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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Onderdelen marketingcommunicatieplan:
noodzaak strategisch marketingcommunicatieplan

M Planning en planningstermijnen:
    F consumentengedrag verandert voortdurend,
        maar is niet altijd onvoorspelbaar.  Door zich
        goed hierin te verdiepen kan men snel en
        adequaat inspelen op kansen en bedreigingen
        en op onverwachte ontwikkelingen.

        Een strategische marketingcommunicatieplan
        geeft in dit verband richting aan de
        toekomstige communicatieactiviteiten van de
        onderneming.
        Dit is vanzelfsprekend een continue activiteit.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Onderdelen marketingcommunicatieplan:
noodzaak strategisch marketingcommunicatieplan

M Planning en planningstermijnen:
    F In de (marketing)planning wordt vaak
        onderscheid gemaakt tussen:
        G langetermijnplanning (strategische
            planning), periode >5 jaar;
        G middellangetermijnplanning (tactische
            planning), periode 2 - 5 jaar; en
        G kortetermijnplanning (operationele
            planning), periode ca. 1 jaar.

    F Marketingcommunicatieplanning beslaat vaak
        een periode van 1 - 3 jaar.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Onderdelen marketingcommunicatieplan:
noodzaak strategisch marketingcommunicatieplan

M Planning en planningstermijnen:
    F net zoals bij andere planning dient ook
        marketingcommunicatieplanning verschillende
        doelen:
        G het vaststellen welke activiteiten nodig zijn
            in de uitvoeringsfase;
        G vaststellen van eventuele knelpunten in de
            uitvoeringsfase, zodat deze kunnen worden
            aangepakt;
        G bepaling van normen waaraan voldaan moet
            worden in de uitvoeringsfase. 
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Onderdelen marketingcommunicatieplan:
noodzaak strategisch marketingcommunicatieplan

M Voordelen van strategische planning:   
    F strategische (marketingcommunicatie-)
        planning kost veel tijd en moeite, maar levert
        de volgende voordelen:
        G het vroegtijdig kunnen inspelen op
            veranderingen, dus beter en sneller op
            kansen en bedreigingen vanuit de omgeving;
        G het beter kunnen herkennen en inschatten
            van winst-en rendementsmogelijkheden
        G het beter kunnen bewerken van de markt, dit
            door een betere afstemming van budgetten,
            marketing- en marketingcommunicatiemix;

>>
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Onderdelen marketingcommunicatieplan:
noodzaak strategisch marketingcommunicatieplan

M Voordelen van strategische planning:   
    F strategische (marketingcommunicatie-)
        planning, verdere voordelen:
        G het kunnen nemen van gefundeerde KT én LT
            investeringsbeslissingen; de tendens is vaak
            om voor KT investeringen te kiezen, dit met
            het oog op bijv. terugverdientijd, rendement
            en netto contante waarde.  Maar soms zal het
            nodig zijn om juist LT investeringen te doen.
            Strategische planning biedt dan houvast;
          >>



Ondernemingsplan

Marketingplan

Marketing-
communicatieplan

Reclameplan
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Onderdelen marketingcommunicatieplan:
noodzaak strategisch marketingcommunicatieplan

M Voordelen van strategische planning:   
    F strategische (marketingcommunicatie-)
        planning, verdere voordelen:
        G het beter kunnen coördineren en controleren
            van marketingactiviteiten.  Juist bij
            ondernemingen die worden gekenmerkt door
            groei en complexiteit spelen systemen van
            strategische marketingplanning hierbij een
            belangrijke rol.  

8

MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Onderdelen marketingcommunicatieplan:
van ondernemings- naar marketingcommunicatieplan

M Ondernemingsplan:   
    F in het ondernemingsplan worden door het
        management de doelstellingen voor de gehele
        organisatie geformuleerd. 

9

MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Onderdelen marketingcommunicatieplan:
van ondernemings- naar marketingcommunicatieplan

M Ondernemingsplan:
    F uiteenlopende
        doelstellingen 
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Onderdelen marketingcommunicatieplan:
van ondernemings- naar marketingcommunicatieplan

M Ondernemingsplan:
    F kwantitatieve doelstellingen, o.a.:
        G winstdoelstellingen, zoals bruto en netto
            winst, winst op geïnvesteerd vermogen;
        G concurrentiedoelstellingen, zoals MA en
            omzetgroei t.o.v. concurrentie;
        G efficiency-doelstellingen, zoals OS
            voorraden, liquiditeit;
        G flexibiliteitsdoelstellingen, zoals de snelheid
            waarmee de organisatie kan reageren op
            financiële complicaties.  
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Onderdelen marketingcommunicatieplan:
van ondernemings- naar marketingcommunicatieplan

M Ondernemingsplan:
    F kwalitatieve doelstellingen, o.a. gericht op:
        G continuïteit van de onderneming;
        G marktgerichtheid: focus op de markt en op
            concurrenten;
        G klantgerichtheid: focus op afnemersbelangen;
        G duurzaam ondernemen, MVO;
        G reputatie, prestige, imago;
        G het scheppen van arbeid;
        G het creëren van goede werksfeer;
        G het maken van kwalitatief goede producten
            en diensten.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Onderdelen marketingcommunicatieplan:
van ondernemings- naar marketingcommunicatieplan

M Marketingplan:
    F in het marketingplan staan de marketing-
        doelstellingen en de strategie waarmee deze
        bereikt dienen te worden.  Globale indeling:
        G externe analyse (ABCD-analyse!)
        G interne analyse, m.n. gericht op merkpositie
        G formulering marketingdoelstellingen
        G vaststelling marketingdoelgroep
        G formulering marketingstrategie 
        G vaststelling marketingbudget (-> 4 P’s)
        G begroting opbrengsten en kosten
        G controle en bijsturing.



merkanalyse

bepaling marketing-
communicatiedoelgroep

vaststelling marketing-
communicatiedoelstell’n

vaststelling voorlopig
communicatiebudget

vaststelling marketing-
communicatiestrategie

vaststelling definitief
communicatiebudget

uitvoering campagne
& evaluatie

keuze marketing-
communicatiemix

mediakeuze creatieve
ontwikkeling
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Onderdelen marketingcommunicatieplan:
strategisch marketingcommunicatieplan
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Onderdelen marketingcommunicatieplan:
strategisch marketingcommunicatieplan

M Merkanalyse:
    F de basis van het marketingcommunicatieplan.
        Hier gaat vooral aandacht uit naar:
        G huidige stand van zaken: voldoende
            zichtbaarheid? voldoet nog aan behoeften
            vanuit de markt? sluit merkbelofte aan bij
            corporate belofte? enz.
        G bepaling sterke en zwakke punten t.o.v.
            concurrerende merken, en andersom;
        G bepaling toegevoegde waarde van het eigen
            merk.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Onderdelen marketingcommunicatieplan:
strategisch marketingcommunicatieplan

M Bepaling marketingcommunicatiedoelgroep:
    F de marketingcommunicatiedoelgroep is meestal
        groter dan de marketingdoelgroep (hoe zo?).
        Hoe meer informatie over de doelgroep, hoe
        beter, hoe meer klantinzicht
        (consumenteninzicht).
    F Klantinzicht (consumer insight) vormt de basis
        voor klantgericht ondernemen en vormt een
        kritieke succesfactor voor iedere klantgerichte
        organisaties.
        Het gaat hierbij vooral om inzichten in motieven,
        waarden, behoeften, wensen, gedrag, e.d.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Onderdelen marketingcommunicatieplan:
strategisch marketingcommunicatieplan

M Vaststelling marketingcommunicatiedoelstellingen:
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Onderdelen marketingcommunicatieplan:
strategisch marketingcommunicatieplan

M Vaststelling marketingcommunicatiestrategie:
    F bij de ontwikkeling van de marketing-
        communicatiestrategie is het van belang zowel
        de dominantie als de relevantie van het merk te
        vergroten.
        Uiteraard heeft dit ook sterk te maken met
        merkpositionering.
    F Hoe deze strategie uiteindelijk vorm wordt
        gegeven, en in hoeverre deze ook succesvol zal
        zijn, hangt mede sterk af van de creativiteit van
        het communicatieadviesbureau (indien
        ingeschakeld).   
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Onderdelen marketingcommunicatieplan:
strategisch marketingcommunicatieplan

M Vaststelling marketingcommunicatiestrategie:
    F creativiteit communicatieadviesbureau:

Kopenhagen zoo bus-billboard
(ontwerp: Bates-Y&R)

Miele Stofzuiger billlboard
(ontwerp: Miami Ad School
Europe)
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Onderdelen marketingcommunicatieplan:
strategisch marketingcommunicatieplan

M Keuze marketingcommunicatiemix, mediakeuze:
    F aan de hand van de vastgestelde strategie zal
        moeten worden bepaald welke marketing-
        communicatie-instrumenten het beste kunnen
        worden ingezet.  
        Vervolgens zal ook een keuze gemaakt worden
        omtrent in te zetten media.
    F Omdat de meeste markten weer in te delen zijn
        in submarkten, zullen vaak meerdere media
        worden gebruikt. Deze media kunnen betaald,
        eigen (bv. winkelblad) of verdiend zijn (bv.
        gratis, vanuit doelgroep).
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Onderdelen marketingcommunicatieplan:
strategisch marketingcommunicatieplan

M Creatieve ontwikkeling:
    F in de strategie speelt de merkbelofte een
        belangrijke rol.  De propositie -wát er wordt
        gecommuniceerd- wordt hieruit afgeleid.  
    F Een belangrijke overweging hierbij is hoe de
        propositie wordt overgebracht:
        G door te zeggen (propositie ‘zenden’)
        G door te doen (waarmaken met een daad, bv.
            daadwerkelijke bewijsvoering, of middels een
            evenement),  en/of
        G door te geven (waarmaken door de doelgroep
            iets te ‘geven’, bv. een sample).
 >>
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Onderdelen marketingcommunicatieplan:
strategisch marketingcommunicatieplan

M Creatieve ontwikkeling:
    F vanuit de propositie wordt vervolgens een
        groot(s) idee bedacht (big idea), dat in alle
        relevante media kan worden uitgewerkt en
        ingezet.
    F Nadat het grote idee en de verdere uitwerking
        daarvan in grote lijnen zijn bedacht, volgt de
        creatieve uitwerking. 
        Dit werk vergt de nodige creativiteit en zal in de
        regel worden uitbesteed aan specialisten, bijv.
        op het gebied van digitale / typografische
        techniek, vormgeving of copywriting.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Onderdelen marketingcommunicatieplan:
strategisch marketingcommunicatieplan

M Creatieve ontwikkeling:
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Onderdelen marketingcommunicatieplan:
strategisch marketingcommunicatieplan

M Vaststelling definitief communicatiebudget:
    F de keuze van het budget komt tijdens het
        opstellen van het marketingcommunicatieplan
        meerdere keren aan bod.

    F Naar mate steeds duidelijker wordt welke
        communicatie-instrumenten en welke media
        zullen worden ingezet, zal uiteindelijk in deze
        fase een definitief budget kunnen worden
        vastgesteld.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Onderdelen marketingcommunicatieplan:
strategisch marketingcommunicatieplan

M Uitvoering campagne & evaluatie:
    F de doelstellingen van het marketing-
        communicatieplan zullen regelmatig moeten
        worden nagelopen en geëvalueerd. 
        Aanpassingen zullen veelal betrekking hebben
        op de mediakeuze, het creatieve idee of op de
        strategie zelf.  Mogelijk zal het budget moeten
        worden verruimd.
    F In dit verband zal meestal onderzoek worden
        gedaan naar de effecten van de communicatie en
        het effect van de media-inzet. Vóór de campagne
        kan hiertoe ook pre-testing worden ingezet.


