  is	  van	  veel	  concurrenten	  moeten	  hun	  reacties	  worden	  voorspeld.	  Als	  1	  
concurrent	  op	  de	  prijswijziging	  	  antwoord	  zal	  de	  rest	  ook	  wel	  volgen,	  voor	  de	  rest	  niet	  veel	  
interessants	  hier.	  
	  
Reageren	  op	  prijswijzigingen	  
Je	  moet	  weten	  waarom	  de	  concurrent	  zijn	  prijs	  wijzigt.	  Snel	  reageren	  op	  prijswijziging	  is	  extreem	  
belangrijk.	  Op	  Blz	  158	  zie	  je	  een	  overzicht	  van	  manieren	  waarop	  je	  de	  prijsverlaging	  van	  een	  
concurrent	  kunt	  evalueren	  en	  erop	  kunt	  reageren.	  	  Als	  je	  gaat	  reageren	  op	  een	  prijswijziging	  van	  de	  
concurrent	  zijn	  er	  4	  reacties	  mogelijk:	  

1. Prijs	  verlagen,	  tot	  niveau	  van	  concurrentie,	  vreest	  marktaandeel	  te	  verliezen	  en	  markt	  
prijsgevoelig.	  Door	  prijs	  verlaging	  daalt	  winst	  op	  korte	  termijn.	  Soms	  verlagen	  bedrijven	  
kwaliteit	  en	  extra	  diensten	  om	  winstmarge	  op	  peil	  te	  houden,	  dit	  is	  op	  lange	  termijn	  
schadelijk	  voor	  marktaandeel.	  Je	  moet	  proberen	  kwaliteit	  te	  handhaven	  wanneer	  je	  de	  
prijzen	  verlaagt.	  

2. De	  kwaliteitsperceptie	  verhogen:	  handhaaft	  prijs,	  verhoogt	  kwaliteit	  van	  aanbod	  in	  ogen	  van	  
klant.	  Communicatie	  verbeteren.	  	  

3. Kwaliteit	  verbeteren	  en	  prijs	  verhogen:	  de	  kwaliteit	  en	  prijs	  verhogen,	  merk	  krijgt	  een	  betere	  
en	  hogere	  positionering.	  Hogere	  kwaliteit	  laat	  het	  de	  prijs	  waard	  zijn.	  

4. Een	  laaggeprijsd	  vechtmerk	  introduceren:	  	  laaggeprijsd	  artikel	  aan	  de	  lijn	  toevoegen	  of	  een	  
apart	  laaggeprijs	  merk	  creëren.	  Noodzakelijk	  als	  het	  segment	  dat	  men	  dreigt	  te	  verliezen,	  
prijsgevoelig	  is	  en	  niet	  reageert	  op	  het	  argument	  van	  hogere	  kwaliteit	  

	  
	  
	   	  



Hoofdstuk	  9	  Distributiebeleid	  	  

Om	  een	  product	  of	  service	  te	  produceren	  en	  beschikbaar	  te	  stellen	  aan	  klanten	  moet	  je	  relaties	  
opbouwen,	  niet	  alleen	  met	  de	  eindgebruiker,	  maar	  ook	  met	  belangrijke	  leveranciers	  en	  weder	  
verkopers	  in	  	  De	  Bedrijfskolom	  (Suply	  Chain)	  :	  Alle	  opeenvolgende	  schakels	  in	  het	  
voortbrengingsproces	  van	  een	  bepaald	  product,	  van	  oer	  producent	  tot	  finale	  afnemer.	  	  
	  

	  
Bedrijfskolom	  
	  
Veel	  grote	  bedrijven	  bouwen	  en	  managen	  een	  Value	  delivery	  network	  of	  Waardeketen	  dat/die	  zich	  
voortdurend	  ontwikkelt.	  Value	  delivery	  Network:	  Een	  netwerk	  bestaande	  uit	  het	  bedrijf,	  
leveranciers,	  distribiteurs	  en	  uiteindelijk	  klanten	  die	  een	  partnerschap	  aangaan	  om	  de	  prestatie	  van	  
het	  gehele	  systeem	  te	  verbeteren.	  	  	  
	  
Waardeketen:	  Belangrijk	  instrument	  om	  manieren	  vast	  te	  stellen	  om	  mee	  klantwaarde	  te	  creëren.	  
Bovendien	  is	  de	  waardeketen	  een	  door	  Porter	  ontwikkelde	  analysemethode	  om	  
concurrentievoordelen	  en	  –	  nadelen	  van	  de	  organisatie	  te	  identificeren.	  	  
	  
In	  dit	  hoofdstuk	  behandelen	  we	  de	  Marketingkanalen,	  de	  stroomafwaartse	  kant	  van	  het	  value	  
delivery	  network.	  Je	  moet	  echter	  bedenken	  dat	  dit	  slechts	  een	  deel	  van	  het	  hele	  value	  delivery	  
network	  is.	  Om	  waarde	  bij	  de	  klant	  te	  brengen,	  hebben	  bedrijven	  stoomopwaarts	  leverancier	  
partners	  nodig	  en	  stroomafwaarts	  kanaalpartners.	  	  
	  
Steeds	  meer	  hebben	  aanbieders	  een	  actieve	  rol	  in/en	  invloed	  op	  stroomopwaartse	  en	  
stroomafwaartse	  activiteiten.	  	  
	  
Weinig	  producenten	  verkopen	  hun	  goederen	  direct	  aan	  eindgebruikers.	  De	  meeste	  bedrijven	  
schakelen	  derden	  (	  tussenhandelaren)	  in	  om	  producten	  op	  de	  markt	  te	  brengen.	  Ze	  proberen	  een	  
Distributiekanaal	  te	  vormen,	  :	  een	  groep	  onderling	  afhankelijke	  organisaties	  die	  samen	  zorgen	  dat	  
een	  product	  of	  dienst	  ter	  beschikking	  wordt	  gesteld	  aan	  een	  consument	  of	  bedrijf	  voor	  gebruik	  of	  
verbruik.	  	  De	  kanaalbeslissingen	  van	  een	  bedrijf	  zijn	  direct	  van	  invloed	  op	  alle	  overige	  
marketingbeslissingen.	  	  	  
	  
	  



Functies	  leden	  distributiekanaal:	  	  
-‐	  Informatie:	  Uit	  marketing	  uit	  marktonderzoek	  en	  overige	  marketinginformatie	  verzamelen	  en	  
verspreiden.	  Deze	  informatie	  heeft	  betrekking	  op	  factoren	  in	  de	  marketingomgeving	  die	  men	  voor	  de	  
planning	  en	  het	  bevorderen	  van	  de	  ruil	  nodig	  is.	  	  
-‐	  Promotie:	  Overtuigende	  berichten	  over	  het	  aanbod	  ontwikkelen	  en	  verspreiden.	  
-‐	  Contact:	  Potentiele	  klanten	  zoeken	  en	  het	  contact	  met	  hen	  onderhouden.	  
-‐	  Aanpassing:	  Het	  aanbod	  afstemmen	  op	  de	  behoeften	  van	  de	  afnemer.	  Dit	  betreft	  ook	  activiteiten	  
als	  productie,	  indeling	  in	  kwaliteitsklassen,	  assemblage	  en	  verpakking.	  	  
-‐	  Onderhandelen:	  Overeenstemming	  bereiken	  over	  de	  prijs	  en	  andere	  voorwaarde,	  zodat	  het	  bezit	  
daarvan	  overgedragen	  kan	  worden.	  
-‐	  Fysieke	  distributie:	  Het	  transport	  en	  de	  opslag	  van	  de	  orders.	  	  
-‐	  Financiering:	  Fondsen	  werven	  en	  inzetten	  om	  de	  kosten	  van	  het	  werk	  in	  het	  distributiekanaal	  te	  
dekken.	  
-‐	  Risico’s	  nemen:	  Het	  risico	  dragen	  van	  het	  werk	  in	  het	  distributiekanaal.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
P=Producent	  	  	  K=Klant	  	  D=Distribiteur.	  	  
A.	  Directe	  marketing:	  negen	  contacten.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  B.	  Marketing	  via	  een	  distribiteur:	  zes	  contacten	  	  
	  
De	  vraag	  is	  niet	  of	  deze	  functies	  moeten	  worden	  uitgevoerd,	  maar	  wie	  ze	  moet	  uitvoeren.	  De	  
werkzaamheden	  in	  het	  kanaal	  moeten	  zodanig	  verdeeld	  worden	  dat	  de	  onderscheiden	  functies	  
worden	  toegewezen	  aan	  de	  organisaties	  in	  het	  kanaal	  die	  het	  effectiefs	  waarde	  kunnen	  toevoegen.	  	  
	  
Bedrijven	  kunnen	  hun	  distributiekanalen	  zo	  opzetten	  dat	  producten	  en	  diensten	  op	  verschillende	  
manieren	  ter	  beschikking	  worden	  gesteld	  van	  de	  eindafnemer.	  Elke	  laag	  tussenhandelaren	  die	  een	  
steentje	  bijdraagt	  om	  het	  product	  dichter	  bij	  de	  eindafnemer	  te	  brengen,	  vormt	  een	  
Distributieschakel:	  Een	  laag	  tussenhandelaren	  die	  een	  bijdrage	  levert	  aan	  het	  dichter	  bij	  de	  
eindafnemer	  brengen	  van	  product	  en	  het	  bezit	  ervan.	  
	  
De	  lengte	  van	  het	  kanaal:	  Wordt	  vastgesteld	  aan	  de	  hand	  van	  het	  aantal	  tussenliggende	  schakels.	  
Directmarketingkanaal:	  Heeft	  geen	  tussenschakels.	  Marketing	  via	  verschillende	  reclamemedia	  met	  
een	  zorgvuldig	  uitgekozen	  doelgroep,	  waarbij	  directe	  interactie	  met	  de	  consument	  plaatsvindt,	  die	  
dient	  om	  een	  directe	  respons	  te	  krijgen	  en	  een	  blijvende	  relatie	  met	  de	  klant	  op	  te	  bouwen.	  	  
Indirect	  kort	  kanaal:	  Hierbij	  levert	  de	  producent	  aan	  de	  detaillist,	  die	  vervolgens	  weer	  aan	  de	  
consument	  verkoopt.	  	  
Indirect	  lange	  kanaal:	  Producten,	  groothandelaar,	  detaillist,	  consument.	  	  
Jobber-‐	  constructie:	  Een	  agent	  die	  producten	  zo	  nodig	  in	  voorraad	  aanhoudt.	  	  
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Om	  doelstellingen	  van	  het	  kanaal	  als	  geheel	  te	  verwezenlijken,	  moeten	  individuele	  doelen	  soms	  
opgegeven	  worden.	  Hoewel	  de	  bedrijven	  binnen	  het	  kanaal	  van	  elkaar	  afhankelijk	  zijn,	  laten	  zij	  toch	  
vaak	  een	  kortzichtig	  eigenbelang	  prevaleren.	  Zij	  zijn	  het	  vaak	  oneens	  over	  de	  rolverdeling:	  wie	  doet	  
wat	  en	  wat	  staat	  daar	  tegenover?	  Dergelijke	  onenigheden	  over	  doelen,	  rollen	  en	  beloningen	  
veroorzaken	  een	  kanaalconflict:	  De	  deelnemers	  aan	  het	  distributiekanaal	  zijn	  het	  oneens	  over	  de	  
doelstellingen,	  de	  taakverdeling	  of	  de	  beloning.	  	  Een	  horizontaal	  kanaalconflict:	  Is	  een	  conflict	  
tussen	  bedrijven	  op	  hetzelfde	  niveau	  binnen	  het	  kanaal.	  Verticaal	  kanaalconflict:	  Tussen	  
verschillende	  niveaus	  van	  hetzelfde	  kanaal	  (	  komen	  het	  vaakst	  voor)	  
	  
Wil	  het	  kanaal	  als	  geheel	  goed	  presteren,	  dan	  moet	  de	  rol	  van	  elke	  schakel	  goed	  worden	  afgebakend	  
en	  moet	  het	  kanaal	  goed	  omgaan	  met	  conflicten.	  Het	  kanaal	  functioneert	  beter	  als	  een	  bedrijf,	  
instantie	  of	  mechanisme	  leiderschap	  biedt	  en	  de	  bevoegdheid	  heeft	  om	  rollen	  toe	  te	  wijzen.	  Een	  
nieuwe	  ontwikkeling	  van	  de	  verticale	  marketingsystemen	  dit	  zijn:	  
	  
Conventioneel	  distributiekanaal:	  Bestaat	  uit	  een	  of	  meer	  onafhankelijke	  producenten,	  
groothandelaren	  en	  detaillisten.	  Als	  deze	  afzonderlijke	  bedrijven	  uit	  zijn	  op	  hun	  eigen	  winst,	  zelfs	  ten	  
koste	  van	  de	  resultaten	  van	  het	  systeem	  als	  geheel.	  Geen	  enkel	  bedrijf	  heeft	  greep	  op	  een	  ander,	  er	  
zijn	  geen	  formele	  middelen	  voor	  de	  rolverdeling	  en	  het	  oplossen	  van	  kanaalconflicten.	  	  
	  
Verticaal	  marketingsysteem	  (vms):	  Werken	  producenten,	  groothandelaren	  en	  detaillisten	  in	  één	  
harmonieus	  systeem	  samen.	  Een	  bedrijf	  is	  de	  eigenaar	  van	  de	  andere	  bedrijven,	  heeft	  een	  contract	  
met	  hen	  of	  heeft	  zoveel	  macht,	  dat	  alle	  samenwerken.	  Het	  dominante	  bedrijf	  kan	  de	  producent	  zijn,	  
meer	  evengoed	  de	  groothandelaar	  of	  de	  detaillist.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



3	  belangrijkste	  soorten	  VMS:	  
	  
1.	  Geïntegreerd	  vms	  =	  Coördinatie	  en	  conflictbeheersing	  gerealiseerd	  doordat	  verschillende	  niveaus	  
van	  productie	  en	  distributie	  in	  handen	  zijn	  van	  één	  bedrijf.	  (bijv.	  Arke	  is	  touroperator	  en	  winkel)	  
	  
2.	  Contractueel	  vms	  =	  onafhankelijke	  productie-‐	  en	  handelsbedrijven	  bundelen	  hun	  krachten	  
op	  verschillende	  niveaus	  om	  grotere	  schaalvoordelen	  of	  sterkere	  invloed	  op	  de	  omzet	  te	  
realiseren.	  
Franchise	  =	  contractuele	  samenwerking	  tussen	  fabrikant,	  groothandelaar	  of	  dienstverlener	  
enerzijds	  en	  onafhankelijke	  ondernemers	  anderzijds.	  Drie	  vormen:	  detailhandelfranchise	  
onder	  leiding	  van	  een	  producent	  (bijv.	  autodealers),	  groothandelfranchise	  onder	  leiding	  van	  
producent	  (bijv.	  Coca-‐Cola	  geeft	  licentie	  aan	  bottelaars	  die	  het	  product	  maken	  en	  verkopen	  
aan	  detaillisten)	  en	  de	  detailhandelfranchise	  onder	  leiding	  van	  een	  dienstverlenend	  bedrijf	  
(bijv.	  Holiday	  Inn,	  Hertz).	  
	  
3.	  Geleid	  vms	  =	  leiding	  in	  handen	  van	  een	  of	  enkele	  dominante	  kanaaldeelnemers.	  
	  
	  
Horizontale	  marketingsystemen:	  2	  of	  meer	  bedrijven	  werken	  op	  hetzelfde	  niveau	  samen	  om	  een	  
nieuwe	  marketingkans	  te	  realiseren.	  
	  
Hybride	  marketingsystemen	  (multi-‐channeling)	  =	  distributiesysteem	  met	  verschillende	  kanalen	  om	  
meerdere	  klantsegmenten	  te	  kunnen	  bereiken.	  

Hybride	  marketingsystemen	  

	  
Technologische	  veranderingen	  en	  de	  explosieve	  groei	  van	  direct	  marketing	  en	  online	  marketing	  
hebben	  ingrijpende	  gevolgen	  voor	  de	  aard	  en	  opzet	  van	  marketingkanalen.	  Een	  belangrijke	  trend	  is	  
Uitschakeling	  van	  de	  tussenhandel	  of	  disintermediatie:	  Producenten	  van	  goederen	  en	  diensten	  
omzeilen	  steeds	  vaker	  de	  tussenhandel	  of	  tussenpersonen	  om	  zich	  direct	  tot	  de	  eindkopers	  te	  
wenden,	  of	  er	  komen	  geheel	  andere	  soorten	  tussenhandelaren	  op	  die	  de	  traditionele	  vervangen.	  De	  
uitschakeling	  van	  de	  tussenhandel	  brengt	  problemen	  en	  kansen	  met	  zich	  mee	  voor	  zowel	  
producenten	  als	  tussenhandelaren.	  	  
	  
	  



Distributiekanalen:	  
-‐	  Eigen	  verkoopapparaat	  =	  het	  verkoopapparaat	  uitbreiden	  door	  bijv.	  buitendienstverkopers	  of	  
telefonische	  verkoop.	  
-‐	  Agenten	  =	  bedrijven	  inschakelen	  die	  verwante	  producten	  van	  veel	  bedrijven	  onder	  hun	  hoede	  
hebben.	  
-‐	  Industrieel	  distributeur	  =	  zoeken	  in	  verschillende	  regio’s	  of	  sectoren	  die	  de	  nieuwe	  lijn	  kopen	  en	  
voeren	  naar	  een	  goede	  winstmarge,	  producttraining	  en	  steun	  bij	  de	  promotie.	  
	  
Het	  aantal	  tussenhandelaren.	  
Bedrijven	  moeten	  ook	  een	  besluit	  nemen	  over	  de	  intensiteit	  van	  de	  distributie:	  het	  aantal	  
tussenschakels	  op	  elk	  niveau.	  Er	  zijn	  drie	  strategieën:	  intensieve	  distributie,	  exclusieve	  distributie	  en	  
selectieve	  distributie.	  Producenten	  van	  gemak	  producten	  (convience	  goods)	  en	  veelgebruikte	  
grondstoffen	  streven	  doorgaans	  naar	  intensieve	  distributie.	  Volgens	  deze	  strategie	  worden	  de	  
producten	  in	  zo	  veel	  mogelijk	  verkooppunten	  aangeboden.	  De	  producten	  zijn	  beschikbaar	  op	  de	  
plaats	  waar	  en	  het	  tijdstip	  waarop	  de	  consument	  deze	  wil	  hebben.	  	  
	  
Sommige	  producenten	  beperken	  echter	  juist	  doelbewust	  het	  aantal	  tussenhandelaren	  voor	  hun	  
producten.	  De	  extreme	  vorm	  van	  deze	  aanpak	  is	  Exclusieve	  distributie,	  waarbij	  een	  beperkt	  aantal	  
dealers	  het	  alleenrecht	  krijgt	  om	  de	  producten	  in	  hun	  regio	  te	  distribueren.	  Exclusieve	  distributie	  
treft	  men	  aan	  vaak	  aan	  bij	  luxueuze	  auto’s	  ,	  chique	  dames	  –	  en	  herenkleding	  ENZ.	  
	  
Tussen	  intensieve	  en	  exclusieve	  distributie	  ligt	  Selectieve	  distributie:	  Meer	  dan	  een,	  maar	  niet	  alle	  
mogelijkheden	  tussenhandelaren.	  Veel	  merken	  van	  witgoed	  worden	  op	  deze	  manier	  gedistribueerd,	  
Miele,	  Whirlpool,	  AEG	  verkopen	  hun	  grote	  huishoudelijke	  apparaten	  via	  dealernetwerken	  en	  
geselecteerde	  detaillisten.	  	  
	  
De	  producent	  geeft	  adviesprijzen	  op,	  waarin	  een	  redelijke	  korting	  voor	  tussenhandelaren	  is	  
ingebouwd.	  Verticale	  prijsbinding:	  Komt	  nog	  slechts	  in	  enkele	  branches	  voor.	  Zo	  zijn	  er	  voor	  boeken	  
nog	  steeds	  door	  de	  uitgever	  vastgestelde	  prijzen.	  
	  
Voor	  sommige	  managers	  betekent	  Fysieke	  distributie	  niet	  meer	  dan	  vrachtwagens	  en	  magazijnen,	  
maar	  moderne	  logistiek	  houdt	  veel	  meer	  in.	  Fysieke	  distributie:	  planning,	  implementatie	  en	  
monitoren	  van	  de	  fysieke	  stroom	  van	  materialen,	  gereed	  product	  en	  bijhorende	  informatie	  van	  het	  
punt	  van	  oorsprong	  naar	  het	  punt	  van	  gebruik,	  om	  met	  winst	  in	  de	  behoeften	  van	  de	  klanten	  te	  
voorzien.	  	  
	  
Uitgaande	  distributie:	  Producten	  van	  de	  fabriek	  naar	  de	  klant	  brengen.	  	  
	  
Inkomende	  distributie:	  Producten	  en	  materialen	  van	  leveranciers	  naar	  de	  fabriek	  brengen	  	  
	  
Omgekeerde	  distributie:	  De	  defecte,	  ongewenste	  of	  overtollige	  producten	  die	  worden	  
geretourneerd	  door	  klanten	  en	  wederverkopers.	  Kortom:	  een	  totaal	  Ketenmanagement	  –	  het	  
management	  van	  stroomopwaarts	  en	  stroomafwaartse	  waard	  toevoegende	  stromen	  van	  	  
materialen,	  eindproducten	  	  en	  verwante	  informatie	  tussen	  leveranciers,	  het	  bedrijf,	  wederverkopers	  
en	  eindconsumenten.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  



De	  producent	  heeft	  magazijnen	  in	  eigendom	  of	  huurt	  een	  ruimte	  in	  een	  magazijn,	  of	  beide.	  In	  plaats	  
daarvan	  kan	  hij	  ook	  Distributiecentra	  gebruiken:	  Deze	  zijn	  niet	  zozeer	  bedoeld	  om	  producten	  
langdurig	  op	  te	  slaan,	  als	  wel	  om	  deze	  te	  verplaatsen.	  	  
	  
De	  laatste	  tijd	  hebben	  bedrijven	  hun	  voorraden	  en	  daarmee	  gepaard	  gaande	  kosten	  sterk	  
gereduceerd	  door	  middel	  van	  Just	  in	  time:	  (JIT)	  :	  Logistieke	  systemen.	  Dankzij	  deze	  systemen	  hoeven	  
producten	  en	  detaillisten	  maar	  kleine	  voorraden	  van	  onderdelen	  en	  producten	  te	  voeren.	  	  
	  
Tegenwoordig	  gaan	  steeds	  meer	  bedrijven	  over	  het	  concept	  van	  Geïntegreerd	  logistiek	  
management:	  men	  beseft	  dat	  men	  door	  teamwerk	  de	  klant	  een	  betere	  dienst	  verleent	  en	  de	  
distributiekosten	  lager	  kan	  houden.	  	  
	  
Detailhandel:	  Omvat	  alle	  activiteiten	  die	  zijn	  gemoeid	  met	  de	  verkoop	  van	  de	  producten	  of	  diensten	  
direct	  aan	  de	  eindconsument	  voor	  eigen,	  niet	  zakelijk	  gebruik.	  De	  detailhandel	  vindt	  grotendeels	  
plaat	  in	  detailhandelswinkels,	  maar	  de	  laatste	  jaren	  is	  detailhandel	  zonder	  winkel	  sneller	  gegroeid	  
dan	  detailhandel	  in	  de	  winkel.	  	  
	  
Het	  ene	  product	  vereist	  veel	  meer	  service	  dan	  het	  andere	  ,	  en	  de	  servicevoorkeur	  van	  de	  klant	  
varieert.	  Zelfbedieningsdetaillisten:	  Richten	  zich	  op	  de	  klanten	  die	  bereid	  zijn	  om	  zelf	  te	  zoeken,	  
vergelijken	  en	  selecteren	  om	  geld	  te	  besparen.	  	  
	  
Detaillisten	  met	  beperkte	  service:	  Bieden	  meer	  hulp	  bij	  de	  aanschaf,	  want	  ze	  bieden	  meer	  
shoppinggoederen,	  daarvoor	  hebben	  klanten	  meer	  informatie	  nodig.	  De	  hogere	  exploitatiekosten	  
leiden	  tot	  hogere	  prijzen.	  	  
	  
Bij	  Detaillisten	  met	  volledige	  bediening	  (full	  service):	  zoals	  speciaalzaken,	  hoogwaardige	  
warenhuizen,	  assisteren	  verkopers	  de	  klanten	  in	  elke	  fase	  van	  het	  aankoopproces.	  	  
	  
Speciaalzaak:	  Voeren	  een	  smalle	  productlijn,	  met	  daarbinnen	  een	  diep	  assortiment	  (free-‐record	  
shop)	  	  
	  
Warenhuizen:	  (Bijenkorf)	  	  voeren	  een	  grote	  verscheidenheid	  aan	  productlijnen.	  De	  laatste	  jaren	  zijn	  
warenhuizen	  in	  de	  knel	  geraakt	  tussen	  de	  meer	  gerichte	  en	  flexibeler	  speciaalzaken	  enerzijds	  en	  de	  
efficiëntere	  goedkopere	  discountzaken	  anderzijds.	  
	  
Supermarkten:	  Worden	  het	  meest	  bezocht.	  De	  meeste	  supermarkten	  brengen	  verbeteringen	  aan	  om	  
meer	  klanten	  te	  trekken.	  	  
	  
Gemakszaken:	  Zijn	  kleine	  winkels	  met	  een	  beperkte	  lijn	  gemaksproducten.	  	  
	  
Superstores:	  Zijn	  veel	  groter	  dan	  normale	  supermarkten	  en	  bieden	  een	  groot	  assortiment	  
routinematig	  gekochte	  levensmiddelen,	  non-‐foodartikelen	  en	  diensten.	  Sommige	  bieden	  super	  
centra	  	  een	  combinatie	  van	  levensmiddelen	  en	  discountzaken,	  met	  een	  nadruk	  op	  
crossmerchandising:	  broodroosters	  boven	  vers	  brood,	  keukengerei	  tegen	  de	  groente	  en	  baba	  
afdelingen	  met	  alles	  voor	  de	  kleine,	  voeding	  tot	  kleding.	  
	  
Category	  killers:	  Winkels	  ter	  grootte	  van	  een	  vliegtuighangar,	  die	  een	  diep	  assortiment	  
merkproducten	  van	  een	  bepaalde	  lijn	  voeren.	  	  
	  
Een	  andere	  variant	  van	  de	  supermarkt	  de	  Hypermarkt:	  is	  nog	  steeds,	  maar	  liefst	  zes	  voetbalvelden	  .	  
hypermarkten	  zijn	  een	  groot	  succes	  in	  sommige	  Europese	  landen,	  bij	  Frankrijk.	  	  
	  



Discountwinkel:	  Verkoopt	  standaardkoopwaar	  tegen	  lagere	  prijzen	  door	  genoegen	  te	  nemen	  met	  
een	  lagere	  winstmarge	  en	  zodoende	  meer	  om	  te	  zetten.	  
	  
Winkels	  met	  voortdurende	  lage	  prijzen:	  Kopen	  in	  onder	  de	  reguliere	  groothandelsprijzen	  en	  rekenen	  
en	  de	  klanten	  minder	  dan	  de	  detailhandel.	  
	  
De	  belangrijkste	  drie	  types	  winkels	  met	  voortdurende	  lage	  prijzen	  zijn	  onafhankelijke	  zaken,	  
fabrieksverkoop	  en	  Magazijnclubs	  
	  
Factory	  outlets:	  concentreren	  zich	  soms	  in	  winkelcentra	  voor	  fabrieksverkoop	  en	  gemende	  
winkelcentra	  voor	  goedkopere	  detaillisten,	  waar	  tientalen	  van	  dergelijke	  winkels	  allerlei	  artikelen	  
maar	  liefst	  vijftig	  procent	  onder	  de	  detailhandelsprijs	  aanbieden.	  Deze	  centra	  bestaan	  hoofdzakelijk	  
uit	  winkels	  met	  fabrieksverkoop,	  maar	  ook	  andere	  zaken	  met	  voortdurend	  lage	  prijzen	  en	  uit	  
vestigingen	  van	  warenhuizen	  die	  hier	  een	  soort	  permanent	  opruiming	  houden.	  	  
	  
Detailhandelsketen:	  2	  of	  meer	  vestigingen	  met	  één	  eigenaar	  en	  een	  hoofdkantoor	  
	  
Vrijwillig	  filiaalbedrijf:	  Grossiers	  geven	  steun	  aan	  een	  groep	  zelfstandige	  detaillisten	  die	  gezamenlijk	  
inkopen	  en	  merchandising	  bedrijven.	  	  
	  
Sfeer:	  Element	  in	  het	  productarsenaal	  van	  de	  wederverkopers.	  	  
	  
Winkelcentrum:	  Een	  groep	  detailhandelszaken	  die	  wordt	  gepland,	  ontwikkeld	  en	  beheerd	  als	  een	  
eenheid.	  	  
	  
Groothandel:	  

-‐ Verkoop	  en	  promotie	  
-‐ Inkoop	  en	  assortiment	  opbouw	  
-‐ Opsplitsing	  van	  grote	  hoeveelheden	  
-‐ Opslag	  
-‐ Transport	  
-‐ Financiering	  
-‐ Risico	  
-‐ Marktinformatie	  
-‐ Managementdiensten	  en	  advies.	  	  

	  
	  
Onafhankelijke	  groothandelaren:	  vormen	  de	  grootste	  groep	  en	  neemt	  ongeveer	  50%	  van	  alle	  
groothandelsactiveiten	  voor	  haar	  rekening.	  	  Er	  zijn	  er	  twee:	  
	  

1. Onafhankelijke	  groothandelaren	  met	  volledige	  service	  
	  

2. Onafhankelijke	  groothandelaren	  met	  beperkte	  service	  
	  
Makelaar:	  Brengt	  aanbieders	  en	  afnemers	  bij	  elkaar	  en	  helpt	  bij	  onderhandelingen.	  	  
	  
Agent:	  Vertegenwoordigt	  de	  aanbieder	  of	  de	  aanbieders	  permanent.	  	  
	  
Verkoopfilialen	  en	  –kantoren	  van	  de	  fabrikant:	  Waar	  aanbieders	  en	  afnemers	  zelf	  de	  groothandel	  
voor	  hun	  rekening.	  
	  
	  



Hoofdstuk	  10	  

Marketingcommunicatiemix(promotiemix),	  combinatie	  van	  :	  
-‐ Reclame:	  elke	  betaalde	  vorm	  van	  niet	  persoonlijke	  presentatie	  en	  promotie	  van	  ideeën,	  

goedern	  of	  diensten	  van	  een	  opdrachtgever	  die	  in	  het	  bijzonder	  worden	  genoemd	  
-‐ Salespromotieion:	  kortetermijnprikkels	  om	  de	  koop	  of	  verkoop	  van	  een	  product	  of	  dienst	  te	  

stimuleren	  
-‐ Public	  relations:	  goede	  betrekking	  opbouwen	  met	  je	  diverse	  publiekgroepen	  door	  te	  zorgen	  

voor	  gunstige	  publiciteit,	  een	  goed	  imago	  op	  te	  bouwen	  en	  ongustige	  geruchten,	  verhalen	  en	  
gebeurtenissen	  aan	  te	  pakken	  of	  te	  voorkomen	  

-‐ Persoonlijke	  verkoop:	  persoonlijke	  presentatie	  van	  je	  verkoopapparaat	  om	  te	  verkopen	  en	  
klantrelaties	  op	  te	  bouwen.	  

-‐ Direct	  marketing:	  direct	  contact	  met	  zorgvuldig	  geselecteerde	  inviduele	  klanten	  om	  een	  
direct	  respons	  te	  krijgen	  en	  een	  duurzame	  klantrelatie	  op	  te	  bouwen:	  via	  tel,post,mai	  letc.	  

-‐ Social	  media:	  interactie	  tussen	  gebruikers	  onderling	  en	  de	  organisatie,	  gebruik	  van	  online	  
tools.	  Gaat	  om	  conversatie	  en	  interactie.	  Klanten	  hebben	  eigen	  mening	  en	  praten	  terug.	  

-‐ Sponsering:	  financiële	  of	  andere	  ondersteuning	  voor	  een	  evenement	  of	  activiteit	  met	  als	  doel	  
positief	  in	  de	  bekendheid	  komen	  of	  geassocieerd	  worden	  

-‐ Beurzen,evenementen,tentoonstellingen:	  bijeenkomsten	  met	  publiek	  met	  als	  doel	  te	  
communiceren	  over	  bedrijf,	  merk	  of	  producten	  en	  diensten	  

	  
Veranderende	  omgeving	  van	  marketingcommunicatie	  
Marketeers	  ontwikkelen	  marketingprogramma’s	  om	  hechtere	  relaties	  op	  te	  bouwen	  met	  smaller	  
afgebakende	  micromarkten	  
Marketeers	  hebben	  door	  technologische	  ontwikkelingen	  meer	  info	  over	  klant.	  
Geen	  massamarkt	  meer,	  	  
Tv	  en	  tijdschriften	  worden	  minder	  dominant	  als	  commu	  middel.	  Steeds	  meer	  doelgroepgerichte	  
media.	  	  
	  
Geintegreerde	  marketingcommunicatie	  
Massamarketing:	  het	  verkopen	  van	  sterk	  gestandaardiseerde	  producten	  aan	  massa’s	  klanten.	  	  
Begin	  deze	  eeuw	  verschuiving	  van	  massamarketing	  naar	  doelgroepmarketing.	  	  
Geintegreerde	  marketingcommunicatie:zie	  blz	  195.	  Een	  duidelijke,	  consistente	  en	  overtuigende	  
booschappen	  over	  de	  organisatie	  en	  haar	  producten,	  diensten	  en	  merken.	  	  
	  
Geintegreerde	  marketingcommunicatie:	  dat	  je	  de	  doelgroep	  moet	  afbakenen	  en	  een	  goed	  
gecoördineerd	  promotieprogramma	  moet	  opzetten	  om	  bij	  deze	  groep	  de	  juiste	  respons	  op	  te	  
roepen.	  Moet	  tegenwoordig	  niet	  alleen	  hoe	  bereiken	  we	  de	  klanten	  maar	  ook	  hoe	  bereiken	  de	  
klanten	  ons.	  	  
	  
Cocept	  geintegreerde	  marketingcommuncatie	  betekent	  dat	  je	  de	  promotie	  instrumenten	  zorgvuldig	  
moet	  combineren	  tot	  een	  promotiemix.	  
Aard	  van	  elk	  promotiekenmerk:	  

-‐ Reclame:	  	  voordelen:	  expressief,	  gebruik	  van	  geluid	  kleur	  etc,	  langetermijn	  imago	  opbouwen	  
voor	  product.	  snel	  verkoop	  effect	  zoals	  weekaanbiedingen	  bij	  supermarkt.	  Nadelen:	  reclame	  
is	  onpersoonlijk,	  eenrichtingscommunicatie	  richting	  publiek,	  tv	  kost	  veel	  geld	  maar	  krant	  
niet.	  

-‐ Persoonlijke	  verkoop:	  effectiefste	  instrument	  in	  bepaalde	  stadia	  verkoopproces.	  	  Goeie	  
verkoper	  ziet	  behoeften	  klant	  en	  kan	  daar	  een	  langdurige	  relatie	  uit	  opbouwen.	  	  Nadelen:	  
langdurige	  inspanning,	  duurste	  instrument	  

-‐ Salespromotion:	  kortingsbonnen,	  wedstrijden,.	  Trekken	  aandacht	  consument,	  tegen	  prikkel	  
kopen.	  Effectief	  is	  kort,	  voor	  lange	  relaties	  niet	  geschikt.	  



-‐ Public	  relations:	  niewsberichten,	  hoofdartikelen,	  sponsorship	  en	  evenementen.	  Is	  zeer	  
geloofwaardig.	  Bereik	  je	  klanten	  die	  persoonlijke	  verkoop	  uit	  de	  weg	  gaan.	  Krijgt	  het	  als	  
nieuws.	  	  

-‐ Direct	  marketing:	  telemarketing,	  direct	  mail	  ,	  online	  marketing.	  Niet	  openbaar,	  op	  individu	  
aangepast.	  Interactief:	  dialog	  mogelijk	  tussen	  marketingteam	  en	  consument.	  Is	  zeer	  geschikt	  
voor	  doelgroepgerichte	  marketing	  voor	  een	  een	  op	  een	  relatie	  met	  de	  klant.	  Kan	  ook	  vorm	  
van	  distributie	  zijn.	  

-‐ Social	  media	  marketing:	  interactief	  
-‐ Sponsoring:	  wordt	  positief	  ervaren	  door	  consument.	  	  	  
-‐ Beurzen	  evenementen	  en	  tentoonstellingen:	  afnemers	  zoeken	  gericht	  naar	  info	  of	  willen	  iets	  

beleven	  	  
Promotiemixstrategieen:	  

-‐ Pushstrategie:	  het	  product	  door	  het	  distributiekanaal	  naar	  de	  consument	  drukt.	  Producent	  
richt	  marketing	  op	  distributeur,	  die	  het	  product	  bij	  de	  consument	  aanprijst.	  

-‐ Pullstrategie:	  de	  producent	  zijn	  marketingactiviteiten(	  reclame	  en	  consumentenpromotie)	  
richt	  op	  eindklanten,	  om	  hen	  te	  bewegen	  om	  product	  te	  kopen.	  	  Klanten	  kloppen	  aan	  bij	  
producent.	  Klant	  trekt	  product	  door	  kanalen.	  	  

-‐ Bedrijven	  gebruiken	  vaak	  combinatie,	  B2B	  gebruiken	  meer	  push.	  
-‐ 	  Zie	  blz	  199	  	  

Bij	  ontwikkelen	  van	  commu	  programma	  moet	  marketingmanagement	  5	  stappen	  zetten(zie	  blz	  199)	  :	  
commu	  doelstellingen	  formuleren	  >	  commu	  budget	  samenstellen>	  commu	  strategie	  formuleren<	  
impelementeren	  en	  commu	  campagnes	  evalueren.	  
	  
	  Communicatiedoelstellingen	  formuleren:	  	  
Specifieke	  communicatietaak	  die	  je	  binnen	  een	  specifieke	  periode	  wilt	  bereieken	  met	  een	  specifiek	  
doelpubliek.	  Moet	  SMART	  zijn.	  
Informatieve	  communicatie:	  nieuwe	  productcategorie	  introduceren.	  Klanten	  bereiken	  en	  overtuigen.	  
Vraag	  opbouwen.	  	  
Overredende	  communicatie:	  belangrijker	  na	  concurrentie	  heftiger	  word.	  
Doel	  is	  selectieve	  vraag	  opbouwen.	  	  
Herinneringscommunicatie:	  voor	  volwassen	  product.	  consument	  aan	  product	  blijft	  denken.	  
Reclame’s	  om	  mensen	  te	  herinneren.	  
	  
Communciatiebudget	  vaststellen:	  	  
4	  methoden:	  
Sluitpostmethode:	  zie	  kiezen	  voor	  budget	  wat	  ze	  denken	  te	  kunnen	  veroorloven,	  veel	  kleine	  
bedrijven.	  Laagste	  prioriteit.	  Onzeker	  over	  jaarlijks	  budget,	  langetermijn	  plannen	  onzeker.	  
Budgettering	  naar	  percentage	  van	  de	  omzet(percentage	  of	  sales)	  	  
Percentage	  van	  de	  omzet.	  Voordelen:	  makkelijk	  in	  gebruik.	  	  Verantwoord.	  Nadelen:	  budget	  varieert	  
dus	  langetermijnplannen	  moeilijk.	  	  
Concurrentiegeoriënteerde	  methode:	  wat	  de	  concurrentie	  aan	  promotie	  besteed.	  
Taakstellende	  methode:	  meest	  logische	  manier:	  wat	  je	  wilt	  bereiken	  vormt	  de	  basis	  van	  het	  
promotiebudget.	  Omvat:	  1.	  Promotiedoelstellingen	  afbakenen	  2.	  Vaststellen	  welke	  taken	  nodig	  zijn	  
om	  deze	  doelstellingen	  te	  realiseren.	  3.	  Schatten	  wat	  het	  kost	  om	  taken	  uit	  te	  voeren.	  	  
	  
Communicatiestrategie	  formuleren	  
2	  elementen:	  communicatieboodschappen	  formuleren	  en	  communicatiemedia	  kiezen.	  	  
Boodschapstrategie:	  beslist	  welke	  booschap	  je	  wilt	  overbrengen	  aan	  de	  consument.	  Communicatie	  
dient	  om	  de	  klant	  of	  potentiële	  afnemers	  op	  een	  bepaalde	  manier	  te	  laten	  denken	  over	  of	  reageren	  
op	  een	  product	  of	  een	  bedrijf.	  Eenvoudig	  overzich	  van	  benefits	  en	  positioneringspunten	  die	  de	  
adverteerder	  wil	  benadrukken.	  	  



Claim	  in	  boodschap	  moet:	  1.	  Betekenis	  hebben,	  wijst	  op	  benefit.	  2	  geloofwaardig	  zijn,	  consument	  
moet	  benefit	  geloven.	  3.	  Onderscheidend,	  aangeven	  dat	  beter	  is	  dan	  concurrentie.	  
	  
Communicatiemiddelen	  en	  –	  media	  kiezen	  
Belangrijke	  stappen	  in	  kiezen	  

1. Beslissing	  ten	  aanzien	  van	  bereik,	  frequentie	  en	  impact(effect)	  
2. Keuze	  uit	  belangrijke	  mediatypen	  
3. Keuze	  voor	  specifieke	  drager	  
4. Timing	  

Frequentie:	  aantal	  malen	  dat	  gemiddelde	  persoon	  in	  doelgroep	  wordt	  bloodgesteld	  aan	  boodschap.	  	  
Media	  effect	  vaststellen:	  de	  kwalitatieve	  waarde	  van	  de	  exposure(blootstelling	  aan	  media)	  via	  
bepaalde	  media.	  	  
	  
Zie	  blz	  203	  
Kiezen	  uit	  belangrijke	  mediatypen:	  	  
Mediaplanner:	  moet	  bereik,	  frequentie	  en	  effect	  van	  alle	  belangrijke	  mediatypen	  kennen.	  
Belangrijkste:	  kranten,	  tel,	  mail,	  radio,	  tijdschriften,	  buitenplekken,	  internet	  en	  social	  media.	  Elk	  
medium	  heeft	  voordelen	  en	  beperkingen.	  	  
Afhankelijk	  van	  soort	  product,	  snelle	  auto	  op	  tv	  en	  mode	  in	  tijdschriften.	  	  Tv	  duurder	  maar	  veel	  
klanten	  bereiken,	  krant	  goedkoper	  maar	  minder	  klanten	  bereiken.	  	  
	  
Mediadrager	  kiezen	  
Een	  evenwicht	  zoeken	  tussen:	  mediakosten	  en	  de	  verschillende	  factoren	  van	  media	  effect,	  om	  te	  
beginnen	  de	  kwaliteit	  van	  het	  publiek	  van	  het	  medium.	  
	  
Beslissingen	  over	  mediatiming:	  	  seizoen	  volgen,	  tegen	  het	  seizoen	  ingaan	  of	  het	  hele	  jaar	  gelijkmatig	  
doorlopen.	  
	  
Campagne	  implementatie	  
Internationale	  commu:	  standaardisering	  voordelen:	  lagere	  commu	  kosten,	  grotere	  mondiale	  
afstemming,	  consistent	  mondiaal	  image.	  Nadelen:	  landmarkten	  verschillen.	  	  Meeste	  internationale	  
adverteerdes	  handelen	  mondiaal	  en	  lokaal.	  	  
	  
Communciatie	  evalueren:	  copytesting:	  meten	  van	  communicatie	  effect	  van	  communicatie,	  komt	  de	  
boodschap	  goed	  over?	  Kan	  voor	  en	  na	  reclame	  boodschap.	  Voor	  kan	  een	  consumentenpanel	  
gevraagd	  worden.	  Nadat	  kan	  vragen	  op	  herinnering,	  bekendheid	  product,	  kennis	  erover	  of	  voorkeur.	  	  
	  
Salespromotion	  
Commu	  en	  persoonlijke	  verkoop	  vaak	  in	  combinatie	  met	  salespromotion:	  stimulanse	  op	  korte	  
termijn	  om	  de	  aankop	  van	  product	  of	  dienst	  te	  bevorderen.	  	  Commu	  en	  persoonlijke	  verkoop	  reikt	  
ons	  redenen	  aan	  om	  product	  of	  dienst	  te	  kopen.	  Salespromotion	  geeft	  de	  klant	  een	  reden	  om	  direct	  
te	  kopen.	  	  
	  
Doelstellingen	  van	  salespromotion.	  
Aanbieders	  hanteren	  consumentenpromoties	  om	  de	  afzet	  op	  korte	  termijn	  te	  verhoge,	  marktaandeel	  
op	  lange	  termijn	  op	  te	  bouwen.	  	  
Doelstellingen	  voor	  trade	  promotions(	  handelspromotions)	  :	  detaillisten	  motiveren	  om	  nieuwe	  
artikelen	  en	  een	  grotere	  voorrad	  te	  voern,	  er	  toe	  zetten	  meer	  schapruimte	  te	  geven,	  vooruit	  in	  te	  
slaan.	  	  
Voor	  promotions	  en	  verkoopapparaat(sales	  force	  promotions)	  doelstellingen:	  meer	  ondersteuning	  
vertegenwoordigers	  voor	  producten	  en	  vertegenwoordigers	  stimuleren	  nieuwe	  klanten	  binnen	  te	  
halen.	  	  



Belangrijke	  instrumenten	  salespromotion:	  
	  
Consumentenpromotie:	  

-‐ Monsters:	  kleine	  hoeveelheid	  op	  proef,	  effectief	  maar	  duur	  
-‐ Kortingsbonnen	  
-‐ Geldterugcoupons:	  	  prijsverlaging	  na	  de	  aanschaf,	  niet	  bij	  detailhandel.	  Consument	  stuurt	  

bon	  op	  en	  krijgt	  geld	  terug	  
-‐ Voordeelpakketten:	  2	  voor	  1,	  of	  tandpasta	  en	  tandenborstel.	  Effectiever	  dan	  kortingsbonnen	  

om	  de	  afzet	  op	  korte	  termijn	  te	  stimuleren.	  
-‐ Premiums:	  artikelen	  gratis	  of	  lage	  prijs	  als	  prikkel	  om	  product	  te	  kopen.	  	  
-‐ Speciale	  reclame	  artikelen:	  promotieproducten,	  als	  geschenk	  gegeven	  worden	  zoals	  

chocomel	  mok	  
-‐ Beloning	  voor	  vaste	  klanten:	  worden	  beloond	  met	  geld,	  bijv	  air	  miles	  en	  rocks.	  
-‐ Promotie	  op	  het	  verkooppunt(POS	  promotions).	  Displays	  en	  demonstraties	  op	  koop-‐

verkooppunt.	  Bijv	  proeven	  enz	  
-‐ Wedstrijden,	  loterijen	  en	  spelletjes	  

	  
Instrumenten	  voor	  handelspromotie	  
Veel	  aan	  detailisten	  voor	  meer	  schapruimte.	  	  
Wedstrijden,	  premiums,	  displays,	  korting	  op	  catalogysprijs	  van	  elke	  doos	  die	  binnen	  aangegeven	  
periode	  wordt	  gekocht.	  Korting,	  reclamekorting	  is	  compensatie	  aan	  de	  detaillist	  voor	  de	  reclame	  die	  
hij	  maakt	  voor	  het	  product.	  displayvergoeding:	  tegemoetkoming	  voor	  gebruik	  van	  speciale	  displays.	  	  
Gratis	  goederen	  aan	  grote	  afnemers.	  	  
	  
Instrumenten	  voor	  zakelijke	  promotie:	  
Miljarden	  aan	  zakelijke	  klanten(B2B).	  business	  promotions	  instrumenten	  moeten	  afzetopening	  
creeren,	  kopen	  stimuleren,	  klaten	  belonen	  en	  verkopers	  motiveren.	  Zelfde	  als	  consumenten	  en	  
handels	  isntrumenten.	  	  
Maar	  bedrijven	  en	  brancheorganisaties	  organiseren	  vaak	  congressen	  en	  vakbeurzen	  voor	  de	  
promotie	  van	  hun	  product.	  om	  contacten	  te	  leggen,	  kansen	  om	  nieuwe	  afzetopeningen	  te	  creeeren,	  
nieuwe	  producten	  introduceren.	  
	  
Public	  relationsI(promotie	  instrument):	  	  
Goede	  betrekking	  opbouwen	  met	  diverse	  belangengroepen	  door	  middel	  van	  gunstige	  publiciteit.	  Pr	  
voert	  volgende	  taken	  uit:	  

-‐ Persrelaties	  of	  voorlichtingsbureau:	  men	  plaatst	  info	  met	  nieuwswaarde	  in	  de	  nieuwsmedia	  
om	  de	  aandacht	  te	  vestigen	  op	  een	  persoon,	  product	  of	  dienst	  

-‐ Publiciteit	  voor	  een	  product(product	  pr):	  bepaalde	  producten	  worden	  in	  het	  nieuws	  gebracht	  
-‐ Public	  affairs:	  landelijk	  of	  plaatselijk	  worden	  goede	  relaties	  met	  de	  gemeenschap	  opgebouwd	  
-‐ Lobbying:	  men	  moet	  contacten	  leggen	  en	  onderhouden	  met	  wetgevers	  en	  

overheidsambtenaren	  om	  wetten	  en	  regelgeving	  te	  beinvleoden	  
-‐ Betrekking	  met	  beleggers:	  relaties	  onderhouden	  met	  aandeelhouders	  en	  andere	  relevante	  

partijen	  in	  de	  financiele	  wereld	  
-‐ Ontwikkeling:	  public	  relations	  met	  donateurs	  of	  leden	  of	  leden	  van	  non	  profitorganisaties	  om	  

finaciele	  steun	  of	  vrijwilligers	  te	  werven.	  
Functie	  en	  effect	  van	  public	  relations:	  
Goedkoop	  grote	  invloed	  uitoefenen	  op	  de	  perceptie	  van	  het	  publiek.	  Pr	  is	  geloofwaardiger	  dan	  
reclame.	  	  
	  
Belangrijke	  instrumenten	  voor	  public	  relations	  
Belangrijkste	  is	  nieuws,	  probeert	  gunstig	  in	  nieuws	  te	  komen,	  	  



Speciale	  evenementen,	  van	  nieuwsconferenties	  tot	  openingen,	  vuurwerk,	  laser,	  luchtbalonen,	  
presentaties,	  optredens,	  voorlichting.	  	  
Veel	  marketeers	  zetten	  buzzmarketingcampagnes	  op	  om	  aandacht	  en	  positieve	  mond	  tot	  mond	  
reclame	  te	  creëren.	  	  
Buzzmarketing:	  publiciteit	  creëren	  doordat	  de	  consument	  zelf	  de	  merkboodschap	  verspreid.	  
Mobiele	  markting:	  promotietournees	  om	  het	  merk	  bij	  de	  consument	  te	  brengen,	  effectieve	  manier	  
van	  1	  op	  1	  relaties	  met	  doelconsumenten	  op	  te	  bouwen.	  	  
Ook	  schriftelijk:	  tijdschriften	  etc.	  	  
Audiovisueel:	  films	  etc.	  	  
Goodwill	  verbeteren:	  tijd	  en	  geld	  te	  investeren	  ten	  behoeve	  van	  de	  gemeenschap.	  	  
	  
Aard	  van	  persoonlijke	  verkoop	  
Verkoper	  omvat	  allerlei	  functies:	  bestellingen	  opnemen,	  in	  warenhuis(order	  taker),	  opdrachten	  
binnenhaalt	  (order	  getter).	  	  
	  
Rol	  van	  verkooporganisatie:	  	  
Verkoper	  verkoopt.	  Maar	  binnen	  eigen	  bedrijf	  vertegenwoordigt	  de	  verkoper	  de	  klanten.	  Hij	  
behartigt	  de	  belangingen	  van	  de	  klang	  en	  beheert	  hij	  de	  relatie	  aanbieder-‐afnemer.	  	  
	  
Strategie	  en	  structuur	  van	  de	  verkoop	  organisatie	  ontwerpen	  
	  
Structuur	  van	  de	  verkooporganisatie:	  

-‐ Rayonstructuur:	  elke	  verkoper	  krijgt	  exclusief	  gebied	  (rayon)	  toegewezen	  waarbinnen	  hij	  de	  
hele	  lijn	  proucten	  en	  diensten	  verkoopt	  aan	  alle	  klanten.	  	  

-‐ Productgerichte	  structuur:	  verkopers	  moeten	  hun	  producten	  kenne,	  productgerichte	  
verkooporganisatie.	  

-‐ Klantgerichte	  structuur:	  in	  verkoopafdeling:	  bijv	  verkoopafdelingen	  voor	  bedrijfstakken,	  
bestaande	  en	  potentiele	  klanten,	  grote	  en	  kleine	  klanten.	  Klantgerichter	  werken	  en	  hechtere	  
relatie	  opbouwen.	  

-‐ Complexe	  structuur	  van	  verkooporganisatie:	  verkopers	  specialiseren	  zich	  per	  klant	  en	  per	  
rayon	  per,	  per	  product	  en	  per	  rayon,	  	  of	  anders.	  Combinatie	  van	  meederde,	  aangepast	  op	  
behoeften	  aan	  de	  klant.	  

	  
Grootte	  van	  verkoopapparaat	  
Na	  strategie	  en	  structuur	  ,	  buigt	  men	  zich	  over	  de	  grootte.	  Veel	  bedrijven	  baseren	  het	  aantal	  
vertegenwoordigers	  op	  de	  hoeveelheid	  af	  te	  leggen	  bezoeken(workload	  approach):	  klanten	  indelen	  
in	  verschillende	  klassen,	  naar	  grootte,	  inspanning	  om	  relatie	  te	  onderhouden.	  Vervolgens	  hoeveel	  
vertegenworodigers	  om	  de	  relaties	  te	  ondehroudne.	  
	  
Andere	  strategie	  en	  structuurkwesties	  rond	  de	  verkooporganisatie	  
	  
Interne	  en	  externe	  verkooporganisatie,	  je	  kunt	  buiten	  of	  binnen	  of	  beide	  diensten	  hebben.	  
Buitendienst:	  verkopers	  reizen	  langs	  klanten,	  binnendienst:	  zaken	  telefonisch	  vanuit	  kantoor	  en	  
klanten	  uitnodigen.	  	  
	  
Teamverkoop(teamselling):	  om	  grote	  ingewikkelde	  klanten	  te	  behandelen.	  Kunnen	  meer	  problemen	  
opsporen,	  oplossen	  dan	  individu.	  Maar	  dit	  kan	  klanten	  wel	  overrompelen	  of	  verwarren.	  
	  
Werving	  en	  selectie	  van	  verkopers	  
Bepaald	  inkomen	  van	  bedrijf.	  Verkoper	  kwijt	  raken	  kost	  veel	  geld,	  nieuwe	  zoeken	  kost	  tijd	  plus	  
gemiste	  afzet.	  	  
	  



De	  beloning	  van	  het	  verkoopapparaat	  
Vast	  inkomen,	  geeft	  verkoper	  stabiel	  inkomen.	  Variabel	  bedrag,	  beloning,	  geeft	  verkoper	  motivatie.	  	  
	  
Proces	  van	  persoonlijke	  verkoop	  
7	  stappen.	  
	  

1. Klanten	  opsoren	  en	  classiferen,	  verkoper	  moet	  groot	  aantal	  potentiële	  klanten	  benaderen	  en	  
in	  slechts	  enkele	  bezoeken	  een	  koop	  af	  sluiten.	  Cold	  calling:	  onverwacht	  verschillende	  
kantoren	  bezoeken.	  	  

2. Informatie	  verzamelen:	  voordat	  de	  verkoper	  het	  bedrijf	  bezoekt	  moet	  hij	  zoveel	  mogelijk	  info	  
verzamelen.	  Kan	  hij	  weten	  welke	  benadering,	  persoonlijk,	  telefoontje	  of	  een	  brief.	  Timing	  is	  
ook	  belangrijk,	  kwa	  drukte,	  ten	  slotte	  verkoopstrategie	  voor	  elke	  klant	  worden	  geformuleerd.	  

3. Benadering	  van	  de	  klant:	  hoe	  hij	  de	  relatie	  op	  goede	  voet	  kan	  beginnen.	  Uiterlijk,	  
openingszinnen	  en	  de	  opmerkingen	  een	  belangrijke	  rol.	  Goodwill	  opbouwen.	  

4. Presentatie	  en	  demonstratie:	  vertelt	  de	  verkoper	  verhaal	  van	  product	  aan	  inkoper.	  Benefits	  
laten	  zien,	  welke	  problemen	  het	  oplost	  voor	  klant.	  	  

5. Omgaan	  met	  bezwaren:	  verkoper	  moet	  bezwaren	  positief	  benaderen,	  als	  kans	  zien	  om	  meer	  
info	  te	  leveren,	  omzetten	  in	  redenen	  tot	  kopen.	  	  

6. Afsluiting	  van	  verkoop(closing):	  closing	  the	  sale,	  soms	  moeilijk,	  kan	  bijvoorbeeld	  korting	  
gebruiken	  om	  nu	  een	  bestelling	  af	  te	  sluiten	  

7. Nazorg:	  klant	  teverden	  houden	  zodat	  hij	  opnieuw	  besteld.	  levertijd	  regeleen	  en	  
koopvoorwaarden	  etc.	  	  

	  
Direct	  marketing	  
:	  rechtstreekste	  communicatie	  met	  een	  zorgvuldig	  uitgekozen	  doelgroep	  van	  individuele	  klanten	  en	  
dienst	  om	  een	  directe	  respons	  te	  krijgen	  een	  een	  blijvende	  relatie	  met	  de	  klant	  op	  te	  bouwen.	  	  
	  
Voordelen	  en	  groei	  van	  direct	  marketing:	  	  	  
Voor	  afnemers:	  snel,	  gemakkelijk,	  privé,	  direct	  en	  interactief:	  afnemers	  via	  telefoon	  of	  site	  contact	  
met	  extra	  configuratie	  van	  de	  gewenste	  info,	  producten	  of	  diensten	  en	  direct	  te	  bestellen.	  	  
Aanbieders:	  krachtig	  instrument	  om	  klantrelaties	  op	  te	  bouwen,	  met	  databasemarkting:	  richten	  op	  
kleine	  groepen	  en	  individuele	  klanten,	  aanbod	  toesnijden	  op	  inviduele	  behoeften.	  	  
	  
Klantenbestanden	  en	  direct	  marketing	  
Succesvol	  directmarkting	  begint	  met	  goede	  klantendatabase(klantenbestand,	  een	  georganiseerde	  
verzameling	  van	  uitgebreide	  gegevens	  over	  inviduele(potentiële	  klanten),	  inclusief	  geografische,	  
demografische,	  en	  psychografische	  gegevens	  en	  gegevens	  over	  het	  koopgedrag.	  	  
	  
Vormen	  van	  direct	  marketing:	  
Telemarketing:	  via	  telefoon	  direct	  aan	  consumenten	  en	  klanten	  verkoopt.	  	  Outbound:	  verkopen	  
aanbieders	  op	  proactieve	  wijze	  direct	  aan	  consumenten	  en	  bedrijven.	  	  
De	  aanbieders	  kunnen	  in	  sommige	  gevallen	  emt	  gratis	  inkomende	  (inbound)	  telefoonnummers	  
bestellingen	  van	  klanten	  opnemen.	  
	  
Direct	  –	  mailmarketing:	  
Aanbod,	  aankondiging,	  herinnering	  of	  iets	  anders	  wordt	  gezonden	  naar	  iemand	  op	  een	  bepaald	  
aders.	  Via	  mail.	  Geschikt	  voor	  een	  op	  een	  commu.	  	  
	  
Catalogusmarketing:	  	  
Steeds	  meer	  catalogi	  elektronisch.	  	  
	  
	  



Direct-‐response	  tv-‐marketing	  
Drtv	  heeft	  2	  hoofdvormen:	  1.	  Direct	  response	  reclame,	  aanbieder	  zend	  tv	  spot	  uit	  die	  een	  product	  
beschrijven	  en	  kijkers	  gratis	  nummer	  geven	  waar	  zij	  kunnen	  bestellen.	  	  
2.	  thuiswinkelen	  is	  een	  andere	  vorm	  	  
	  
Geïntegreerde	  direct	  marketing	  
Gefaseerde	  campagne	  in	  verschillende	  media.	  Zie	  blz	  219.	  
	  
Nieuwe	  vormen	  van	  marketingcommunicatie	  
Online	  marketing	  
Long	  tail:	  internetaanbieders	  zelf	  de	  zeldzamste	  productvarianten	  kunne	  aanbieden,	  stimuleert	  het	  
gebruik	  van	  online	  diensten	  verder.	  	  
Click	  only	  bedrijven:	  uitsluitend	  actief	  op	  internet.	  
Brick	  on	  mortar	  bedrijven:	  winkels	  
Clicks	  and	  bricks:	  winkels	  en	  onlin	  winkel.	  	  
Experiencemarkting:	  de	  klant	  een	  experience	  laten	  meemaken,	  	  
Eventmarketing:	  belevenissen	  zijn	  vaak	  synoniem	  met	  events	  
Sportmarketing	  en	  sponsering:	  levert	  positief	  effect	  op	  het	  imago	  op.	  	  
Narrowcasting:	  een	  nieuwe	  manier	  om	  doelgroep	  gericht	  te	  benaderen.	  Juiste	  boodschap	  op	  het	  
jusite	  moment	  op	  de	  juiste	  doelgroep	  overbrengen.	  
Broadcasting:	  vanuit	  een	  znder	  een	  groot	  aantal	  ontvangers	  tegelijkertijd	  met	  een	  generieke	  
boodschap	  te	  bereiekn.	  	  
Out	  of	  home	  marketing:	  alle	  vormen	  van	  adverteren	  die	  de	  consument	  buitenshuis	  bereikt.	  	  
In	  game	  advertising	  ook	  populair.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Extra	  literatuur:	  
	  
Hiërachie:	  wie	  aan	  wie	  verantwoording	  moet	  afleggen.	  De	  lijn	  van	  het	  gezag	  die	  van	  het	  hoogste	  
organisatieniveau	  naar	  de	  lagere	  niveaus	  loopt	  en	  die	  verduidelijkt	  wie	  aan	  wie	  verantwoordling	  
moet	  afleggen.	  	  
Gezag:	  verwijst	  naar	  het	  recht	  van	  de	  manager	  om	  ondergeschikten	  te	  vertellen	  wat	  ze	  moeten	  doen.	  
Bedrijfsmanagers	  maken	  deel	  uit	  van	  de	  hiërachie	  en	  hebben	  een	  bepaalde	  mate	  van	  gezag	  die	  in	  
overeenstemming	  is	  met	  hun	  verantwoordelijkheden.	  	  
De	  werknemers	  accepteren	  de	  verplichting	  om	  toegewezen	  taken	  uit	  te	  voeren,	  deze	  verwachting	  =	  
verantwoordelijkheid.	  	  
Eenheid	  van	  gezag:	  iedere	  werknemer	  aan	  slechts	  1	  manager	  verantwoording	  hoeft	  af	  te	  leggen.	  
	  
Span	  of	  control	  
Aan	  hoeveel	  mensen	  kan	  een	  manager	  efficient	  en	  effectief	  leidinggeven?	  Antwoord:	  span	  of	  
control(reikwijdte).	  	  
2	  bedrijven,	  met	  4100	  werknemers.	  1	  bedrijf	  reikwijdte	  van	  4,	  ander	  bedrijf	  van	  8.	  2e	  bedrijf	  heeft	  
organisatieniveau	  van	  ongeveer	  800	  managers	  minder	  nodig.	  Gemiddelde	  manager	  45000	  per	  jaar	  
verdient,	  is	  span	  of	  contral	  36	  miljoen	  op	  jaarbasis	  besparen.	  
Op	  een	  gegeven	  moment	  als	  de	  reiktwijdte	  blijft	  groeien,	  tast	  het	  de	  effectiviteit	  aan:	  prestaties	  gaan	  
achteruit,	  managers	  te	  weinig	  tijd.	  	  
Vaardigheden	  en	  capaciteiten	  van	  manager,	  soort	  werknemer,	  soort	  werk	  alle	  van	  belang	  voor	  
reikwijdte.	  Betere	  werknemers	  minder	  supervisie	  nodig,	  managers	  grotere	  reikwijdte.	  
Tegenwoordig	  hebben	  managers	  een	  grote	  reikwijdte	  en	  wordt	  er	  in	  personeel	  geinvesteerd	  om	  de	  
manager	  minder	  werk	  te	  geven.	  	  Managers	  weten	  dat	  ze	  meer	  kunnen	  als	  ze	  hun	  werknemers	  van	  A	  
tot	  Z	  kennen	  en	  de	  hulp	  van	  collega’s	  kunnen	  inroepen.	  	  
	  
Centralisatie	  en	  decentralisatie	  
Centralisatie:	  de	  mate	  waarin	  het	  nemen	  van	  beslissingen	  op	  een	  enkel	  punt	  in	  de	  organisatie	  
gebeurd.	  Topmanagement	  neemt	  beslissingen	  zonder	  input	  van	  lagere	  niveaus,	  is	  gecentraliseerd.	  
Hoe	  meer	  invloed	  lagere	  managers	  hebben	  en	  andere	  werknemers	  op	  beslissingsproces,	  hoe	  meer	  
decentralisatie	  er	  is.	  toenemende	  decentralisatie:	  empowerment	  van	  werknemers,	  die	  werknemers	  
meer	  autoriteit(macht)	  geeft	  om	  beslissingen	  te	  nemen.	  
	  
Formalisering:	  verwijst	  naar	  de	  mate	  waarin	  werkzaamheden	  in	  de	  organisatie	  zijn	  gestandaardiseerd	  
en	  de	  activiteiten	  van	  het	  personeel	  door	  regels	  en	  procedures	  worden	  gestuurd.	  	  
	  
Klassieke	  organisatiestructuren	  
Eenvoudige	  structuur:	  eigenaar	  en	  de	  werknemers.	  Weinig	  taak-‐	  groepering,	  een	  grote	  span	  of	  
control,	  gecentraliseerd	  gezag	  en	  weinig	  formalisering.	  (mkb,	  waar	  manager	  ook	  eigenaar	  is.	  
Extra	  werk	  levert	  op	  den	  duur:	  structuur	  raakt	  gespecialiseerd	  en	  geformaliseerd,	  regels	  en	  
voroschfiten	  gemaakt,	  taken	  gespecialiseerd,	  afdelingen	  gemaakt,	  managementniveaus	  toegevoegd.	  
Bedrijf	  wordt	  bureaucratischer.	  Manager	  kan	  beslissen	  over	  te	  schakelen	  op	  een	  functionele	  of	  
divisiestructuur	  
Functionele	  structuur:	  organisatieontwerp	  waarbij	  werkzaamheden	  die	  op	  elkaar	  lijken	  en	  aan	  elkaar	  
zijn	  gerelateerd	  in	  groepen	  zijn	  ondergebracht.	  Functiegerichte	  taakgroepering	  op	  hele	  bedrijf.	  
Divisiestructuur:	  organisatieontwerp	  dat	  uit	  diverse	  takken	  of	  divisies	  bestaat.	  Elke	  tak	  of	  divisie	  
heeft	  enige	  mate	  van	  autonomie.	  Divisiemanager	  is	  verantwoordelijk	  voor	  eigen	  prestaties	  en	  heeft	  
gezag	  over	  zijn	  eenheid.	  Moederbedrijf	  fungeert	  als	  externe	  opzichter	  die	  de	  diverse	  divisies	  moet	  
coördineren	  en	  beheren.	  	  
Alle	  3	  hebben	  gemeenschappelijk	  de	  eenheid	  van	  gezag:	  elke	  werknemer	  heeft	  maar	  1	  
leidinggevende.	  
	  



Hedendaagse	  organisatiestructuren	  
	  
Teamstructuur:	  hele	  bedrijf	  bestaat	  uit	  werkgroepen	  of	  teams.	  Eigen	  verantwoordelijkheid	  
werknemer	  bij	  teamverband	  groot,	  omdat	  er	  geen	  hierachie	  van	  onder	  naar	  boven	  loopt	  	  
	  
Matrixstructuur:	  waarin	  men	  specialisten	  van	  verschillende	  afdelingen	  aan	  een	  of	  meer	  projecten	  
laat	  samenwerking,	  onder	  leiding	  van	  projectmanager.	  Werknemers	  is	  matrixorganisatie	  2	  
leidinggevende:	  functionele	  manager,	  projectmanager.	  	  
	  
Projectstructuur:	  werknemers	  continu	  bezig	  met	  projecten.	  Alle	  werkzaamheden	  in	  projectstructuren	  
uitgevoerd	  door	  werknemers	  die	  lid	  zijn	  van	  team	  omdat	  ze	  over	  specifieke	  vaardigheden	  en	  
capaciteiten	  beschikken.	  	  Zeer	  flexibele	  organisatiestructuur.	  
	  
Grenzelose	  organsiatie:	  dit	  ontwerp	  wordt	  wet	  gevormd	  of	  beperkt	  door	  horizontale,	  verticale	  of	  
externe	  begrenzingen.	  Meest	  effectief	  door	  flexibel	  en	  ongestructureerd	  blijven.	  geen	  starre	  van	  
tevoren	  ontwikkelde	  structuur.	  
	  
Virtuele	  organisatie:	  bestaat	  uit	  kleine	  kern	  vaste	  medewerkers,	  die	  externe	  specialisten	  tijdelijk	  
inhuurt	  naar	  behoefte	  om	  aan	  projecten	  te	  werken.	  
	  
Netwerkorganisatie:	  een	  organisatie	  die	  zijn	  eigen	  medewerkers	  gebruikt	  om	  werk	  te	  doen	  alsmede	  
netwerken	  van	  externe	  leveranciers	  om	  andere	  productonderdelen	  of	  werkzaamheden	  te	  leveren.	  	  
	  
Hedendaagse	  uitdagingen	  voor	  organisatieontwerp	  
	  
Medewerkers	  verbonden	  houden:	  een	  belangrijke	  uitdaging	  voor	  organisatieontwerp	  voor	  managers	  
is	  een	  manier	  vinden	  om	  de	  wijdspreide	  en	  mobiele	  werkneers	  verbonden	  te	  houden	  met	  de	  
organisatie.	  
	  
Een	  lerende	  organisatie	  opbouwen:	  organisatie	  die	  de	  capaciteit	  heeft	  zich	  voortdurend	  aan	  te	  
passen.	  Doen	  aan	  kennismanagement	  voortdurend	  nieuwe	  kennis	  verzamelen	  en	  delen	  met	  
collega’s.	  dit	  leidt	  tot	  concurrentievoordeel	  volgens	  wetenschappers.	  Hele	  bedrijf	  moet	  wel	  
samenwerken	  om	  info	  uit	  te	  wisselen	  vanuit	  verschillende	  functionele	  afdelingen	  en	  niveaus.	  
	  
Mondiale	  structuurvraagstukken	  managen:	  als	  managers	  een	  structuur	  ontwerpen	  of	  veranderen	  
zouden	  ze	  over	  de	  culturele	  gevolgen	  van	  bepaalde	  ontwerpelementen	  moeten	  nadenken.	  Belangrijk	  
is	  formalisering,	  regels	  en	  bureaucratische	  mechanismen.	  Andere	  aspecten	  van	  een	  
organisatieontwerp	  kunnen	  ook	  door	  culturele	  verschillen	  worden	  beïnvloed.	  	  

	  
	   	  



Modellen:	  
Modellen	  marketing	  Periode	  2	  

	  

Abbel	  diagram:	  What	  business	  are	  we	  in?	  voorbeeld	  van	  een	  fietsenfabrikant	  

Hulpmiddel	  voor	  het	  vaststellen	  van	  de	  missie	  
Missie:	  wat	  zij	  wil	  bereiken	  in	  de	  bredere	  omgeving,	  duidelijke	  missie	  fungeert	  als	  onzichtbare	  hand,	  
die	  organisatieleden	  in	  de	  juiste	  richting	  wijst.	  	  
Vooraf	  aan	  missie	  een	  visie:	  hierin	  wordt	  aangegeven	  hoe	  het	  managemnt	  de	  markt	  of	  de	  branche	  in	  
zijn	  geheel	  ziet.	  De	  missie	  wordt	  binnen	  die	  kaders	  uitgevoerd.	  
Het	  business	  domain	  antwoordt	  op	  de	  vraag:	  What	  business	  are	  we	  in?	  
Het	  3	  dimensionaal	  assenstelsel,	  geeft	  antwoord	  op	  de	  vragen:	  

-‐ Klantenbehoeften(wat)?	  
-‐ Klantengroepen(wie)?	  
-‐ Technologieën(hoe)?	  

Dus	  de	  verschillende	  verschijningsvormen	  van	  de	  producten	  of	  diensten	  die	  de	  organisatie	  biedt.	  	  
De	  missie	  moet	  marktgericht	  zijn	  en	  gedefineerd	  in	  de	  termen	  van	  de	  klantenbehoeften.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
De	  BCG-‐groeimarkt/	  aandeelmatrix	  

	  
Bedrijf	  classificeert	  al	  zijn	  SBU’s	  in	  de	  groeimarkt/aandeelmatrix.	  	  
Verticale	  as	  van	  het	  groeitempo	  van	  de	  markt	  is	  een	  maatstaf	  voor	  de	  aantrekkelijkheid	  van	  de	  
markt.	  De	  horizontale	  as	  van	  het	  relatieve	  marktaandeel	  dient	  als	  maatstaf	  voor	  de	  kracht	  van	  de	  
positie	  van	  het	  bedrijf	  op	  de	  markt.	  	  
Aan	  de	  linkerzijde	  staan	  de	  businessunits	  die	  groter	  zijn	  dan	  hun	  directe	  concurrenten	  in	  de	  markt,	  
rechts	  de	  relatieve	  kleine	  SBU’s.	  4	  soorten	  SBU’s:	  

-‐ Stars:	  producten	  of	  diensten	  met	  een	  snelle	  groei	  en	  een	  groot	  marktaandeel.	  Vaak	  zware	  
investeringen	  nodig	  om	  snelle	  groei	  te	  finacieren.	  Uiteindelijk	  neemt	  tempo	  af	  en	  worden	  ze	  
cash	  cows	  

-‐ Cash	  cows:	  trage	  groei	  en	  een	  groot	  marktaandeel.	  Gevestigde	  en	  succesvolle	  SBU’s	  hebben	  
minder	  investering	  nodig	  om	  marktaandeel	  te	  behouden.	  Brengen	  veel	  geld	  in	  laatje,	  bedrijf	  
kan	  zijn	  rekeningen	  hiervan	  betalen	  en	  andere	  SBU’s	  ondersteunen	  

-‐ Question	  marks:	  activiteiten	  met	  een	  gerin	  marktaandeel	  op	  markten	  met	  een	  snelle	  groei.	  
Veel	  geld	  nodig	  om	  aandeel	  te	  behouden,	  laat	  staan	  vergroten.	  Management	  moet	  beslissen	  
welke	  ze	  willen	  afbuigen	  richting	  stars	  en	  welke	  afgebouwd	  moeten	  worden.	  Problem	  child.	  

-‐ Dogs:	  activiteiten	  of	  producten	  met	  een	  lage	  groei.	  Zullen	  genoeg	  geld	  binnenhalen	  om	  
zichzelf	  te	  onderhouden,	  maar	  houd	  niet	  veel	  over.	  Vaak	  afgebouwd,	  soms	  om	  strategische	  
waarde	  behouden.	  Bijv	  draaitafels	  voor	  vinyplaten	  

In	  fig:	  2	  stars,	  2	  cash	  cows,	  3	  question	  marks	  en	  2	  dogs.	  Grootte	  van	  stippen	  duidt	  omzet	  aan.	  Welke	  
rol	  gaat	  elke	  SBU	  spelen:	  

-‐ Meer	  investeren	  in	  SBU	  om	  het	  marktaandeel	  te	  op	  te	  bouwen	  
-‐ Net	  genoeg	  investeren	  om	  SBU	  actuele	  niveau	  te	  handhaven	  
-‐ SBU	  oogsten	  en	  de	  cashflow	  op	  korte	  termijn	  innen,	  ongeacht	  de	  effecten	  op	  lange	  termijn	  
-‐ Desinvesteren	  door	  de	  SBU	  te	  verkopen	  of	  geleidelijk	  af	  te	  bouwen.	  

Elk	  SBU	  heeft	  levenscyclus,	  veel	  SBU’s	  beginnen	  als	  question	  mark	  en	  worden	  bij	  succes	  een	  star.	  
Later	  veranderen	  ze	  in	  cash	  cows	  wanneer	  de	  marktgroei	  terugloopt.	  Uiteindelijk	  wordt	  de	  SBU	  
opgeheven	  of	  eindigt	  als	  dog.	  	  
	  



	  
General	  Electric	  Matrix(MABA	  analyse)	  9	  cellen	  matrix,	  Market	  attractiveness	  en	  business	  assessment	  

	  
	  
	  
Is	  een	  volledige	  portfolioanalyse.	  Hier	  worden	  alle	  elementen	  beschouwd.	  	  Om	  de	  2	  dimensies	  
meetbaar	  te	  maken	  moeten	  factoren	  die	  een	  rol	  spelen	  bij	  bepalen	  van	  aantrekkelijkheid	  van	  de	  
bedrijfstak,	  respectievelijk	  de	  kracht	  van	  het	  bedrijf.	  Marketingmanagement	  moet	  zo	  neutraal	  
mogelijk	  kijken	  naar	  markt	  en	  bedrijf.	  	  Marktaantrekkelijkheid	  is	  afhankelijk	  van:	  marktgrootte,	  groei	  
van	  markt,	  structurele	  rentabiliteit,	  intensiteit	  van	  de	  concurrentie,	  technologische	  vereisten,	  
milieuaspecten	  enz.	  	  elke	  factor	  krijgt	  een	  gewicht,	  welke	  is	  belangrijker	  dan	  de	  ander,	  samen	  is	  het	  
1,00.	  Vervolgens	  wordt	  bepaald	  hoe	  de	  markt	  in	  elk	  opzicht	  scoort	  voor	  desbetreffende	  SBU.	  
Resultante	  van	  gewicht	  en	  score	  is	  een	  waarde	  per	  factor;	  de	  som	  van	  waarden	  geeft	  de	  positie	  van	  
de	  SBU	  op	  de	  y	  as	  aan.	  
Kracht	  van	  bedrijf	  bepalen:	  welke	  factoren	  een	  grote	  rol	  spelen.	  Hier	  wordt	  ook	  een	  relatief	  gewicht	  
toegekend.	  Ook	  moet	  worden	  bepaald	  hoe	  het	  bedrijf	  per	  SBU	  scoort.	  De	  resulterende	  waarden	  per	  
factor	  leveren	  alle	  opgeteld	  de	  positie	  per	  SBU	  op	  de	  x	  as.	  
Fig	  2.4,	  grootte	  van	  cirkel	  is	  de	  omvang	  van	  de	  markt,	  de	  taartpunt	  staat	  voor	  marktaandeel	  van	  dit	  
SBU.	  	  Cirkel	  A	  SBU	  met	  30%	  marktaandeel.	  In	  dit	  figuur	  ligt	  het	  voor	  de	  hand	  om	  A	  verder	  uit	  te	  
bouwen,	  B	  te	  handhaven	  en	  C	  en	  D	  een	  besluit	  te	  nemen	  voor	  volgende	  strategie.	  	  
Ook	  mogelijk	  toekomstige	  positie	  SBU	  in	  kaart	  te	  brengen	  door	  pijlen.	  	  
	  
	  



	  
ANSOFF	  matrix.	  	  
	  

	  
Een	  handig	  middel	  om	  groeikansen	  op	  te	  sporen.	  	  
Door	  combinatie	  van	  nieuwe	  of	  bestaande	  markten	  met	  nieuwe	  of	  bestaande	  producten	  
verschillende	  strategische	  opties	  vinden	  die	  aansluiten	  bij	  situatie	  binnen	  organisatie	  
4	  groeistrategieën:	  

-‐ Marktpenetratie(	  meer	  uit	  dezelfde	  markt	  halen,	  door	  bijv	  klanten	  meer	  te	  laten	  afnemen,	  
aantal	  gebruiksmomenten	  vergroten,	  marktaandeel	  veroveren)	  

-‐ Productontwikkeling(	  groei	  in	  een	  door	  het	  bedrijf	  al	  bediende	  markt	  dankzij	  voor	  het	  bedrijf	  
nieuwe	  producten)	  

-‐ Marktontwikkeling(	  het	  aanboren	  van	  voor	  het	  bedrijf	  nieuwe	  markten	  of	  het	  bedienen	  van	  
nieuwe	  segmenten	  met	  bestaande	  producten,	  evanals	  internationalisatie)	  

-‐ Diversificatie(conglomerate	  versie)	  (	  nieuwe	  markten	  betreden	  met	  voor	  het	  bedrijf	  nieuwe	  
producten)	  

	  
Naast	  de	  groeimogelijkheden	  uit	  de	  ansoffmatrix	  zijn	  er	  ook	  nog:	  	  

-‐ Achterwaartse	  integratie	  (	  bedrijf	  krijgt	  controle	  over	  toeleveranciers)	  
-‐ Voorwaarste	  integratie	  (	  het	  bedrijf	  verkrijgt	  controle	  over	  distributiesystemen,	  neemt	  

afnemers	  over)	  
-‐ Horizontale	  integratie	  (	  bedrijf	  krijgt	  controle	  over	  concurrenten)	  

3	  andere	  vormen	  van	  diversificatie:	  
-‐ Concentrische	  diversificatie:	  worden	  producten	  of	  diensten	  toegevoegd	  die	  qua	  technologie	  

of	  marketingaspecten	  overeenkomst	  vertonen	  met	  bestaande	  producten	  of	  diensten.	  
Worden	  aangeboden	  aan	  nieuwe	  klantsegmenten,	  gaat	  om	  groei	  op	  de	  klantsegmentenass	  
van	  de	  Abell	  diagram)	  

-‐ Horizontale	  diversificatie;	  nieuwe	  producten	  of	  diensten	  toevoegen	  die	  geen	  overeenkomst	  
hebben	  met	  bestaande	  producten	  of	  diensten,	  worden	  aangeboden	  aan	  huidige	  
klantsegment,	  gaat	  op	  groei	  op	  de	  technologie	  as	  van	  de	  Abell	  diagram)	  

-‐ Conglomerate	  diversivificatie;	  nieuwe	  producten	  of	  diensten	  toevoegen	  voor	  nieuwe	  
klantsegmenten;	  dit	  is	  de	  defenitie	  voor	  diversificatie	  binnen	  de	  ANSOFF	  MATRIX.	  

	  
	  
	  
	  



	  
waardeleveringsnetwerk	  

	  
B2B:,	  alle	  bedrijven	  leveren	  elkaar	  toe.	  Info	  uitwissel	  en	  samen	  waarde	  tot	  stand	  brengen.	  In	  dit	  
segment	  zitten	  ook	  (zaken)	  banken,	  transportbedrijven	  en	  consultantcybureaus	  
B2C:	  hierbij	  wordt	  geleverd	  aan	  de	  eindgebruikers,	  bijv	  door	  detailhandel	  
C2C:	  waar	  consumenten	  aan	  elkaar	  verkopen	  ,	  marktplaats	  
C2B:	  steeds	  belangrijker	  segment,	  consumenten	  leveren	  terug	  aan	  bedrijf,	  bijv	  in	  de	  vorm	  van	  ideeën	  
voor	  co-‐creatie	  of	  user	  generated	  content.	  
	  
	  

	  


