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MARKETING EN COMMUNICATIE

Marketingcommunicatie en overige P’s:
het belang van een sterk merk

M Functies van een merk voor de consument
    F gemak bij het kopen (herkenning, zekerheid,
        weet waar klachten kunnen worden
        gedeponeerd)
    F instrumentele functie (betrouwbaarheid,
        beeldvorming zoals veiligheid en goede
        werking, leveringsbetrouwbaarheid, [Ideal,
        PayPal, Volvo, Bol.com, CoolBlue], enz.)
    F psychosociale functie (zelfexpressief: kijk, dit
        ben ik; en ook: impressief: door dit merk hoor
        ik er helemaal bij).
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Marketingcommunicatie en overige P’s:
het belang van een sterk merk

M Functies van een merk voor een bedrijf
    F onderscheid (t.o.v concurrentie, waarbij
        psychosociale verschillen vaak groter kunnen
        zijn dan instrumentele verschillen)
    F continuïteit (de consument blijft het merk
        kopen, zeker wanneer het al zo lang bestaat,
        bijv. DE, Kellogg’s, Campbell’s, e.d.)
    F hogere prijs (consumenten zijn in zekere mate
        bereid wat meer te betalen voor het merk).
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Marketingcommunicatie en overige P’s:
het belang van een sterk merk

M Functies van een merk voor een bedrijf
    F makkelijkere productintroducties (consument
        heeft al vertrouwen in het merk, en vertrouwt
        ook op nieuwe productintroducties, zelfs soms
        in brand extensions [Virgin])
    F autoriteit (sommige merken stralen een zeker
        gezag uit [bijv. Rolls Royce], ook al bieden zij
        geen product of dienst [SIRE] en toch een offer
        van de consument vragen)
    F grotere onafhankelijkheid t.o.v. de handel
        (hetgeen kan zorgen voor pull-marketing van
        het merk bij de handel).
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Marketingcommunicatie en overige P’s:
het belang van een sterk merk

M Merkimago
    F het beeld dat een (potentiële) consument van
        een merk heeft. 
        De associaties met het merk kunnen positief of
        negatief zijn, en bovendien instrumenteel
        en/of psychosociaal van aard zijn.
        Instrumenteel, bijv. gebaseerd op zekere
        producteigenschappen (vorm, geur, kleur,
        enz.);
        psychosociaal, bijv. gebaseerd op zekere
        emoties (plezier, gezelligheid, prestige, enz.).
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Marketingcommunicatie en overige P’s:
het belang van een sterk merk

M Merkimago
    F Belangrijke factoren voor het aankoopproces:
        G een sterke associatie tussen het product en
            de merknaam (bv. DE, Verkade)
        G de associaties hebben te maken met
            relevante behoeften (bv. gezelligheid,
            gezondheid)
        G het merk heeft voldoende ‘onvervreemdbare
            (niet overdraagbaar) merkkenmerken’ (bv.
            de M van McDonald’s, KLM-blauw).
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Marketingcommunicatie en overige P’s:
het belang van een sterk merk

M Merkimago
    F Factoren die het merkimago beïnvloeden:
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Marketingcommunicatie en overige P’s:
veranderingen in de marketingcommunicatie

M 8 veranderingsfasen, in historisch opzicht:
    F direct contact met de klant (ambachtslieden,
        gildetijd);
    F communicatie via de tussenhandel (door
        industriële revolutie, waarbij tussenhandel
        noodzakelijk werd);
    F zoeken naar onderscheid (door aanbodover-
        schot, waarbij vraag moet worden gecreëerd;
        verkoopgeoriënteerde periode, gericht op meer
        (persoonlijke) communicatie en distributie;
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Marketingcommunicatie en overige P’s:
veranderingen in de marketingcommunicatie

M 8 veranderingsfasen, in historisch opzicht:
    F eerste gerichte reclamecampagnes (jaren
        ‘50, steeds heviger wordende concurrentie,
        waarbij producenten zich met actiereclames
        richten op het publiek);
    F grote reclamebudgetten (jaren ‘60, begin van
        consumentenmarketing, wel gebaseerd op
        massaproducties, terwijl consumenten
        veeleisender worden.  Producenten trachten
        hun merken te versterken d.m.v. groot-
        schalige reclamecampagnes);
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Marketingcommunicatie en overige P’s:
veranderingen in de marketingcommunicatie

M 8 veranderingsfasen, in historisch opzicht:
    F meer marketingcommunicatie-instrumenten
        (jaren ‘80, producenten zetten allerlei
        middelen in: DM, sponsoring, PR,
        evenementen, enz., steeds meer gericht op 2
        doelgroepen, namelijk de consumenten en de
        tussenhandel, en bedrijven niet alleen
        consumentenmarketing, maar ook
        handelsmarketing [trade marketing]);
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Marketingcommunicatie en overige P’s:
veranderingen in de marketingcommunicatie

M 8 veranderingsfasen, in historisch opzicht:
    F 1-op-1-communicatie (vanaf jaren ‘90,
        waarbij meer toegespitst wordt op 1-op-1
        relaties met afnemers, mass-customization,
        1-to-1 marketing, met inzet van allerlei
        elektronische middelen, waaronder internet,
        CRM, e.d.);
    F invloed van de ontvanger (afnemer), huidige
        periode waarbij afnemers meer en meer
        worden betrokken, en waarbij zij bv. via fora
        en blogs hun meningen over merken uiten.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Marketingcommunicatie en overige P’s:
product en communicatie

M Soorten producten: B-to-B of B-to-C?
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Marketingcommunicatie en overige P’s:
product en communicatie

M Belangrijkste verschillen B-to-B en B-to-C
    markten:
    F marktstructuur and -vraag,
    F de kenmerken van de inkopende partij
        (DMU’s),
    F de soorten inkoopbeslissingen en
    F het inkoopproces (duur, informatiebehoefte,
        formele procedures, enz.).
    
M Vanwege al deze verschillen moeten deze
    markten verschillend worden benaderd. 
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Marketingcommunicatie en overige P’s:
product en communicatie

M Ook verschillen sommige consumenten-
    producten (of productgroepen) onderling
    zodanig dat de markten hiervan anders
    benaderd moeten worden.  
    Hierbij kan gedacht worden aan: 
    F gebruiksgoederen & verbruiksartikelen
        (waarvan sommige als ‘voorkeursgoederen’
        worden beschouwd),   of aan:
    F convenience goods (’dagelijkse goederen’)
    F shopping goods (’afwegingsgoederen’)
    F specialty goods (’speciale goederen’)
    F unsought goods.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Marketingcommunicatie en overige P’s:
product en communicatie

M Merknaam
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Marketingcommunicatie en overige P’s:
product en communicatie

M Aspecten bij het kiezen van een merknaam, o.a.:
     F merknaam suggereert voordelen of kwaliteit van het
         product (Locktite, Kleenex, Always, Quick ‘n Brite)
     F merknaam kan makkelijk worden uitgesproken 
         en/of onthouden (Dove, Bic, Lux, Dreft, Fa)
     F merknaam onderscheidt zich van andere merknamen
         (Shell, Kodak, Virgin)
     F merknaam is in internationaal verband goed
         bruikbaar (Exxon, Microsoft, Smart, Drum, Vodafone,
         maar niet: Fiat Croma, GM Nova, Mitsubishi Pajero)
     F merknaam moet geregistreerd kunnen worden 
         (’Lite ’, ‘Voicemail ’ bijv. niet, i.v.m. algemeen
         gebruik daarvan)
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Marketingcommunicatie en overige P’s:
product en communicatie

M Kracht van een merk:
     F de kracht van een merk kan in geld worden
         uitgedrukt.  Veelal zal deze waarde ontleend worden
         aan de hand van verschillende factoren, zoals:
         G het bezit van marktleiderschap
         G de stabiliteit van het merk (hoe lang op de markt,
             welke kwaliteit, e.d.)
         G kenmerken van de markt waarin het merk
             opereert (bv. voeding of mode) 

>>
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Marketingcommunicatie en overige P’s:
product en communicatie

M Kracht van een merk:
     F andere factoren die van invloed zijn op de kracht
         van een merk:
         aan de hand van verschillende factoren, zoals:
         G de mate van internationalisatie van het merk
         G de langetermijntrend van het merk
         G de wijze waarop aan het merk ondersteuning
             wordt gegeven, zoals consistente mar-com
         G welke juridische bescherming het merk geniet.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Marketingcommunicatie en overige P’s:
product en communicatie

M Verpakking:
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Marketingcommunicatie en overige P’s:
product en communicatie

M Verpakking:
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Marketingcommunicatie en overige P’s:
product en communicatie

M Verpakking:
     F bescherming van product tegen breuk, bederf, gevaar
     F gebruiksgemak, bijv. handige en veilige opening
     F workability, handling van het product, i.v.m. transport,
         plaatsing in schappen, e.d.
     F visibility van het product (opvallendheid)
     F identificatie van het product (kwaliteit, hoeveelheid,
         smaak, enz.)
     F informatie betreffende het product (samenstelling,
         producentgegevens, gebruiksaanwijzingen, houdbaar-
         heid, enz.)
     F emotional appeal bij afnemers
     F na- en hergebruikswaarde, met het oog op hergebruik,
         recycling en beperking van schade aan milieu.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Marketingcommunicatie en overige P’s:
prijs en communicatie

M Beprijzing en marketingcommunicatie zijn in
    belangrijke mate bepalend voor het succes van
    het marketingbeleid, terwijl de consument
    intussen steeds meer prijsbewust wordt.

M Prijs wordt vaak -al dan niet terecht- gebruikt
    als indicator voor de kwaliteit.  
    Ook worden prijzen op verschillende manieren
    toegepast, afhankelijk van soort product, typen
    afnemers, omstandigheden, enz. 
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Marketingcommunicatie en overige P’s:
prijs en communicatie

M Psychologische prijszetting: het vaststellen van
    verkoopprijzen waarbij rekening wordt gehouden
    met verschillende psychologische aspecten van de
    prijs,  waaronder:
    F prijzen onder prijsdrempels vaststellen (€ 0,98
        i.p.v. € 1,00) 
    F prijzen waarbij rekening wordt gehouden met
        de prijsgevoeligheid van afnemers (te goedkoop
        /duur)
    F prijzen gericht op het voordeelinstinct van de
        afnemer (meer-stuksverpakkingen)
    F optische verkleining (€ 88 / mnd = € 1000 / jr?)
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Marketingcommunicatie en overige P’s:
distributie en communicatie

M Marketingcommunicatie verschilt afhankelijk van
    o.a.:
    F kanaallengte: direct, kort, lang
    F B-to-B, B-to-C, of combinatie van beide
    F intensiteit van de distributie: intensief,
        selectief, exclusief
    F mate van samenwerking tussen producent
        en handel: collectieve reclame, coöperatieve
        reclame, combinatiereclame, e.d.
    F de belangen van de producent en die van de
        tussenhandel, mate van tegenstelling.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Marketingcommunicatie en overige P’s:
distributie en communicatie

M Een opmerkelijke ontwikkeling in de retail is dat
    de winkels / ketens steeds meer op elkaar zijn
    gaan lijken.  
    Drogisterijen?  Schoenenzaken? DHZ-winkels?
    Supermarkten?  Steeds minder onderling
    onderscheid, zodat meer aandacht uitgaat naar
    onderscheidende marketingcommunicatie en 
    het creëren van een eigen identiteit. 
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Marketingcommunicatie en overige P’s:
distributie en communicatie

M Een andere ontwikkeling betreft de sterk
    toegenomen professionaliteit onder inkopers
    bij ketens en GWB’s:
    F niet alleen ervarener, maar ook meer kennis
    F werken steeds meer in interfunctioneel
        teamverband met marketing, logistiek, enz.
    F zijn niet alleen met inkoop bezig maar ook bij
        verkoop betrokken
    F onderhandelen niet alleen over prijzen, maar
        ook over mar-com en inzet van andere P’s
    F vertegenwoordigen groot omzetpotentieel,
        en hebben veel informatie over de markt. 
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Marketingcommunicatie en overige P’s:
distributie en communicatie

M Verder, afhankelijk van
    macht en marktpositie
    van de producent, 
    zal veelal gewerkt
    worden d.m.v. push- 
    of pullstrategie:
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Marketingcommunicatie en overige P’s:
transactie en relatie / merk- of winkeltrouw

M Zakelijke redenen voor binding vanuit
    afnemers bekeken:
    F behoefte aan gemak, het niet hoeven zoeken
    F risicovermijding: kwaliteit, tijd, zekerheid
    F behoefte aan zekerheid van beschikbaarheid
    F vermijding van ‘switch’kosten
    F meer service en aandacht als vaste klant  

>>
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Marketingcommunicatie en overige P’s:
transactie en relatie / merk- of winkeltrouw

M Verdere zakelijke redenen voor binding vanuit
    afnemers bekeken:
    F veelal meer maatwerk beschikbaar
    F aard van het product, bv. abonnement, zorgt
        voor langdurige relatie met afnemer
    F sommige producten vereisen periodiek
        onderhoud en aftersales support 

>>
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Marketingcommunicatie en overige P’s:
transactie en relatie / merk- of winkeltrouw

M Verdere zakelijke redenen voor binding vanuit
    afnemers bekeken:
    F bij B-to-B: soms verticale integratie van
        systemen, waarbij producent (of dienst-
        verlener) zich qua levering aanpast aan het
        (productie)proces van de zakelijke afnemer
    F ook bij B-to-B: aanwezige reciprociteit,
        waarbij producent (of dienstverlener)
        werkelijke meerwaarde toevoegt aan de
        business van de zakelijke afnemer, bv. door
        elkaars klant te zijn.   
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Marketingcommunicatie en overige P’s:
transactie en relatie / merk- of winkeltrouw

M Emotionele redenen voor binding vanuit
    afnemers bekeken:
    F behoefte aan vertrouwelijkheid (bv. bank,
        financieel adviseur, arts, e.d.)
    F behoefte aan persoonlijke communicatie (bv.
        arts, accountant, e.d.)
    F behoefte aan associatie en identificatie (bv. 
        het bezitten van en betalen met een
        American Express credit card vanwege de
        vermeende prestige of status). 
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Marketingcommunicatie en overige P’s:
transactie en relatie / merk- of winkeltrouw

M Relaties, zijn feitelijk reeksen van transacties
    die gedurende langere tijd plaats vinden tussen
    een aanbieder en klanten, waardoor binding of
    loyaliteit ontstaat die in de loop der tijd kan
    veranderen.

M Om deze reden wordt vaak naast de
    marketingmix met de +4 P’s ook gewerkt aan
    de hand van de 3 R’s:
    reputatie - relatie - ruil(transacties).


