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MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
corporate en marketingcommunicatie

M Met wie en waarover wordt gecommuniceerd?
    F Behalve klanten- en andere afnemersdoel-
        groepen, zijn er nog meer communicatiedoel-
        groepen: leveranciers, werknemers, aandeel-
        houders, overheden, vakbonden, media, en tal
        van andere groepen.

    F Communicatie betreft hierbij vrijwel altijd:
        beïnvloeding van de kennis, de attitude en/of
        het gedrag van personen in deze doelgroepen.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
corporate en marketingcommunicatie

M Met wie en waarover wordt gecommuniceerd?
    F Corporate communicatie heeft betrekking op
        de onderneming of op de organisatie als
        geheel;
        
    F marketingcommunicatie heeft betrekking op
        de merken, producten en diensten van de
        onderneming.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
corporate en marketingcommunicatie

M Met wie en waarover wordt gecommuniceerd?
    F Corporate communicatie (ook wel:
        ondernemingscommunicatie) is gericht op het
        kweken van vertrouwen in de onderneming,
        wat zowel extern als intern gericht kan zijn.     

        Deze communicatie is niet direct gericht op het
        bereiken van verkoop, maar heeft wel invloed   
        op de marketingcommunicatie, en daarmee
        toch op de verkoop. 
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
corporate en marketingcommunicatie

M Met wie en waarover wordt gecommuniceerd?
    F Vooral wanneer de merknaam tevens de naam
        van de onderneming is (Sony, Philips, Shell,
        Miele),  bestaat een duidelijk verband tussen
        corporate en marketingcommunicatie. 
        In dergelijke situaties  -als het goed is-   heeft
        het bedrijfsimago grote invloed op het
        merkimago, en omgekeerd.
    F Waar merknamen verschillen van de namen
        van de ondernemingen (Unilever, Procter &
        Gamble, Henkel, Reckitt-Benckiser), is dit
        verband minder duidelijk.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
corporate en marketingcommunicatie

M Ondernemingen en hun merken
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
corporate en marketingcommunicatie

M Ondernemingen en hun merken
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
corporate en marketingcommunicatie

M Ondernemingen en hun merken
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
belangrijke kenmerken corporate communicatie

M Belangrijke kenmerken corporate communicatie:
    F sluit aan op de missie van de onderneming, dus
        op hoe zij zichzelf ziet (feitelijke identiteit) en
        waar zij qua waarden, maatschappelijke plaats
        en functie, naar streeft (gewenste identiteit);

    F zorgt mede voor de vorming, bijsturing en
        bevestiging van meningen en attitudes over de
        organisatie [corporate images vs. corporate
        identities];
 >>
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
belangrijke kenmerken corporate communicatie

M Belangrijke kenmerken corporate communicatie:
    F maakt grotendeels gebruik van dezelfde
        communicatie-instrumenten als bij marketing-
        communicatie (corporate reclame, PR,
        evenementen, sponsoring, e.d.);

    F huisstijl (corporate design) vormt veelal een
        belangrijk instrument van corporate
        communicatie (denk bv. aan KLM)
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
belangrijke kenmerken corporate communicatie

M Belangrijke kenmerken corporate communicatie:
    F richt zich vooral op:
        G klanten & prospects
        G overheid & politiek
        G eigen werknemers & de arbeidsmarkt
        G de financiële wereld
        G publieke opinie.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
belangrijke kenmerken corporate communicatie

M Belangrijke communicatiedoelgroepen:
    F klanten & prospects:
        met als doel vertrouwen te creëren, vooral van
        belang bij: 
        G producten met hoge aankoopprijs
        G complexe producten die voor klanten lastig
            te begrijpen zijn (hypotheken, pensioenen)
        G maatwerk producten en diensten
        G diensten die qua kwaliteit lastig zijn te
            beoordelen.  
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
belangrijke kenmerken corporate communicatie

M Belangrijke communicatiedoelgroepen:
    F overheid & politiek:
        met als doel het politieke proces van
        besluitvorming in de gewenste richting te
        beïnvloeden.
    F Deze communicatie met lokale, nationale en
        supranationale overheden wordt public affairs
        genoemd, en draait vooral om 2 criteria: het
        belang voor de onderneming, en de
        beïnvloedbaarheid.
    F Hierbij speelt het lobbyen binnen overheids-
        netwerken een grote rol.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
belangrijke kenmerken corporate communicatie

M Belangrijke communicatiedoelgroepen:
    F eigen werknemers & de arbeidsmarkt:
        tevens gericht op scholen, universiteiten,
        vakbonden, familieleden van werknemers,
        gepensioneerden, enz. met als doel:
        profilering als goede werkgever.

    F Informatie, voorlichting, opleiding en training
        van eigen medewerkers wordt aangeduid als
        interne communicatie.  
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
belangrijke kenmerken corporate communicatie

M Belangrijke communicatiedoelgroepen:
    F eigen werknemers & de arbeidsmarkt:
        interne communicatie wordt steeds
        belangrijker vanwege:
        G het toenemende dienstverleningsaspect
        G het nodige, snelle aanpassingsvermogen
            (denk bv. aan kortere PLC’s, disruptive
            technologies, e.d.)  >>
        G toenemende behoefte aan informatie,
            betrokkenheid en inspraak.  Walk the talk.
        G de noodzaak om eigen medewerkers blijvend
            te motiveren.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
belangrijke kenmerken corporate communicatie
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
belangrijke kenmerken corporate communicatie

M Belangrijke communicatiedoelgroepen:
    F de financiële wereld:
        contacten met aandeelhouders, beleggers, 
        analisten, financiële pers, banken, e.d. met als
        doel de financiële positie  -en daarmee de
        continuïteit van de onderneming-  veilig te
        stellen.
    F De contacten met deze financieel belang-
        hebbenden en geïnteresseerde partijen wordt
        aangeduid als investor relations.

18

MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
belangrijke kenmerken corporate communicatie

M Belangrijke communicatiedoelgroepen:
    F de financiële wereld:
        belangrijke onderwerpen die met of naar
        investor relations worden gecommuniceerd
        zijn o.a.:
        G de introductie op de beurs
        G aandelenemissies (uitgiften van nieuwe
            aandelen)
        G belangrijke investeringen
        G financiële cijfers, winstwaarschuwingen
        G fusies, overnamen, deelnamen
        G dreiging van vijandige overname.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
belangrijke kenmerken corporate communicatie

M Belangrijke communicatiedoelgroepen:
    F publieke opinie:
        communicatie met het grote publiek, met als
        doel de mening van het publiek of van zekere
        maatschappelijke groeperingen gunstig te
        beïnvloeden. 
        Communicatiedoelstellingen kunnen o.a. zijn:   
        G het herstellen van het vertrouwen in het
            bedrijf (banken, Nutricia -crisis PR-, enz.);
        G het weerleggen, tegenspreken of wegnemen
           van kritiek of negatieve publiciteit
           (pleitreclame, advocacy advertising).
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
marketingcommunicatie-instrumenten

M Ontwikkelingen gebruikelijke communicatie:
    F Merknaam, verpakking, vormgeving, prijs,
        distributiepunten en -kanalen, enz. kunnen
        allemaal een toegevoegde waarde leveren voor
        de consument.  Daarnaast zullen ondernemers
        ook gebruikmaken van reclame en promoties.
        
    F Niettemin zorgen verschillende ontwikkelingen
        ervoor dat ondernemers alternatieve vormen
        van communicatie moeten zoeken -->
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
marketingcommunicatie-instrumenten

M Ontwikkelingen gebruikelijke communicatie:
    F door de enorme toename van het reclame-
        volume worden beoogde effecten lastig
        bereikt. Consumenten zien door de bomen het
        bos niet meer (-> communicatiespiraal);

    F het verkoopeffect van een promotie (zoals
        prijskorting) is meestal maar tijdelijk.  Op
        langere termijn kan dit zelfs schadelijk zijn
        voor het merkimago;
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
marketingcommunicatie-instrumenten

M Ontwikkelingen gebruikelijke communicatie:
    F er worden steeds meer online aankopen
        gedaan (e- of m-commerce), waarvoor andere
        criteria gelden, zoals vindbaarheid, prijs,
        betrouwbaarheid, levering en retourservice.

    F fysieke en mentale beschikbaarheid blijkt voor
        merken steeds belangrijker te worden: merken
        dienen dominant en beeldender aanwezig te
        zijn, in het hoofd van de consument en op
        aankooplocaties.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
marketingcommunicatie-instrumenten

M Ontwikkelingen gebruikelijke communicatie:
    F al met al zoeken ondernemers naar
        alternatieve vormen van communicatie. 
        Zo wordt bijv. steeds vaker gebruik gemaakt
        van sponsoring, product placement en non-
        spot advertising (wat voorheen werd
        aangeduid als sluikreclame).
        Ook wordt meer PR ingezet, niet alleen gericht
        op consumenten, maar ook op andere
        doelgroepen. 
        PR vormt zo vaak een eerste stap om een
        stroom gratis publiciteit te verkrijgen.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
marketingcommunicatie-instrumenten

M Ontwikkelingen gebruikelijke communicatie:
    F alle marketingcommunicatie-instrumenten die
        een onderneming in kan zetten om (potentiële)
        afnemers positief te beïnvloeden, vormen
        samen de marketingcommunicatiemix. 

    F Het inzetten van één of meer van deze
        instrumenten betreft een strategische keuze,
        die meestal ook veel invloed heeft op andere
        marketinginstrumenten (o.a. de 4 P’s).
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
marketingcommunicatie-instrumenten

M Ontwikkelingen gebruikelijke communicatie:
    F marketingcommunicatie is gericht op het
        beïnvloeden van het (keuze)gedrag van de
        consument.  
        Het koopgedrag bestaat meestal uit een aantal
        fasen, op basis waarvan onderscheid wordt
        gemaakt tussen:
        G thematische marketingcommunicatie 
            (-> kennis, attitude; vóór de aankoop), en
        G actiemarketingcommunicatie 
            (-> koopgedrag, gewoontegedrag; gericht
            op onmiddellijk aankopen). 
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
marketingcommunicatie-instrumenten

M Consumentengedrag:
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
marketingcommunicatie-instrumenten

M Consumentengedrag, beslissingsproces:
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
marketingcommunicatie-instrumenten

M Ontwikkelingen gebruikelijke communicatie:
    F marketingcommunicatie is gericht op het
        beïnvloeden van het (keuze)gedrag van de
        consument.  
        Het koopgedrag bestaat meestal uit een aantal
        fasen, op basis waarvan onderscheid wordt
        gemaakt tussen:
        G thematische marketingcommunicatie 
            (-> kennis, attitude; vóór de aankoop), en
        G actiemarketingcommunicatie 
            (-> koopgedrag, gewoontegedrag; gericht
            op onmiddellijk gaan aankopen). 
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
marketingcommunicatie-instrumenten

M Ontwikkelingen gebruikelijke communicatie:
    F thematische marketingcommunicatie: gericht
        op verkoop van het product op basis van
        werkelijke productvoordelen (functioneel,
        symbolisch), wordt ingezet om de kennis en de
        affectie van de doelgroep positief te
        beïnvloeden, waarmee lange termijneffecten
        worden beoogd: strategisch. 
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
marketingcommunicatie-instrumenten

M Ontwikkelingen gebruikelijke communicatie:
    F thematische marketingcommunicatie: 
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
marketingcommunicatie-instrumenten

M Ontwikkelingen gebruikelijke communicatie:
    F actiemarketingcommunicatie: ter onder-
        steuning van sales promotion activiteiten,
        gericht op het verkopen van ‘andere’
        voordelen: tijdelijke prijsvoordelen (bijv.
        korting) of tijdelijke waardeverhoging (bijv.
        10% meer inhoud), met als doel vergroten 
        van omzet op korte termijn; is met name
        gericht op beïnvloeding van gedrag: tactisch.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
marketingcommunicatie-instrumenten

M Ontwikkelingen gebruikelijke communicatie:
    F actiemarketingcommunicatie: 
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
marketingcommunicatie-instrumenten
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Proces van marketingcommunicatie
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Communicatiemix van een onderneming:
marketingcommunicatie-instrumenten
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
marketingcommunicatie-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. 
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
marketingcommunicatie-instrumenten

M Reclame
    F is niet ‘persoonlijk’ daar het gericht is op grotere
        groepen van mensen tegelijk;

    F is niet hetzelfde als publiciteit: voor reclame
        moet betaald worden, publiciteit ontstaat
        meestal op basis van redactioneel nieuws over
        een persoon, product of bedrijf, waarvoor niet
        wordt betaald.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
marketingcommunicatie-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
        (overheidspropaganda?),
        gesubsidieerde instellingen.
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Communicatiemix van een onderneming:
marketingcommunicatie-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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MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
marketingcommunicatie-instrumenten

M Public relations (PR)
    F kan onderscheiden worden in:
        G 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;
        G marketing public relations, gericht op het
            ondersteunen van marketinginspanningen en
            alle communicatieaspecten daarvan te
            binden en te versterken.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
marketingcommunicatie-instrumenten

M Sales promotion:
    F is niet hetzelfde als reclame!

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

    F is vooral gericht op beïnvloeding van het
        gedrag.  
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Communicatiemix van een onderneming:
marketingcommunicatie-instrumenten

M (Consumenten)promotie:
    F steeds vaker hebben deze promotionele
        activiteiten niet primair tot doel omzet direct te
        vergroten (klassieke promoties), maar juist
        concrete invulling van het merkbeeld.

        Deze promotionele activiteiten bestaan veelal
        uit thematische promoties gericht op attitude-
        verandering ten aanzien van het merk, klanten-
        trouw en langetermijneffect.
        Gevolg: rumour aroud the brand (bij. Camel
        Trophy, Red Bull evenementen, e.d). 
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Communicatiemix van een onderneming:
marketingcommunicatie-instrumenten

Red Bull:
organisator van
diverse events
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Communicatiemix van een onderneming:
marketingcommunicatie-instrumenten

M (Consumenten)promotie:
    F thematische promoties worden vooral toegepast
        in de volgende situaties:
        G wanneer een branche door een reclame-
            verbod wordt bedreigd (alcohol, tabak);
        G wanneer een merk zo gewild is dat
            consumenten graag, zelfs tegen betaling,
            daarvoor reclame maken, bv. op kleding;
        G soms wellicht, wanneer er weinig meer te
            vertellen is over het merk.
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Communicatiemix van een onderneming:
noodzaak van integratie  - synergie

M Geïntegreerde (marketing) communicatie:
    voor de meeste ondernemingen geldt niet óf zij
    tijd en geld dienen te besteden aan communicatie,
    maar vooral hoeveel tijd en geld zij dienen te
    besteden en op welke manieren dit dient te
    gebeuren.

    Feitelijk zouden alle communicatie-inspanningen
    van een onderneming gebundeld moeten worden
    in een samenhangend en gecoördineerd
    communicatie programma.
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Communicatiemix van een onderneming:
noodzaak van integratie  - synergie

M Geïntegreerde (marketing) communicatie:
    de situatie waarbij er sprake is van synergie *)

    tussen verschillende communicatiemiddelen.
    Alle marketinginstumenten uit de communicatie-
    mix zouden op elkaar moeten worden afgestemd:
    reclame, verpakking, direct marketing, weblogs,
    sales promotion, sponsoring, experience
    marketing, PR en websites etc, zowel nieuwe als
    ‘traditionele’ media.

    *) synergie: het gezamenlijk meer bereiken dan het totaal van
          alle onderdelen apart: 1 + 1 = 3 effect. 
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
noodzaak van integratie  - synergie

M Geïntegreerde (marketing) communicatie:
    met het oog op de interactie tussen, en de optimale
    mix van de verschillende marketingcommunicatie-
    instrumenten moet wél rekening worden gehouden
    met o.a.:
    F de beschikbare tijd
    F de aard van het product of de dienst
    F de omvang van de markt
    F de positie in de markt
    F de kracht van de concurrentie
    F kennis, attitudes en koopgedrag consumenten
    F de beschikbare marcomm budget.
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Communicatiemix van een onderneming:
noodzaak van integratie  - synergie

M Geïntegreerde (marketing) communicatie:
    daar elke groep van afnemers / consumenten,
    handelsschakels, enz. met andere groepen
    communiceert en daaraan terugkoppeling geeft,
    dient een onderneming zich goed te richten op
    een complex marketing communicatiesysteem.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
noodzaak van integratie  - synergie

M (Marketing) communicatiesysteem:
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Communicatiemix van een onderneming:
noodzaak van integratie  - synergie

M Organisatorische aspecten:
    veelal zijn verantwoordelijkheden betreffende de
    marketingcommunicatie verdeeld over
    verschillende personen of afdelingen, waardoor
    vaak niet sprake is van één marcomm budget.

    Het gevolg is dat een effectieve afstemming en
    coördinatie van alle marketingcommunicatie-
    activiteiten vaak lastig is te realiseren.
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Communicatiemix van een onderneming:
noodzaak van integratie  - synergie

M Organisatorische aspecten:
    organisatorische afstemming van marketing-
    communicatie vindt veelal op verschillende niveaus
    plaats:
    F op corporate (of concern-) niveau, waarbij vaak
        de naam van de onderneming ook de merknaam
        is van alle producten, zodat marketing- en
        corporate communicatie op elkaar moeten
        worden afgestemd. 
        Dit vereist communicatie als een eenheid: een
        zgn. monolithische benadering;
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Communicatiemix van een onderneming:
noodzaak van integratie  - synergie

M Organisatorische aspecten:
    organisatorische afstemming van marketing-
    communicatie, andere niveaus:
    F op divisie (of SBU-) niveau, waarbij de divisies
        meestal zijn ontstaan door fusies of overnames
        van merken.  Soms wordt de naam van de
        moederorganisatie gebruikt als aanbeveling
        (endorsement);
    F op PMC (of BU-) niveau, waarbij de werkmaat-
        schappijen (bv. de merken van P&G of van
        Unilever) de marketingcommunicatie op dat
        merkniveau integreren.


