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MARKETINGBELEID

Marketingoriëntatie

  

M Wat is dat, marketing?:
    F Marketing betreft alle activiteiten die worden
        verricht door organisaties, bedrijven, en andere
        ‘ruilsubjecten’, die erop gericht zijn om ruiltrans-
        acties te bevorderen, te vergemakkelijken en te
        bespoedigen.
 
    F Ruiltransacties zijn niet per se alleen verkopen om
        geld, maar kunnen ook ruilhandel betreffen,
        verandering van gedrag (Postbus 51), verandering
        van mening (stemmen werven tijdens
        verkiezingen), en nog veel meer.
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MARKETINGBELEID

Marketingoriëntatie

  F Producten (fysieke
     goederen)

F�Diensten (financieel,
     reizen, engineering enz.)

F Ervaringen (sport,
     EuroDisney, enz.)

F�Events (Olympics)
F�Personen (filmsterren,
     artiesten, enz.)

F�Plaatsen (’VVV’,
     bedrijfs regio’s)

F�Eigendommen (O.G. of
     financieel)

F�Organisaties (commer-
     cieel, non-profit, enz.)

F�Informatie
    (scholen, magazines, e.d.)
F�Ideeën (social
     marketing: ‘SIRE’)
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MARKETINGBELEID

Marketingoriëntatie

  

M Behoeften, wensen, vragen:
    In marketing is het van belang om de behoeften, de
    wensen en de vraag van afnemers te weten:
    F Behoeften betreffen de fundamentele, menselijke
        vereisten zoals voedsel, lucht, water, kleding en
        onderdak om te overleven.
    F Verdere behoeften zijn o.a.: educatie, vermaak,
        recreatie en zelfontwikkeling.
    F Wanneer een behoefte niet kan worden vervuld,
        zal een persoon óf zoeken naar een alternatief óf
        proberen zijn behoefte te verminderen.
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MARKETINGBELEID

Marketingoriëntatie

M Behoeften, wensen, vragen:
    F Wensen betreffen specifieke mogelijkheden die de
        betreffende behoefte kunnen bevredigen:
    F Wensen zijn grotendeels bepaald door de maat-
        schappij of leefomgeving.
          Een Amerikaan kan behoefte hebben
          aan voedsel en zal mogelijk een 
          hamburger en een milkshake wensen.  
          Een Chinees kan ook behoefte hebben 
          aan voedsel en zal mogelijk een portie 
          mie en wat tjap-tjoy wensen (of
          misschien toch ook een hamburger?)

    F Fabrikanten moeten zich dus m.n. concentreren op
        producten die wensen van afnemers bevredigen.
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MARKETINGBELEID

Marketingoriëntatie

  

M Behoeften, wensen, vragen:
    F Vragen betreffen voor de afnemer betaalbare
        wensen m.b.t. specifieke producten.
    F De meeste mensen hebben behoefte aan een of
        andere vorm van vervoer, en velen zullen mogelijk
        een Mercedes wensen.  Maar, slechts weinigen
        zullen bereid en financieel in staat zijn om er een
        aan te schaffen.
    F Daarom moeten bedrijven niet alleen kijken naar
        hoeveel mensen hun producten wensen, maar ook
        naar hoeveel mensen werkelijk bereid en in staat
        zijn om ze te kopen.



McDonald’s India
McDonald’s Japan

McDonald’s Thailand

McDonald’s Canada

McDonald’s Holland

McDonald’s Greece
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MARKETINGBELEID

Marketingoriëntatie

  

M Marketingconcept: de afnemer centraal:
    F In de loop der tijd zijn er tal van methoden toege-
        past om de markt te benaderen, variërend van
        productconcept (product verkoopt zichzelf) tot
        global marketing (overal ongeveer hetzelfde
        product, maar inspelend op lokale voorkeuren).
    F Uiteindelijk kiezen de meeste organisaties voor het
        toepassen van een of andere vorm van het
        marketingconcept:
        G het centraal stellen van de behoeften van de
            afnemers, en aan de hand daarvan markt-
            activiteiten ontwikkelen en uitvoeren.
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MARKETINGBELEID

Marketingoriëntatie

  

M Marketingconcept: de afnemer centraal:
    Deze benadering brengt met 
    zich mee dat de organisatie
    per afnemer / afnemersgroep
    met andere combinaties van 
    de marketingmix [product -
    prijs - plaats / distributie -
    promotie / communicatie]
    zal moeten inspelen op de 
    behoeften van de 
    afnemer(s).
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MARKETINGBELEID

Marketingoriëntatie

  

M Global marketing, variant van marketingconcept:
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MARKETINGBELEID

Omgevingsfactoren

  

M Omgevingsfactoren:
    Net zoals management en hun organisaties, gaat
    vanuit Marketing uiteraard ook veel aandacht naar de
    bekende omgevingsfactoren:
    F micro-omgeving (de interne omgeving);
    F meso-omgeving (de direct externe omgeving), 
        bestaande uit:
        G marktpartijen, en 
        G branchevariabelen; 
    F macro-omgeving (de indirect externe omgeving).

    --> zie module ‘Omgevingsfactoren’
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MARKETINGBELEID

Omgevingsfactoren

  

M Omgevingsfactoren:
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MARKETINGBELEID

Marktonderzoek

  

M Wat houdt marktonderzoek in?
    F “het systematisch en objectief zoeken naar, en het
        analyseren van, gegevens die van belang zijn voor
        het vaststellen en oplossen van marketingvraag-
        stukken (kansen, situaties)”.

    F Marktonderzoek = één van de belangrijkste
        vormen van managementondersteuning, en als
        zodanig vaak qua waarde overschat.

    F Marktonderzoek kan de risico’s van het werken in
        een zekere markt wel verminderen, maar is niet in
        staat om deze volledig weg te nemen.
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MARKETINGBELEID

Marktonderzoek

M Marktonderzoek, marketingonderzoek:
    F Marktonderzoek:
        gaat om strategische vraagstellingen betreffende
        structuur en ontwikkelingen van de markt.

    F Marketingonderzoek:
        gaat om operationele vraagstellingen inzake de
        inzet van marketinginstrumenten en hun effect op
        afnemersgedrag (bijv. smaaktesten, winkelgedrag,
        reclameonderzoek, prijsbeleving bij afnemers,
        enz.).
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MARKETINGBELEID

Marktonderzoek

M Functies van marktonderzoek:
    F strategisch: het opsporen en definiëren van
        marketingkansen en bedreigingen;
   �F informatief: het vinden van informatie inzake de
        markt, afnemers, concurrentie, e.d.;
   �F creatie / experimenteel: het genereren, verfijnen
        en evalueren van marktbeslissingen en
        -activiteiten;
    F bewaking: het in de tijd volgen van resultaten die
        door marketing worden bereikt.  
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MARKETINGBELEID

Marktonderzoek

M Belangrijke typen marktonderzoek:
    F Kwalitatief onderzoek: meestal onderzoek op 
        kleine schaal, dat resulteert in indicatieve
        uitkomsten. Vooral te gebruiken om marketing
        situaties / vraagstukken en kansen te verkennen,
        en vormt vaak de basis voor verder kwalitatief
        onderzoek.  Dit type onderzoek is gericht op het
        vinden van antwoorden op ‘waarom’-vragen.

        Bijv.: waarom kopen afnemers schijnbaar vaker bij
        de concurrent? 
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MARKETINGBELEID

Marktonderzoek

M Belangrijke typen marktonderzoek:
    F Kwantitatief onderzoek: meestel grootschalig
        onderzoek dat resulteert in een betrouwbaar beeld
        van de werkelijke markt.  Dit type onderzoek is
        gericht op het in kaart brengen van cijfers
        (aantallen, hoeveelheden), percentages, tabellen,
        diagrammen, e.d., om antwoorden te vinden op
        ‘wat’- en ‘hoeveel’-vragen.

        Bijv.: ”hoeveel afnemers precies kopen onze
        producten en die van onze concurrenten?” 
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MARKETINGBELEID

Marktonderzoek

M Belangrijke typen marktonderzoek:
    F Continu onderzoek: dit type onderzoek vindt op
        gezette tijden plaats, in een zekere frequentie, om
        veranderingen in de loop der tijd in een
        marktsituatie te kunnen registreren. 

        Vaak in de vorm van een consumentenpanel of een
        detaillistenpanel, waarbij vaste groepen van
        consumenten of winkeliers worden betrokken, die
        bijv. steeds hun aankopen (consumenten) of
        verkopen (winkeliers) bijhouden.
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MARKETINGBELEID
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MARKETINGBELEID

Marktonderzoek

M Verzameling van secundaire en primaire gegevens:
    F Secundaire gegevens:
        Is eenmaal duidelijk wat men met een markt-
        onderzoek wil bereiken, dat begint dit meestal met
        het verzamelen van secundaire gegevens:
        bestaande gegevens die al ergens aanwezig zijn,
        en die voor andere doeleinden zijn verzameld.

    F Secundaire gegevens kunnen bestaan uit bijv.
        eigen verkoop-of financiële cijfers, cijfermateriaal
        van CBS, gegevens uit eerder onderzoek van
        marktonderzoeksbureau’s, enz.
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MARKETINGBELEID

Marktonderzoek

M Verzameling van secundaire en primaire gegevens:
    F Primaire gegevens:
        Het gaat hier om data betreffende (actuele) infor-
        matie die speciaal voor het huidige onderzoeksdoel
        worden verzameld.

    F Primaire gegevens kunnen worden verkregen 
        zowel uit kwalitatief onderzoek (bijv. door het
        onderzoeken van meningen onder groepen
        klanten), als uit kwantitatief onderzoek (bijv. door
        het verzamelen van grote hoeveelheden
        statistische gegevens uit diverse steekproeven). 
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MARKETINGBELEID

Marktonderzoek

M Verzameling van secundaire en primaire gegevens:
    F Gebruikelijke verzamelingsmethoden van
        primaire gegevens:
        G enquête onderzoek, vaak op basis van een
            representatieve steekproefneming (d.w.z. met een
               zo grote hoeveelheid respondenten uit een bepaalde groep
               dat de uitkomst daarvan representatief is voor de totale

               groep);
        G motivatie onderzoek, waarbij kleine (focus-)
            groepen worden betrokken;
        G observatie (bijv. van winkelende consumenten);
        G experimenten (bijv. met nieuwe verpakkingen).
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MARKETINGBELEID

Afnemers / afnemersanalyse

  

M Afnemers, vele soorten:
    F welke afnemers er benaderd worden, hangt af van
        welke markt(en) de organisatie voor ogen heeft:
        G consumenten, op de consumentenmarkt
        G ondernemingen, op de business of industriële
            markt;
        G instellingen zoals scholen, ziekenhuizen, e.d., op
            de institutionele markt
        G overheden, op de overheidsmarkt
        G internationale afnemers, op de internationale
            markt.
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MARKETINGBELEID

Afnemers / afnemersanalyse

  

M Afnemers, belangrijke aspecten:
    Welke afnemers ook benaderd worden, de
    (marketing)organisatie zal zich moeten verdiepen in
    uiteenlopende vraagstukken: 
    F kenmerken, wensen, behoeften afnemers;
    F aankoopmotieven;
    F belang van zaken als ISO, HACCP, service,
        garantie, applicatie know-how, enz.;
    F inkoopprocedures, het inkoopteam (’DMU’), wie-
        wat-wanneer;
    F reacties op de marketingmix;
    F belangrijkheid product voor de afnemer;
    F en meer. 
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MARKETINGBELEID

Concurrentie / concurrentieanalyse

  

M Concurrentie, belangrijke aspecten:
    Om goed te kunnen concurreren zal de (marketing-)
    organisatie de belangrijkste concurrenten in kaart
    moeten brengen.  Belangrijke vraagstukken hierbij:

    F vaststelling van de voornaamste concurrenten;
    F vaststelling van concurrenten die voor de 
        organisatie een gevaar vormen; op welke manier
        en in welke mate;
    F vaststelling van concurrenten voor wie de
        organisatie een gevaar vormt; op welke wijze
        en in welke mate.
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MARKETINGBELEID

Concurrentie / concurrentieanalyse

  

M Concurrentie, belangrijke aspecten:
    Bij het in kaart brengen van de concurrentie, moet
    rekening worden gehouden met verschillende
    niveaus van concurrentie:
    G behoeftenconcurrentie, inzake behoefte van
        afnemer, bijv. aan vervoer óf accommodatie;
    G generieke concurrentie, m.b.t. verschillende
        soorten producten t.b.v. eenzelfde behoefte,
        bijv. kampeerverblijf óf hotelaccommodatie;
    G producttypeconcurrentie, m.b.t. verschijnings-
        vorm van een product, bijv. familiehotel óf
        3-sterrenhotel;
    G merkconcurrentie, bijv. AC Hotel óf Mövenpick.
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MARKETINGBELEID

Concurrentie / concurrentieanalyse
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MARKETINGBELEID

Groei en marketingstrategie

  

M Groeistrategieën:
    Om groei te bereiken kunnen organisaties gebruik
    maken van verschillende strategieën of combinaties
    daarvan, waaronder de groeistrategieën van Ansoff.
    --> zie module ‘Strategisch beleid’.


