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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
kritiek op marketingcommunicatie

M Aspecten betreffende kritiek op marketing-
    communicatie:
    F het maakt producten duurder
    F het beperkt de concurrentie
    F het creëert schijnbehoeften en consumptie-
        patronen
    F het roept irritatie op
    F het overdrijft en misleidt
    F het maakt te weinig gebruik van wetenschap-
        pelijke kennis waardoor veel geld wordt
        verspild.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
hogere prijs?

M Hogere prijs, kritieke punten:
    F marketingcommunicatie beïnvloedt
        consumenten zodanig dat zij vaak kiezen voor
        duurdere producten.  Dit zou vooral te maken
        hebben met het creëren van allerlei
        kunstmatige productverschillen, bijv.:
        G het benadrukken van nieuwe of andere
            producteigenschappen (een hydraterende
            huidverzorgingscrème met SPF30);
        G het benadrukken van iets dat door de
            consument lastig is vast te stellen (Miele: er
            is geen betere).
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
hogere prijs?

M Hogere prijs, kritieke punten:
    F marketingcommunicatie zou bijdragen aan
        oligopolievorming: grotere producenten
        kunnen ‘zwaarder’ adverteren dan kleinere
        concurrenten. 
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
hogere prijs?

M Hogere prijs, tegenkritiek:
    F marketingcommunicatie zou juist voor lagere
        prijzen zorgen, dit door schaalvoordelen in
        productie en distributie die hiermee bereikt
        worden.
    F Marketingcommunicatie en vergelijkingssites
        zorgen voor meer informatie over producten,
        merken en prijzen, waardoor concurrentie en
        innovatie toenemen, en de prijzen dalen.
    F Dit alles neemt niet weg dat consumenten
        bereid zijn meer te betalen voor dure  -maar
        meestal niet betere-  producten.      
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
hogere prijs?

M Invloed op de kostprijs:
    F marketingcommunicatie zorgt in de regel voor
        verlaging van kostprijs.  Hiermee kan het afzet
        gebied worden vergroot en kunnen schaal-
        voordelen ontstaan m.b.t. productie en
        distributie.
        Maar, hoe groot de invloed van marketing-
        communicatie hierop is, is onduidelijk.
    F Marketingcommunicatie wordt wél duurder
        wanneer meer handelsschakels worden
        ingezet.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
hogere prijs?

M Rol van de detailhandel (retail):
    F retailbedrijven drijven op de marges die zij aan
        consumenten doorberekenen, en zijn gebaat
        bij (relatief) hogere marges.  

    F Tegelijkertijd zijn retailers vaak bereid met
        minder marge genoegen te nemen om meer
        traffic op de winkelvloer te genereren. 
        Hogere producentenprijzen kunnen dus soms
        samengaan met lagere consumentenprijzen!

8

MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
hogere prijs?

M PLC, producent en retail:
    F introductiefase: producent gebruikt marketing-
        communicatie om vraag bij consumenten te
        creëren of te vergroten (pull-strategie).

        Wanneer succesvol, nemen steeds meer
        retailers het product op in hun assortiment.
        Producent kan distributie verder uitbreiden
        zonder prijsconcessies te doen.  

        Door concurrentie onder retailers worden
        handelsmarges en consumentenprijzen lager. 

9

MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
hogere prijs?

M PLC, producent en retail:
    F groeifase: omzetten bij producent en retailers
        neemt toe. Tussen de retailers neemt
        concurrentie ook toe, waarbij merkartikelen
        flink in prijs worden verlaagd, soms zo ver dat
        de retailer niet of nauwelijks aan deze
        producten verdient.

        Producentenprijs en consumentenprijs vallen
        dan nagenoeg samen.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
hogere prijs?

11

MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
hogere prijs?

M PLC, producent en retail:
    F volwassenheidsfase: omzetten bij producent
        en retailers stijgen nog nauwelijks meer.  Er
        ontstaat een felle strijd waarbij merken
        vervangen worden door andere.  
        Producentenmerken en ook winkelmerken
        winnen hier terrein.
        Nieuwe merken hebben zonder uitgebreide
        marketingcommunicatie-inspanningen weinig
        kans van slagen.  Echter, wanneer zij zich goed
        van de concurrenten onderscheiden, kunnen de
        consumentenprijzen van deze merken stijgen.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
hogere prijs?

M PLC, producent en retail:
    F volwassenheidsfase: hoewel in deze fase de
        handelsmarges voor producentenmerken laag
        blijven, geldt dit niet voor de handelsmarges
        van winkelmerken (private labels). 

        Hierbij laten retailers hun merken relatief
        goedkoop produceren, en verkopen zij
        deze producten tegen iets lagere prijzen dan
        die van reguliere producentenmerken.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
hogere prijs?

M Prijsniveau van de totale productgroep:
    F uit verschillende kleinschalige onderzoeken is
        naar voren gekomen dat marketing-
        communicatie tot lagere prijzen bij de retail
        heeft gezorgd. 

        In hoeverre marketingcommunicatie daad-
        werkelijk invloed heeft op het gemiddeld
        prijsniveau van een productgroep, blijft
        onduidelijk.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
beperking van de concurrentie?

M Marktvormen en prijsvorming:
    F volledige mededinging (volkomen
        concurrentie, perfect competition): veel
        kleinere aanbieders met identieke producten,
        vergelijkbare distributie, vergelijkbare
        promotie (meestal: niet).  
        Prijsvorming vindt elders plaats, bijv. op een
        veiling, waardoor weinig invloed op de prijs
        mogelijk door individuele aanbieders.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
beperking van de concurrentie?

M Marktvormen en prijsvorming:
    F monopolistische concurrentie: veel kleinere en
        grotere aanbieders met identieke of
        vergelijkbare merken en producten, waarbij
        iedere aanbieder zich tracht te onderscheiden. 

        Distributie kan sterk verschillen.  Meestal veel
        aandacht voor marketingcommunicatie, vooral
        om merkvoorkeur te bereiken.
        Onafhankelijke prijsvorming bij de
        verschillende aanbieders.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
beperking van de concurrentie?

M Marktvormen en prijsvorming:
    F oligopolievorming, monopolievorming, zoals
        wordt verondersteld bij grote spelers in de
        markt (bijv. Unilever en P&G), kan worden
        afgeleid uit:
        G de concentratiegraad, bijv. de C-4 index;
        G de grootte van de winsten die door de
            spelers worden behaald;
        G in hoeverre de spelers hun marktaandelen
            gedurende langere tijd weten te behouden;
        G de prijzen die deze spelers voor hun
            producten kunnen berekenen.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
beperking van de concurrentie?

M Marktvormen en prijsvorming:
    F in algemeen kan gesteld worden dat:
        G de mate van inzet van marketing-
            communicatie sterk verband houdt met de
            marktvorm waarin wordt geopereerd; bij
            monopolisten en bij volledige mededingers
            het minst, en bij oligopolisten en
            monoolistische concurrenten het meest;
        G marketingcommunicatie meer concurrentie
            bevordert, hetgeen gevolgen kan hebben
            voor de marktaandelen van aanbieders. 
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
beperking van de concurrentie?

M Marketingcommunicatie en marktleiderschap:
    Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat
    marketingcommunicatie: 
    F prijsverlagingen en kwaliteitsverbeteringen
        bevorderen, en leidt niet tot beperking van
        concurrentie;
    F bij het ontwikkelen van merkvoorkeur een
        minder grote rol speelt dan omgevingsfactoren
        en andere P’s, zoals bijv. prijs(verlaging);

>>
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
beperking van de concurrentie?

M Marketingcommunicatie en marktleiderschap:
    Verder is gebleken dat marketingcommunicatie:
    F gericht alleen op productdifferentiatie toch op
        langere termijn weinig invloed heeft op het
        koopgedrag (de consument laat zich er niet
        door verleiden);
    F het op de markt komen van nieuwe merken
        niet tegen kan gaan;
    F de ondernemer in principe de mogelijkheid
        biedt om (voorlopig) hogere prijzen te
        berekenen.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
schijnbehoeften en ongewenste consumptiepatronen?

M Kritieke punten:
    F marketingcommunicatie biedt te weinig echte
        productinformatie, maakt teveel gebruik van
        emoties, en helpt de consument niet bij het
        maken van verantwoorde productkeuzes.

    F Consumenten zouden zodoende verleid worden
        om producten te kopen die ze niet nodig
        hebben.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
schijnbehoeften en ongewenste consumptiepatronen?

M Tegenkritiek:
    F marketingcommunicatie creëert inderdaad
        soms behoeften, maar het zijn de behoeften
        van de afnemer waarnaar geluisterd dient te
        worden.  De eigen behoeften van afnemers zijn
        doorslaggevend;
    F daar waar niet wordt ingespeeld op de
        werkelijke behoeften van de afnemer, reageert
        de afnemer door simpelweg niet te kopen.  
        Ca. 80% van alle productinnovaties verdwijnt
        binnen een jaar van de markt, ondanks de
        gevoerde marketingcommunicatie.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
schijnbehoeften en ongewenste consumptiepatronen?

M Tegenkritiek:
    F producten moeten zichzelf verkopen;
        marketingcommunicatie speelt hierbij een
        helpende rol;
    F goederen en diensten kunnen ook sociale
        symbolen zijn en hebben dan veelal een
        pschosociale waarde, bijv. kleding of mobiele
        telefoons.  Ze zeggen iets over de bezitter of
        gebruiker ervan, waarbij marketing-
        communicatie daarop inhaakt.
        Marketingcommunicatie vormt hierbij niet de
        bron van deze symboolwaarden.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
schijnbehoeften en ongewenste consumptiepatronen?

M Ongewenste consumptiepatronen: alcohol/tabak:
    F marketingcommunicatie wordt gezien als de
        drijvende kracht achter het (te) hoge gebruik
        van alcohol en tabak. 
        Daarom gelden voor dit soort producten
        reclamebeperkingen of zelfs reclameverboden.

    F In hoeverre deze maatregelen werkelijk helpen
        is maar de vraag; roken en drinken wordt
        geleerd van referentiepersonen, en ontstaat
        niet als gevolg van reclame.  (Maar wellicht
        leidt reclame dan wel tot méérverbruik?)
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
schijnbehoeften en ongewenste consumptiepatronen?

M Ongewenste consumptiepatronen: milieu:
    F consumenten kopen steeds bewuster, maar
        kunnen onbewust toch producten kopen die
        schade aan het milieu kunnen toebrengen. 
        Denk hierbij aan huis-, tuin- en keuken-
        producten, cosmetica, autoproducten,
        speelgoed, enz.   
        Marketingcommunicatie kan hier een
        belangrijke rol spelen, maar dan moet deze
        informatie wel correct en volledig zijn, hetgeen
        nog lang niet het geval is bij veel producten.  
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
irritatie?

M Irritatie: kritieke punten:
    F in onze wereld worden mensen elke dag
        geconfronteerd met allerlei commerciële
        boodschappen, vaak in de vorm van reclame
        die niet voor iedereen is bestemd. 
    F Irritatie-aspecten kunnen o.a. zijn:
        G belediging voor de intelligentie; net als bij
            films en (nieuws)media wordt te vaak
            klakkeloos uitgegaan van de gemiddelde
            consument die een zeker begripsniveau zou
            hebben;

>> 
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
irritatie?

M Irritatie: kritieke punten:
    F Irritatie-aspecten (vervolg):
        G slechte smaak; bijv. te schreeuwerig, te
            opruiend of niet (meer) volgens gangbare
            normen en waarden;

        G schijnwerkelijkheid: altijd mooie mensen in
            beeld; maatje 36 en six-packs zijn de norm.
            Marketingcommunicatie lijkt meer op
            materialisme te zijn gericht, dan op culturele
            en geestelijke waarden in de maatschappij;
 >> 
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
irritatie?

M Irritatie: kritieke punten:
    F Irritatie-aspecten (vervolg):
        G bevestiging van rolpatronen; vooral
            betreffende de wijze waarop vrouwen in
            reclames worden neergezet:
            - als zorgende en dienende huisvrouw;
            - als onzelfstandige en van haar man
              afhankelijke vrouw;
            - als lustobject, vaak met producten die 
              niets met seksualiteit te maken hebben;
 >> 



28

MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
irritatie?

M Irritatie: kritieke punten:
    F Irritatie-aspecten (vervolg):
        G TV-reclame, vooral was- en afwasmiddelen,
            en wel om:
            - het algemene aspect: irritant, opdringerig;
            - het misleidende aspect: oneerlijk,
              ongeloofwaardig, overdreven, onecht;
            - het nonsens-aspect: onnozel, dom, niets-
              zeggend, belachelijk;
            - het vervelingsaspect: vermoeiend, saai,
              kinderachtig, flauw.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
misleidende marketingcommunicatie?

M Wanneer is sprake van misleiding:
    F misleiding ontstaat wanneer kopers door
        onjuiste of onvolledige informatie in de
        communicatie tot een aankoop worden
        aangezet die ze normaliter niet zouden hebben
        gedaan.
        Duidelijk overdreven en eenzijdig
        opgehemelde communicatie valt hier niet
        onder.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
misleidende marketingcommunicatie?

M Vormen van misleiding, o.a.:
    F onjuiste informatie over productkenmerken
        (inhoud, prijs, samenstelling, e.d.);
    F weglaten van belangrijke productkenmerken
        en andere relevante informatie;
    F niet bewijsbare superlatieven zoals ‘de beste’
        of ‘de goedkoopste’;
    F immitatie van elementen uit de boodschap van
        een concurrent;
    F nabootsing van de redactionele inhoud van een
        medium, bijv. een krantenartikel;

>> 
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
misleidende marketingcommunicatie?

M Vormen van misleiding, vervolg:
    F boodschappen van zodanig korte duur dat ze
        niet bewust kunnen worden waargenomen
        (subliminale boodschappen);
    F een causaal (oorzakelijk) verband suggereren
        dat er niet is, bv. ‘de meeste cursisten kunnen
        na het volgen van deze cursus goed in het
        openbaar spreken’ (is dat zo? en hoeveel
        cursisten hebben voortijds afgehaakt?)
  >>   
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
misleidende marketingcommunicatie?

M Vormen van misleiding, vervolg:
    F ondeugdelijke en quasi-wetenschappelijke
        methoden van bewijsvoering, bv. onjuiste
        statistieken of citaten;
    F het voor commerciële doelen misbruiken van
        gezaghebbende personen;
    F versterking of instandhouding van een
        bestaande onjuiste overtuiging.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
wetgeving

M Regulering door overheid en zelfregulering:
    F marketingcommunicatie die door het
        bedrijfsleven wordt gereguleerd heet
        zelfregulering; 
    F eenzijdige zelfregulering  ontstaat wanneer
        een branche een regeling maakt en uitvoert die
        voor overheid en consumentenorganisaties
        aanvaardbaar is;
    F tweezijdige zelfregulering ontstaat wanneer
        dit tot stand komt na onderhandeling met de
        Consumentenbond.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
wetgeving

M De wetgeving (in wetsartikelen inzake
‘reclame’):
    F de betreffende wetsartikelen zijn bedoeld om
        de consument te beschermen tegen misleiding,
        oneerlijke concurrentie en misbruik van
        gegevens.  Zij betreffende wetten:
        O Wet misleidende reclame
        O Wet op de kansspelen
        O Wet op de bescherming persoonsgegevens
        O Benelux verdrag intellectuele eigendom
        O Warenwet
        O Auteurswet
        O Mediawet, Mediabesluit.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
wetgeving

M Wet misleidende reclame:
    F in deze wet wordt misleidende reclame
        verboden, met voorbeelden van informatie in
        de communicatie die misleidend kunnen zijn.

    F Opdrachtgever, communicatieadviesbureau en
        het medium zijn hier verantwoordelijk.

    F Misleidende reclame is volgens het BW een
        onrechtmatige daad, waarvoor 3 sancties
        kunnen worden geëist: stopzetting van de
        campagne, rectificatie en schadevergoeding. 
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
wetgeving

M Wet op de kansspelen:
    F Doel: ‘gokzucht’ tegengaan, betreft regeling
        van commerciële prijsvragen en wedstrijden,
        waarbij deze (in algemeen) alleen zijn
        toegestaan wanneer o.a.:
        G deelnemers een zekere prestatie moeten
            leveren, 
        G deze prestatie jureerbaar is, en
        G indien voor deelname betaald moet worden,
            mag de prijs alleen uit een dienst of geld-
            bedrag bestaan; prijzen < € 450 zijn
            belastingvrij (bel. = 30,1% over meerdere). 
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
wetgeving

M Wet op de kansspelen:
    F Prijsvragen & wedstrijden: altijd in combinatie
        met een ‘jureerbare prestatie’, bijv. slagzin 
        afmaken, tekeningen maken, enz.
    F Sweepstakes: wedstrijden waarbij de deel-
        nemers gratis een willekeurig getrokken
        nummer krijgen toegezonden.  Vóór de toe-
        zending is a-select bepaald op welke nummers
        een prijs valt. Velen reageren niet, waardoor
        veel beschikbare prijzen nooit worden
        opgeëist. Dit systeem kan al snel strijdig zijn
        met de eisen volgens de Wet op de kansspelen.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
wetgeving

M Wet op de bescherming persoonsgegevens:
    F reguleert het gebruik van bestanden met
        persoonsgegevens die bij relatiemarketing, 
        DM en internet worden bijgehouden.
        Doel is bescherming van de privacy en de
        beveiliging van deze gegevens tegen misbruik. 

    F Consumenten hebben inzage- en correctierecht
        ten aanzien van hun eigen gegevens.
 
    F Verder heeft de Reclame Code Commissie codes
        (gedragsregels) opgesteld voor DM-acties e.d.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
wetgeving

M Benelux verdrag inzake intellectuele eigendom:
    F gericht op de bescherming van intellectuele
        eigendomsrechten betreffende geregistreerde
        (en onderscheidende) merken (logo’s, vormen,
        kleuren, e.d.).

    F Deze registratie, bij het Benelux Bureau voor
        Intellectuele Eigendom in Den Haag, geldt
        alleen voor de Benelux. Voor uitgebreidere
        bescherming zijn andere instellingen,
        waaronder de World Intellectual Property
        Organization in Genève.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
wetgeving

M Warenwet:
    F geeft regels over aanduidingen bij
        levensmiddelen, waaronder de omschrijving 
        en samenstellingen van producten, de
        minimale gehalte van ingrediënten, enz.

    F De Warenwet betreft ook de verpakking en
        overige vormen van marketingcommunicatie.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
wetgeving

M Auteurswet:
    F advertenties zijn altijd qua auteursrecht
        beschermd.  Het auteursrecht kan dan bij de
        creatieve ontwerper, het communicatie-
        adviesbureau of de opdrachtgever berusten
        (en moet van tevoren contractueel worden
        vastgelegd). 

    F De belangen van schrijvers, componisten,
        songwriters, enz. worden door BUMA/STEMRA
        behartigd.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
wetgeving

M Mediawet, Mediabesluit:
    F de Mediawet en het Mediabesluit zijn vooral
        opgezet om non-spot advertising (medium-
        sponsoring, branded content, bijv. van TV-
        programma’s) te beteugelen.  Deze vorm van
        sluikreclame, vaak een gevolg van sponsoring,
        is voor non-commerciële omroepen verboden. 

    F Het Commissariaat voor de Media houdt
        toezicht op de omroepverenigingen, en kan
        sancties toepassen (openbare berisping,
        geldboete, intrekking van de zendmachtiging).
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
wetgeving

M Regels voor vergelijkende reclame:
    F in tegenstelling tot wat in andere werelddelen
        gebruikelijk kan zijn, gelden hier regels voor
        het gebruik van vergelijkende reclame, o.a.:
        G vergelijking alleen van vergelijkbare
            producten;
        G geen misleidende of verwarrende reclame;
        G vergelijking dient volledig en objectief te
            zijn;
        G geen verwarring tussen concurrente en
            aanbieder;
        G concurrenten niet kleineren.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
wetgeving

M Algemene gedragsregels Nederlandse Reclame
    code, o.a.:
    G reclame moet in overeenstemming zijn met de
        wet, de waarheid, de goed smaak en fatsoen;
    G reclame mag niet strijdig zijn met algemeen
        belang, openbare orde of de goede zeden;
    G reclame mag niet nodeloos kwetsend zijn, of
        bedreigingen inhouden voor geestelijke of
        lichamelijke gezondheid;
    G reclame mag niet zomaar appelleren aan
        gevoelens van angst of bijgelovigheid;
 >>
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
wetgeving

M Algemene gedragsregels Nederlandse Reclame
    code, verdere gedragsregels, o.a.:
    G reclame mag niet oneerlijk zijn, hetgeen
        zondermeer geldt voor misleidende en
        agressieve reclame;
    G in reclame gebruikte getuigschriften,
        verklaringen van experts, e.d. moeten op
        waarheid berusten;
    G reclame moet als zodanig duidelijk herkenbaar
        zijn (opmaak, presentatie, inhoud, e.d.);
    G in reclame genoemde garantie dient qua
        inhoud, tijdsduur en omvang duidelijk te zijn.



46

MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
wetgeving

M Ideële reclame:
    F ook maatschappelijke en charitatieve
        organisaties maken steeds meer gebruik van
        reclame, zoals instellingen gericht op:
        G de derde wereld en ontwikkelingswerk;
        G natuurbehoud;
        G hulp aan slachtoffers van oorlog en
            natuurrampen;
        G bestrijding en preventie van ziekten;
        G maatschappelijk werk en evangelisatie;
        G culturele doeleinden.
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Kritiek en regelgeving:
wetgeving

M Ideële reclame:
    F een bijzondere vorm van ideële reclame betreft
        de reclame die door Stichting Ideële Reclame
        (SIRE) wordt uitgezonden. 
        De campagnes van deze stichting worden,
        zonder kosten in rekening te brengen,
        ontwikkeld en uitgevoerd.  
        Hieraan velenen reguliere communicatie-
        adviesbureaus, fotografen, productiemaat-
        schappijen, drukkers, e.d. gratis hun
        medewerking.

48

MARKETING EN COMMUNICATIE

Kritiek en regelgeving:
wetgeving

M Ideële reclame:

Voorbeelden van SIRE-
campagnes
© SIRE


