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MARKETINGBELEID

Productbeleid / instrumenten

  

M Product:
    = belangrijkste marketinginstrument, waarop prijs-,
    distributie- en promotiebeleid worden gebaseerd.

    F Doelgebieden binnen productbeleid: productmix 
        G merkenbeleid
        G assortimentsbeleid
        G verpakkingsbeleid
        G servicebeleid
        G garantiebeleid
        G klachtenbeleid
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MARKETINGBELEID

Productbeleid / instrumenten

  

M Wat is een product?
    “het geheel van materiële en immateriële eigen-
    schappen van een goed of dienst”, 
    bijv.: fruitsap, een fiets, een financiële dienst.

    Beter gesteld:
    een verzameling van behoeftenbevredigings-
    elementen.
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MARKETINGBELEID

Productbeleid / instrumenten

  

M Indeling producten / productgroepen, o.a.:
    G mate van abstractie
    G mate van duurzaamheid: gebruiksgoederen / ver-
          bruiksartikelen (FMCG’s)

    G mate van vraag: productklasse (bv. alle soorten
          vervoer) / productvorm (bv.  auto’s) / merkproduct (bv.
          VW-Golf)

    G aard van bestemming: consumentenmarkt (finale
          vraag) / industriële markt (afgeleide vraag) / hybride
          bestemming (bv.  lease-auto)
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MARKETINGBELEID

Productbeleid / instrumenten
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MARKETINGBELEID

Productbeleid / instrumenten

  

M Indeling naar wijze van aankopen:
    Bereidheid tot shoppen / productvoorkeur 
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MARKETINGBELEID

Productbeleid / instrumenten

  

M Assortiment, aspecten:
    F Assortiment: het geheel van productgroepen,
        producten, productvarianten en merken dat door
        een organisatie wordt aangeboden.

    F�productverwantschap in assortiment is veelal op
        basis van: herkomst (gemeenschappelijke
        oorsprong, bijv. zuivel); productie (producten
        afkomstig van zelfde productieproces, bijv. olie-
        producten); consumptie (samenhang in gebruik,
        bijv. hard- en software), gebruikersgroep ,
        koopkenmerken (bijv. aankoopfrequentie).
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MARKETINGBELEID

Productbeleid / instrumenten

M Assortimentsdimensies:
    G breedte: aantal verschillende productgroepen (Praxis:
            bouw- en tuinmaterialen, sanitair, auto-/fietsenaccessoires)

    G�diepte: aantal varianten in een productgroep
        (fietsenassortiment Praxis is minder diep dan bij fietsenvakhandel)

    G�hoogte: gemiddeld prijsniveau van producten/
        -groepen (fietsen-prijsniveau Praxis vs. merkfietsenvakhandel)

    G�consistentie: aard en mate van samenhang tussen
        de gevoerde productgroepen (vuurwerk bij fietsenvakhandel?)

    G�lengte: aantal producten in het assortiment; ook
        wel de gemiddelde voorraad bij distributiepunten.
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MARKETINGBELEID

Productbeleid / instrumenten
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MARKETINGBELEID

Productbeleid / instrumenten

M Merk:
    G�juridisch bekeken: benamingen, tekeningen,
        afdrukken, stempels, cijfers, letters, vormen van
        waren of van verpakking, en alle andere tekens
        die dienen om de producten van een onderneming
        te onderscheiden

    G�en ook: deel van het merk dat kan worden herkend,
        maar niet kan worden uitgesproken (merkteken).
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MARKETINGBELEID

Productbeleid / instrumenten

M Functies van het merk:
    F�herkomst van een product (geel/blauw van NS)
    F�onderscheid t.o.v. concurrentie 
    F�uitstraling van een bepaalde image (Intel inside) 
    F�klantenbinding verwezenlijken (merkbinding)
    F�kwaliteitsgarantie (Kema, Tüv, Intel)
    F�wettelijke bescherming.
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MARKETINGBELEID

Productbeleid / instrumenten

M Merkbeslissingen:
    F�wordt product van merk voorzien, of naamloos?
    F�wat voor soort merk wordt gekozen? 
    F welke merknaam, welke merkbeleid?    en dan:

    G moet product als fabrikantenmerk duidelijk herken-
        baar zijn?
    G moet het product onder distribuantenmerk worden
        verkocht (private label)?
    G of deels onder fabrikantenmerk, deels onder
        distribuantenmerk?
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MARKETINGBELEID

Productbeleid / instrumenten

M Kenmerken A-merken:
    F landelijk gevoerde reclamecampagne
    F hoge distributiespreiding (> 80%)
    F hoge landelijke bekendheid (nagenoeg 100%)
    F merkvoorkeur en merktrouw bij groot publiek
    F sterke marktpositie, groot marktaandeel
    F verkrijgt betere schapruimte, hogere marges
    F Unox, Van Nelle, Heineken
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MARKETINGBELEID

Productbeleid / instrumenten

M Kenmerken B-merken:
    F minder reclame
    F minder bekendheid
    F beperkte distributiespreiding
    F minder emotionele meerwaarde
    F lagere prijzen, lagere producentenmarges
    F boksen op tegen lagere prijzen van huismerken
    F dekken met name de onderkant van de markt
    F Lupack, Kanis & Gunnink, Brand bier
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MARKETINGBELEID

Productbeleid / instrumenten

M Kenmerken C-merken:
    F onbekend, vaak als ‘witte merken’ aangeduid
    F geen reclame
    F zeer lage distributiespreiding
    F geen marketinginspanning vanuit fabrikant naar
        consument
    F vaak ‘fancy-merken’
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MARKETINGBELEID

Productbeleid / instrumenten

M Kenmerken distribuantenmerken (D-merken):
    F ook wel: distributor-owned brand, eigen merk,
        handelsmerk, huismerk of winkelmerk
    F vaak gevoerd als paraplu-merk (Hema)
    F ook voorkomend als collectief winkelmerk, dat door
        meerdere winkels wordt gevoerd (Euro Shopper) 
    F sommige winkels hanteren meerdere categorieën
        van huismerken, zoals AH: AH-eigen merken (zoals
        Perla, Allerhande, Brouwers bier), AH Excellent, 
        AH Puur, en AH-huismerk.
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MARKETINGBELEID

Productbeleid / instrumenten

M Functies van verpakking:
    F bescherming van het product tegen breuk, bederf,
        gevaar
    F workability van het product, bijv. (her-)gebruik en
        recycling
    F visibility van het product (opvallendheid)
    F identificatie van het product (kwaliteit, hoeveelheid,
        smaak, enz.)
    F informatie betreffende het product (samenstelling,
        producentgegevens, gebruiksaanwijzingen,
        houdbaarheid, enz.)
    F emotional appeal bij afnemers
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MARKETINGBELEID

Productbeleid / instrumenten

M Servicebeleid:
    F service wordt veelal gekoppeld aan een fysiek
        product. Zonder service heeft product voor de
        afnemer minder waarde.  Andersom geldt ook
        soms: een service (busdienst) heeft een product
        (bus) nodig
    F service is dus in feite de combinatie van product
        en dienst
    F service is vooral bedoeld ter vergroting van
        klantentevredenheid.
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MARKETINGBELEID

Productbeleid / instrumenten

M Soorten service (consumenten of business):
    G service vóór de aankoop (pre-sales service): betreft
        het gezamenlijk tussen afnemer en verkoper
        ontwikkelen van de oplossing t.b.v. de afnemer
        (voorlichting, uitleg, demonstratie, begrotingen,
        meten, enz.; niet per se gratis!)
    G service tijdens de aankoop (sales service): financiële
        service (lease, bankgaranties, krediet verschaffen,
        enz.), orderafhandeling (tijdigheid, facturering,
        e.d.), opleiding & begeleiding
    G service na de aankoop (after sales service): levering
        onderdelen en service om uitval te beperken,
        technische service & trouble-shooting.
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MARKETINGBELEID

Prijsbeleid / instrumenten

M�Voor ondernemer:
    F�marketinginstrument
    F tegenprestatie voor het te leveren product

M Voor afnemer:
    F�geldelijk offer 
    F kwaliteitsindicatie
    F waarde-indicatie:  psychologisch / emotioneel /
                                                 economisch / monetair / niet-
                                                 monetair / value for money (prijs-
                                                 prestatie)
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MARKETINGBELEID

Prijsbeleid / instrumenten

M Uiteenlopende doelstellingen van het prijsbeleid:
    F het behalen van maximale winst;
    F het realiseren van een bepaald marktaandeel;
    F het bereiken van een snelle acceptatie van
        producten en/of diensten op bepaalde (interna-
        tionale) markten;
    F het het verstevigen van de positie ten opzichte
        van de concurrentie;
    F het behalen van een bepaald rendement op de
        investeringen;
    F enz.
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MARKETINGBELEID

Prijsbeleid / instrumenten

M 4 oriëntaties m.b.t. prijsstelling:
    F kostengeoriënteerde prijsstellingsmethoden,
        waaronder kostprijs-plus-methode;
    F afnemers- of vraaggeoriënteerde prijsstellings-
        methoden, waaronder prijsdifferentiatie en
        prijsdiscriminatie;
    F concurrentie-georiënteerde prijsstellings-
        methoden, waaronder premium-pricing en
        discount-pricing;
    F geïntegreerde prijsstellingsmethoden, waarbij
        rekening wordt gehouden met break-evenpunten. 
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MARKETINGBELEID

Prijsbeleid / instrumenten

M Kostprijs-plus-methode:
    F betreft een prijsstelling waarbij een opslag bij de
        (standaard)kostprijs wordt opgeteld voor 
        marketingkosten.
    F voorbeeld:
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MARKETINGBELEID

Prijsbeleid / instrumenten

M Prijsdifferentiatie:
    F betreft het vaststellen van verschillende prijzen
        voor verschillende producten, gebaseerd op ver-
        schillen in kosten en producteigenschappen;
    F prijsdifferentiatie komt veelal voort uit product-
        differentiatie (assortimentsverbreding, verschil-
        lende varianten van een product);
    F voorbeeld: prijsverschil tussen verschillende
        uitvoeringen van computers van een computer-
        producent.
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MARKETINGBELEID

Prijsbeleid / instrumenten

M Prijsdiscriminatie:
    F betreft het vaststellen van verschillende prijzen
        voor in principe hetzelfde product aan verschil-
        lende groepen afnemers;
    F hier is geen sprake van verschillende producten,
        maar van verschillende marktsegmenten;

    F discriminerende criteria: geografisch gescheiden
        gebieden (bijv.  multinationals), afnemersgroepen
         (bijv. 65+ kaart, OV-jaarkaart), afnamemoment
         (bijv. telefoontarieven, NS-40%, v/h Coca-Cola auto-

          maten), productvorm (bijv.  verpakkingsverschillen).
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MARKETINGBELEID

Prijsbeleid / instrumenten

M Premium pricing:
    F voor het product wordt een iets hogere prijs
        gevraagd dan door de belangrijkste concurrenten;
    F komt voor daar waar sprake is van een onder-
        scheidend voordeel, bijv. door een betere service
        te bieden (scheepsbouw / scheepswerven).
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MARKETINGBELEID

Prijsbeleid / instrumenten

M Discount pricing:
    F voor het product (minder bekende merken, B-
        merken) wordt een iets lagere prijs gevraagd dan
        door de belangrijkste concurrenten;
    F kan zijn gebaseerd op een push-strategie, waarbij
        plaats in de handel moet worden veroverd, terwijl
        de potentiële afnemers niet direct ernaar vragen;
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MARKETINGBELEID

Prijsbeleid / instrumenten

M Prijsstrategieën voor nieuwe producten:
    F wanneer een onderneming een nieuw product op de
        markt introduceert, zal vaak worden gekozen voor
        het toepassen van:
        G de afroomprijsstrategie (meestal bij duurdere,
            duurzame consumptieproducten, zoals
            consumenten-elektronica), of
        G de penetratieprijsstrategie (meestal bij
            convenience goods, verbruiksartikelen).
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MARKETINGBELEID

Prijsbeleid / instrumenten

M Afroomprijsstrategie:
    F (skimming price policy), aanvankelijk met hoge
        prijs op de markt komen en in de tijd  - adoptie-
        categorieën al afromend - met de prijs omlaag.
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MARKETINGBELEID

Prijsbeleid / instrumenten

M Afroomprijsstrategie:
    F afroomprijsstrategie is mogelijk wanneer:
        M de vraag relatief weinig reageert op
            prijsfluctuaties, zoals bij convenience goods, bijv.
            nieuw soort koffie of maaltijd;
        M het product goed gepatenteerd is, of moeilijk is na
            te maken (elektronische en huishoudelijke
            apparaten, hi-fi, enz.);
        M duidelijk afnemervoordeel, waarmee langzaam
            vertrouwd wordt geraakt (mobiele telefoons).
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MARKETINGBELEID

Prijsbeleid / instrumenten

M Afroomprijsstrategie:
    F voordelen afroomprijsstrategie:
        G geleidelijke verovering van de markt
        G snelle marktverzadiging blijft achterwege            
        G productiecapaciteit kan geleidelijk worden
            uitgebreid
        G hoge winstmarges --->> ruime marketing
        G return on investment sneller
        G kunstmatige schaarste heeft effect op  product-
            image, waardoor aantrekking van nieuwe
            segmenten
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MARKETINGBELEID

Prijsbeleid / instrumenten

M Penetratieprijsstrategie:
    F nieuw product wordt op de markt gebracht tegen
        een lage prijs (op basis van kostprijs en lage
        winstmarge), om de markt snel te veroveren
        en concurrentie vóór te zijn;

    F groot marktaandeel snel behalen = straks veel
        herhalingsaankopen genereren op basis van
        merktrouw (BIC-ballpoints);
    F vooral toepasbaar bij niet-duurzame consumptie-
        goederen / verbruiksartikelen.
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MARKETINGBELEID

Prijsbeleid / instrumenten

M Penetratieprijsstrategie:
    F kan tevens gebruikt worden bij duurzame
        gebruiksgoederen, bijv.  bij invoering van een me-
        too product (dhz-machines, pc’s, huishoudelijke
        apparaten);
    F wanneer markt voor een groot deel is veroverd,
        wordt prijs wat naar boven aangepast; er is
        inmiddels merktrouw ontstaan.
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MARKETINGBELEID

Prijsbeleid / instrumenten

M Penetratieprijsstrategie:
    F penetratieprijsstrategie is mogelijk wanneer:
        G snelle, massale en efficiënte productie mogelijk
            is;
        G massale afzet (distributiespreiding) mogelijk is;
        G marktverovering mogelijk is vóórdat concur-
            renten kunnen reageren;
        G prijs zó laag kan worden gehouden dat concur-
            rentie nog niet in staat is product na te maken.
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MARKETINGBELEID

Distributiebeleid / instrumenten

M Functie van de handel:
    F overbrugging van ‘afstand’ tussen productie en
        consumptie (geografisch, aard, locatie, hoeveel-
        heid, kwantiteit, tijd, bezit, kennis).
    F overbrugging aard / verschil in plaats:
        bijv.: klimatologische verschillen, bepaalde
        zaken zijn niet ‘natuurlijk’ in Nederland
        aanwezig.
    F overbrugging verschil in hoeveelheid:
        in feite herverdeling van grote hoeveelheden 
        van producent naar op consument aangepaste
        hoeveelheden.

39

MARKETINGBELEID

Distributiebeleid / instrumenten

M Functie van de handel:       vervolg
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MARKETINGBELEID

Distributiebeleid / instrumenten

M Functie van de handel:                vervolg

    F verschil in kwaliteit:
        m.n. overbrugging verschillen in het kader van
        kwaliteitsgradering en -sortering, bijv. koffie,
        thee, tabak.
    F verschil in tijd:
        m.n. overbrugging productie- / teelt-periode en
        (constante) verkrijgbaarheid.
    F verschil in bezit:
        overbrugging van eigendomsoverdrachten,
        risico’s, financieringen en kredieten. 
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MARKETINGBELEID

Distributiebeleid / instrumenten

M Functie van de handel:                  vervolg

    F verschil in kennis:
        overbrugging informatieverschillen tussen
        vragers en aanbieders. 

M Verdere, bijzondere functies van de groothandel:
    F verkoop & promotie:
        bereik van kleine afnemers tegen lagere kosten.
    F koop- en assortimentsopbouw:
        zorg voor selectie, aankoop en assortiment-
        opbouw.
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MARKETINGBELEID

Distributiebeleid / instrumenten

M Verdere functies van de groothandel:
    F hoeveelheidsreductie:
        transitie van grote naar kleinere kwantiteiten.
    F transport:
        overbrugging kleinere afstanden tot afnemers.
    F opslag:
        vermindering voorraadrisico’s en -kosten door
        ‘buffer’vorming.
    F financiering:
        betalingscircuit tussen groothandel / afnemers
        en groothandel / producenten. 
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MARKETINGBELEID

Distributiebeleid / instrumenten

M Verdere functies van de groothandel:      vervolg

    F risico:
        overnemen van risico van diefstal, schade en
        bederf, door het verkrijgen van eigendom.
    F marktinformatie:
        verstrekking van info omtrent markt /
        ontwikkelingen aan (internationale)
        leveranciers.
    F managementservice:
        ondersteuning van detaillisten op vlak van
        promotie, personeel, prijsbeleid, e.d.  
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MARKETINGBELEID

Distributiebeleid / instrumenten

M Verdere, bijzondere functies van de detailhandel:
    F sorteren, massa-verdeling, voorraadhouden
    F kwaliteitsverdeling
    F (technische) service vóór, tijdens en na de
        verkoop
    F verpakken, opslaan, vervoeren
    F kredietverlening, geld incasseren   
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MARKETINGBELEID

Distributiebeleid / instrumenten

M Detailhandel, globale indeling (fysieke winkels):
    F detailhandel food:
        - levensmiddelen-retail (supermarkten, levens-
           middelenzaken, tankstations, e.d.)
                                                          ±   10.800 punten
        - food-speciaalzaken (bakkers, slagers, e.d.)
                                                          ±   13.400 punten
        - in food-sector werken
                                                          ± 190.000 mensen
        - totale omzet                
                                                          ± 47 miljard euro

detailhandel.info 2015-2016
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MARKETINGBELEID

Distributiebeleid / instrumenten

M Detailhandel, globale indeling (fysieke winkels):
    F detailhandel non-food:
        - DHZ, kleding, juweliers, e.d. 
                                                          ± 74.000 punten
        - in non-food-sector werken
                                                          ± 320.000 mensen
        - totale omzet                
                                                          ± 45 miljard euro
    F Kortom: in ± 98.000 retailvestigingspunten
        werkt ± 6% van de beroepsbevolking, alwaar
        door consumenten ± 30% van de totale
        consumptieve bestedingen wordt besteed.

detailhandel.info 2015-2016
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MARKETINGBELEID

Distributiebeleid / instrumenten

M Detailhandel, globale indeling:
    F winkelverkoop (= ‘gevestigde handel’),
        waaronder speciaalzaken, supermarkten,
        warenhuizen, hypermarkten, enz.
        Winkelverkoop kan verder worden verdeeld in
        bedieningszaken en zelfbedieningszaken.

    F niet-winkelverkoop, waaronder marktverkoop,
        direct sales, postorder, teleshopping, MLM,
        internet, enz. 
        Vertegenwoordigt ca. 8,4% van de totale omzet 
        in de detailhandel (ca. 8,5 miljard euro).  
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MARKETINGBELEID

Distributiebeleid / instrumenten

M Detailhandel, marketing-P’s (retail mix):
    F Retailmix:
        - productbeleid
        - plaatsbeleid
        - prijsbeleid
        - promotiebeleid, en:
        - presentatiebeleid
        - personeelsbeleid.
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MARKETINGBELEID

Distributiebeleid / instrumenten

M Distributie-intensiteit:
    F Intensieve distributie:
        - zo groot mogelijke verkrijgbaarheid
        - consumenten: geringe koopinspanning
        - winkelkeuze gaat boven productkeuze
        - vooral: convenience goods.
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MARKETINGBELEID

Distributiebeleid / instrumenten

M Distributie-intensiteit:
    F Selectieve distributie:
        - belangrijkste distributiepunten
        - consumenten: enige koopinspanning
        - lagere distributiekosten, meer inspannings-
          bereidheid van distribuanten
        - vooral: shopping goods, soms ook duurdere
          convenience goods.
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MARKETINGBELEID

Distributiebeleid / instrumenten

M Distributie-intensiteit:
    F Exclusieve distributie:
        - geografisch alleenverkooprecht
        - consumenten: grote koopinspanning
        - grote inspanningsbereidheid distribuant
        - vooral: specialty goods
        - soms ook: shopping goods bij minimale
          voorraad- / assortimentsgrootte.
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MARKETINGBELEID

Distributiebeleid / instrumenten

M Machtsverhoudingen in het kanaal:
    F Push-strategie / Pull-strategie:

53
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MARKETINGBELEID

Promotiebeleid / instrumenten

M Promotiemix: communicatiemix:
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MARKETINGBELEID

Promotiebeleid / instrumenten

M De communicatiemix:
    F betreft instrumenten ten behoeve van de
        communicatie met doelgroepen;

    F betreft interpersoonlijke communicatie middels
        persoonlijke verkoop;

    F betreft massacommunicatie middels o.a.
        reclame (advertising), publiciteit, PR,
        propaganda en merchandising. 
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MARKETINGBELEID

Promotiebeleid / instrumenten

M Promotiemix: actiemix:
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MARKETINGBELEID

Promotiebeleid / instrumenten

M De actiemix:
    F betreft instrumenten voor korte termijn, ter
        ondersteuning van product, prijs en plaats;

    F betreft activiteiten ter stimulering van de
        communicatie:
        communicatie + promotion = ‘commotion’,
        bijv. een prijsvraag;

    F betreft activiteiten om op korte termijn omzet
        te behouden of om extra omzet te generen.
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MARKETINGBELEID

Promotiebeleid / instrumenten

M Reclame:
    F het beïnvloeden van consumenten met een
        commercieel doel via betaalde media door een
        herkenbare afzender

    F betreft overredende commerciële communi-
        catie over producten en organisaties, waarbij
        tegen betaling gebruik wordt gemaakt van
        massamedia, en waarvan het doel is de kennis,
        de attitude en mogelijk het gedrag van een
        doelgroep in een voor de adverteerder gunstige
        richting te beïnvloeden.   

59

MARKETINGBELEID

Promotiebeleid / instrumenten

M Public relations (PR):
    F het stelselmatig bevorderen van wederzijds
        begrip tussen een organisatie en haar
        publieksgroepen (o.a. werknemers, overheden,
        marketingdoelgroepen, enz.).

    F draagt bij aan de afstemming tussen de
        organisatie en in- externe publieksgroepen.  
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MARKETINGBELEID

Promotiebeleid / instrumenten

M Public relations (PR):
    kan onderscheiden worden in:
    F corporate public relations, met als doel het imago
        van de onderneming te verbeteren (corporate
        identity: gewenst beeld /corporate image:
        werkelijk beeld). Gericht op het beschermen tegen
        kritiek, of het kweken van begrip of respect voor
        de organisatie;
    F marketing public relations, gericht op het onder-
        steunen van marketinginspanningen en alle
        communicatieaspecten daarvan te binden en te
        versterken.
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MARKETINGBELEID

Promotiebeleid / instrumenten

M Propaganda:
    F communicatie gericht op het overtuigen van de
        doelgroep van de juistheid van een bepaald
        standpunt op het gebied van bijv. cultuur, politiek,
        opvoeding of godsdienst, met als doel attitude-en
        gedragsverandering.

    F niet direct commercieel, maar
        overwegend ideëel, bijv.
        Postbus 51 propaganda, 
        gesubsidieerde instellingen.
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MARKETINGBELEID

Promotiebeleid / instrumenten

M Merchandising:
    F alle handelingen op de winkelvloer die het
        product beter zichtbaar of grijpbaar maken,
        inclusief de adviesfunctie t.b.v. de winkelier. 

[   F service-merchandising: in distributie-verband
        adviseert de service merchandiser over de prijs-
        en assortimentssamenstelling, de schap-
        presentatie, vult de voorraad in de winkel aan en
        verzorgt het schap.  Wordt vooral ingeschakeld
        als de retail onvoldoende gespecialiseerd is in de
        productgroep m.b.t. inkoop en fysieke
        distributie. ]   
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Promotiebeleid / instrumenten

M Sales promotion:
    F (tijdelijke) verbetering van de prijs / waarde-
        verhouding van een product door een tijdelijk
        prijsvoordeel (bijv. korting) of tijdelijke verhoging
        van de waarde (bijv. 10% extra inhoud) met als
        doel: omzetvergroting op korte termijn;

     � is vooral gericht op beïnvloeding van het
        gedrag. 
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Promotiebeleid / instrumenten

M Het reclameplanningsproces:
    F reclameplan: afgeleide van het marketing-
        communicatieplan, bevat:
��������G�een analyse van o.m. de afnemer en het
            product
��������G�bepaling van de reclamedoelgroep 
��������G�de reclamedoelstelling
��������G�de reclamestrategie
��������G�de campagne-ontwikkeling
��������G�mediaplan
��������G�reclamebudget
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Promotiebeleid / instrumenten

M Het communicatiebudget:
    F Bedrag dat in een bepaalde periode mag worden
        besteed aan marketing communicatie; wordt
        meestal gespecificeerd naar onder meer merken,
        regio’s en media.
        Onderscheid wordt gemaakt tussen
        automatisme-methoden en taakstellende
        methoden. 
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Promotiebeleid / instrumenten

M Gangbare automatisme-budgetmethoden:
    F Op basis van % van de omzet in afgelopen of
        lopend jaar; budget loopt als het ware achter
        resultaten aan: loopt omzet slecht, dan beperkt
        budget beschikbaar. 

    F Anticyclisch budgetteren: veranderingen in
        budget hangen omgekeerd evenredig samen
        met omzetverandering: loopt omzet slechter,
        dan juist meer budget beschikbaar.
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Promotiebeleid / instrumenten

M Gangbare automatisme-budgetmethoden:
    F Sluitpost-(of: liquiditeiten-)methode: als er geld
        over is, ontstaat budget.

    F Pariteitenmethode: bestedingen lopen in de pas
        met die van de concurrentie: eigen communi-
        catiebeleid is hierdoor niet zichtbaar. 
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Promotiebeleid / instrumenten

M Gangbare taakstellende budgetmethoden:
    Taakstellende methoden gaan uit van wat nodig is
    om de communicatiedoelstelling te realiseren.
    F Doelstellingen-takenmethode: financieel meest
        aantrekkelijke manier kiezen.

    F Methode van Peckham: besteding naar
        verhouding van de ontwikkeling van de PLC.  


