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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelstellingen:
welke doelstellingen en waarom

M Doel van doelstellingen:
    F wanneer onduidelijk is wat met marketing-
        communicatie bereikt moet worden en welke
        effecten nagestreefd dienen te worden, kan
        geen goede strategie ontwikkeld worden.

        Zonder duidelijk doel is het immers niet helder
        welke weg gevolgd moet worden, en ook zal
        niet duidelijk zijn welke tussenresultaten
        behaald moeten worden en welke middelen
        daartoe ingezet moeten worden.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelstellingen:
welke doelstellingen en waarom

M soorten (marketingcommunicatie)doelstellingen:
    F bereiksdoelstellingen, betreffende de
        doelgroepen die bereikt moeten worden;
        -> bv.: welke media moeten we inzetten om de
        doelgroep te bereiken?
    F procesdoelstellingen, inzake het proces van
        communicatiewerking, zoals de waardering en
        begrijpelijkheid van een communicatie-uiting;
        -> bv.: begrijpt de doelgroep de boodschap?
    F effectdoelstellingen, betreffende het effect dat
        met een communicatiecampagne wordt
        beoogd; -> bv.: hoe het effect te meten?
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelstellingen:
welke doelstellingen en waarom

M communicatiedoelstellingen, belangrijke factoren:
    F communicatiedoelstellingen moeten:
        G passen binnen de ondernemings- en
            marketingdoelstellingen
        G passen in de huidige en gewenste
            positionering van het product of merk
        G meetbaar zijn (en andere SMART-factoren)
        G worden gevormd tezamen met de uitvoerders
            daarvan
        G voor alle betrokkenen begrijpelijk zijn
        G door alle betrokken partijen worden
            geaccepteerd  >>
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelstellingen:
welke doelstellingen en waarom

M communicatiedoelstellingen, belangrijke factoren:
    F verder moeten communicatiedoelstellingen:
        G door iedereen als een opdracht worden
            ervaren
        G kunnen worden aangepast wanneer de
            omstandigheden daarom vragen
        G motiverend zijn voor alle betrokkenen
        G kunnen worden uiteengezet in
            subdoelstellingen, indien nodig.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelstellingen:
welke doelstellingen en waarom

M communicatiedoelstellingen, voordelen:
    F het vastleggen van communicatiedoelstellingen:
        G bevordert een goede afstemming tussen de
            marketingcommunicatie-instrumenten
        G bevordert het ontwikkelen van marketing-
            communicatiestrategieën
        G helpt bij het opstellen van een communicatie-
            budget
        G vormt vaak een inspiratiebron voor concept-
            ontwikkeling

>>



Ondernemings-
doelstelling

Marketing-
doelstelling

Marketingcommunicatie-
doelstelling

! 

!

abstract, inzake de missie
 concreet, inzake winst, rendement

   bedrijfscontinuïteit, werkgelegenheid, e.d.

! omzetten, afzetten, marktaandelen,
   klantenaandelen, aantal verkooppunten,
   merkpositionering en bescherming merk-
   positie, (relatieve) positie t.o.v. concurrentie, e.d.

! gewenste effecten van alle marketing-
   communicatie-instrumenten als totaal
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelstellingen:
welke doelstellingen en waarom

M communicatiedoelstellingen, verdere voordelen:
    F het vastleggen van communicatiedoelstellingen:
        G vereenvoudigt het beoordelen van creatieve
            concepten
        G vereenvoudigt het meten van communicatie-
            effecten
        G maakt een meer nauwkeurige keuze en
            dosering van mediadruk (aantal plaatsingen)
            mogelijk.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelstellingen:
marketing- vs. communicatiedoelstellingen
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelstellingen:
marketing- vs. communicatiedoelstellingen

M verschillen in de praktijk, voorbeeld:
    F ondernemingsdoelstelling: aan het einde van dit
        jaar 5% meer winst maken dan in de vorige
        periode;
    F marketingdoelstelling: aan het einde van dit
        jaar het merkmarktaandeel vergroten van 12
        naar 20%;
    F marketingcommunicatiedoelstelling: aan het
        einde van dit jaar 10% van de doelgroep tot
        probeeraankoop te bewegen;
    F reclamedoelstelling: aan het einde van dit jaar
        de geholpen merkbekendheid met 5% verhogen
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!

!

 tevredenheid

 bij huidige klanten:

   dominantie, relevantie

   en gedrag
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelstellingen:
dominantie, relevantie, binding en gedrag

M effectdoelstellingen in 4 hoofdgroepen:
    F dominantie: het merk dient dominant aanwezig
        te zijn, zowel in het brein van de doelgroep, als
        in de fysieke wereld (winkels, websites, enz.);
    F relevantie: het merk dient relevante behoeften
        van de doelgroep te vervullen; 
    F binding: het door de doelgroep gebonden voelen
        aan het merk door tevredenheid na aankopen;
    F gedrag: het feitelijke gedrag onder de
        doelgroep, zoals koop- en gebruiksgedrag.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelstellingen:
dominantie, relevantie, binding en gedrag
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelstellingen:
communicatie-effectdoelstellingen, in detail

M merkbekendheid:
    F betreft de actieve of passieve kennis van de
        merknaam.  
        Actief: spontane (ongeholpen) merkbekendheid
        hetgeen verband houdt met TOMA (welke
        benzinemerken kent u?). 
        Passief: geholpen merkbekendheid (welke van
        de volgende benzinemerken kent u?).

    F Merkbekendheid is op zich mooi, maar dient
        uiteraard samen te gaan met associaties
        betreffende de productbehoefte! 
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelstellingen:
communicatie-effectdoelstellingen, in detail

M merkbekendheid, relatie tussen merkalternatieven
    F bij het in overweging nemen van verschillende
        merken binnen een bepaalde productcategorie,
        zal een consument zich eerst richten op de
        merken die hij kent, de bewuste verzameling
        (bv.  Audi, VW, Opel, Citroën, Peugeot en
        Renault).
        Vanwege zijn voorkeur voor Duitse kwaliteit laat
        hij de Franse merken vallen: de verwerpings-
        verzameling (rejection set), en kiest vervolgens
        uit de 3 Duitse merken, de overwegings-
        verzameling (consideration set).
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelstellingen:
communicatie-effectdoelstellingen, in detail

M categorie- of productbehoefte:
    F betreft de primaire vraag (bv. de vraag naar
        personenauto’s, of de vraag naar verzekeringen)
        en behoefte daaraan bij de consument, dus nog
        niet aan een bepaald merk.

    F Een categorie- of productbehoefte kan latent
        aanwezig zijn; marketingcommunicatie kan
        vervolgens deze behoefte manifest maken.
        Bv.: ‘zorg ervoor dat je goed verzekerd bent!’  
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelstellingen:
communicatie-effectdoelstellingen, in detail

M categorie- of productbehoefte:
    F het inspelen op categorie- of productbehoefte
        gebeurt vaak bij productintroducties waarbij
        veel informatie wordt gegeven over eigen-
        schappen, voordelen en gebruiksmogelijkheden
        van het nieuwe product of de nieuwe dienst.
        
    F Ook bij lang op de markt aanwezige producten
        (die bv. hevig onder druk staan) dient
        marketingcommunicatie op deze behoefte in te
        spelen.  Dit kan bv. plaats vinden d.m.v.
        collectieve reclame (’brood, daar zit wat in’).
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelstellingen:
communicatie-effectdoelstellingen, in detail

M categorie- of productbehoefte:

17

MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelstellingen:
communicatie-effectdoelstellingen, in detail

M categorie- of productbehoefte:
    F soms kan het voldoende zijn om een niet zo heel
        innovatief product dat erg lijkt op een bestaand
        product een nieuwe omschrijving te geven.
        Door een slimme omschrijving kan het gebruik
        ervan sterk worden verhoogd.

        Voorbeeld: een Franse kaas in een kuipje
        omschrijven als een cheese-spread, waardoor
        deze niet alleen tijdens de borrel wordt gegeten,
        maar ook op de boterham wordt gesmeerd.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelstellingen:
communicatie-effectdoelstellingen, in detail

M categorie- of productbehoefte:
    F het gebruik maken van zo’n slimme
        omschrijving kan goed uitpakken, mits:
        G de nieuwe productomschrijving een echte
            behoefte aanspreekt, en 
        G er voldoende extra budget bestaat voor de
            communicatie om de  -vaak ver weggestopte-
            latente behoefte aan te wakkeren.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelstellingen:
communicatie-effectdoelstellingen, in detail

M merkkennis:
    F omvat de voordelen (functioneel, emotioneel,
        sociaal, transformationeel (pschosociaal)) van een
        merk.
        Merkkennis bestaat ook uit de eigenschappen
        die deze voordelen onderbouwen: het
        ondersteunende bewijs.

    F Vooral bij complexe en nieuwe 
        producten vormt de vergroting 
        van merkkennis een belangrijke
        communicatiedoelstelling.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelstellingen:
communicatie-effectdoelstellingen, in detail

M merkkennis:
    F veel adverteerders confronteren hun
        doelgroepen eerst met de merknaam, waardoor
        bij de consumenten de belangrijke eigenschap-
        pen en benefits zouden worden opgeroepen.

        Logischer is om het tegenovergestelde te doen:
        eerst confronteren met een (echte, relevante)
        behoefte, waardoor de consumenten direct aan
        de merknaam denken.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelstellingen:
communicatie-effectdoelstellingen, in detail

M merkattitude:
    F betreft de houding t.o.v. een merk en met name
        de voorkeur daarvoor.
        Deze attitude is deels gebaseerd op kennis over
        de voordelen van het merk, maar is nog meer
        gebaseerd op de confrontatie met het merk en
        de bijbehorende merktekens (die als
        heuristieken  werken). 
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelstellingen:
communicatie-effectdoelstellingen, in detail

M merkattitude:
    F onderzoeken naar merkwaarde en
        merkperceptie (zoals de Brand Asset Valuator)
        geven veel inzicht in:
        G de huidige kracht van het merk: -> brand
            stature, gericht op de waardering (betrouw-
            baarheid) en vertrouwdheid (begrip omtrent
            het merk);
        G het groeipotentieel van het merk: -> vitaliteit,
            gericht op differentiatie (de uniciteit van het
            merk) en de relevantie (beantwoording aan
            persoonlijke behoeften).
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelstellingen:
communicatie-effectdoelstellingen, in detail

M tevredenheid:
    F wanneer een merk eenmaal wordt gekocht, kan
        marketingcommunicatie een rol spelen bij de
        binding met of het behoud van klanten. 
        Bij low involvement producten heeft deze
        communicatie vooral effect ná de aankoop, bv.
        in de vorm van testimonials.
        Bij high involvement producten heeft deze
        communicatie ook effect ná de aankoop, bv. om
        cognitieve dissonantie te beperken (o.a.  d.m.v.
        advertenties van het merk waarin de keuze
        gerechtvaardigd wordt).
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelstellingen:
communicatie-effectdoelstellingen, in detail

M tevredenheid:
    F functies van marketingcommunicatie met het
        oog op binding en behoud van klanten:
       G bevestigende functie, waarbij de
           communicatie vooral gericht is op het creëren
           van vertrouwen in de keuze en eigen mening
           van de consument, bv. in garantiebewijzen en
           handleidingen (’gefeliciteerd met uw aankoop
           van...‘)

>>   
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelstellingen:
communicatie-effectdoelstellingen, in detail

M tevredenheid:
    F functies van marketingcommunicatie met het
        oog op binding en behoud van klanten (vervolg):
       G structurerende functie, waarbij de
           communicatie vooral gericht is op het helpen
           van consumenten hun ervaringen met
           producten en merken te structureren en te
           verduidelijken.  Hierdoor begrijpen zij beter
           waarom bepaalde merken belangrijk zijn en
           waar deze merken voor staan.  Denk hierbij
           bv. aan de uitleg over veiligheidsaspecten van
           Volvo.

26

MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelstellingen:
communicatie-effectdoelstellingen, in detail

M gedragsintentie:
    F betreft het concrete voornemen of plan van een
        consument om een bepaald gedrag uit te
        voeren, bv.  informatie opvragen, een winkel of
        een showroom bezoeken, een proefrit maken,
        een product of dienst kopen (= koopintentie).

    F Categoriebehoefte en koopintentie worden vaak
        in marketingcommunicatie samen gestimuleerd,
        zoals bij bv. McDonald’s: ‘voor de lekkere trek’
        en het tegelijkertijd tonen van een BigMac.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelstellingen:
communicatie-effectdoelstellingen, in detail

M gedragsfacilitatie:
    F betreft het verschaffen van informatie en
        voorzieningen aangaande waar, wanneer en hoe
        het product gekocht kan worden.
        Dit heeft dus betrekking op overige marketing-
        mixfactoren zoals prijs, betaalwijze, verkrijg-
        baarheid, levering, internetmogelijkheden,
        gratis parkeren, financiering, enz. 

    F D.m.v. gedrags- en koopfacilitatie worden
        barrières voor de aankoop weggenomen. 
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelstellingen:
communicatie-effectdoelstellingen, in detail

M gedrag:
    F 5 gedragsdoelstellingen:
        G koop- en gebruiksgedrag kunnen een
            communicatiedoelstelling zijn.
            Open propositie: de campagne richt zich op
            het opvragen van informatie, bezoeken van
            winkels, e.d. (de koop moet nog ontstaan).
            Gesloten propositie: de campagne richt zich
            op het daadwerkelijke koopgedrag (het
            aanschaffen van producten en diensten) bv.
            d.m.v. prijspromoties, dm-communicatie, e.d.

>>
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelstellingen:
communicatie-effectdoelstellingen, in detail

M gedrag:
    F 5 gedragsdoelstellingen: (vervolg)
        G leden- en donateurswerving zoals gebeurt bij
            allerlei maatschappelijke en charitatieve
            instellingen. Dit kan een vorm van gedrags-
            behoud zijn ter verzekering van de inkomsten
            van de instelling;
        G gedragsbehoud, niet om mensen over te halen
            tot een nieuw gedrag, maar om bestaand
            gedrag vast te houden of te versterken (bv.
            het herinneren aan de voordelen van het
            merk); >>      
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelstellingen:
communicatie-effectdoelstellingen, in detail

M gedrag:
    F 5 gedragsdoelstellingen: (vervolg)
        G verandering van gebruiksfrequentie; dit kan
            verhoging betreffen (bv. door nieuwe
            gebruiksmomenten te suggereren), maar kan
            ook verlaging betreffen (bv. campagnes voor
            selectief autogebruik);
        G beïnvloeding van afdankgedrag, zoals gebeurt
            d.m.v. campagnes gericht op meer recycling,
            minder afval, meer reparaties laten uitvoeren
            i.p.v. zomaar weggooien, enz.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelstellingen:
keuze van communicatiedoelstelling

M communicatiedoelstellingen, keuzefactoren:
    F de keuze van een communicatiedoelstelling
        heeft te maken met:
        G de gestelde marketingdoelstellingen, en 
        G de taak van marketingcommunicatie in dit
            verband; deze taak zal vooral afhangen van de
            PLC-fase waarin het merk zich bevindt.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelstellingen:
keuze van communicatiedoelstelling

M communicatiedoelstellingen, keuzefactoren:
    F bij low-involvement producten verloopt het
        keuzeproces veelal volgens de dissonantie-
        attributiehiërarchie (awareness-trial-repeat),
        waarbij merkbekendheid belangrijker is dan het
        communiceren van producteigenschappen. 

        Communicatie zal hier dus vooral uitgaan naar
        het voortdurend onder de aandacht brengen van
        het merk.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelstellingen:
keuze van communicatiedoelstelling

M communicatiedoelstellingen, keuzefactoren:
    F bij high-involvement producten hebben
        consumenten meer aandacht voor marketing-
        communicatie.  Zij vinden het lastig om de
        alternatieven te beoordelen en zoeken
        bevestiging voor hun keuze.  Ook bestaat hier
        een grote kans op cognitieve dissonantie, en zal 
        getracht worden de aankoop te rechtvaardigen.

        Communicatie zal hier dus vooral gericht zijn op
        het wegnemen van onzekerheid, en op het
        bevorderen van tevredenheid met de aankoop.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelstellingen:
meetbaar maken van doelstellingen

M communicatiedoelstellingen, richtlijnen:
    F een communicatiedoelstelling betreft een
        beknopte samenvatting van de taak van (alleen)
        marketingcommunicatie binnen de marketing-
        mix, waarbij het gaat om het effect dat met
        communicatie moet worden bereikt, niet om
        doelstellingen in combinatie met andere
        marketinginstrumenten;

    F de doelstelling moet concreet meetbaar zijn;
>> 
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelstellingen:
meetbaar maken van doelstellingen

M communicatiedoelstellingen, richtlijnen: (vervolg)
    F over de doelstelling moet iedereen het eens zijn,
        zowel op creatief als op beleidsniveau;

    F de doelstellingen moeten worden gebaseerd op
        feitelijke kennis omtrent markten, positionering
        en koopmotieven;

>>
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelstellingen:
meetbaar maken van doelstellingen

M communicatiedoelstellingen, richtlijnen: (vervolg)
    F er moeten ijkpunten worden bepaald; merk-
        bekendheid, merkkennis, attitude en gedrags-
        intentie dienen te worden onderzocht vóór en na
        de communicatiecampagne;

    F de te gebruiken onderzoeksmethoden dienen
        vooraf worden vastgesteld.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelstellingen:
hiaten bij het meetbaar maken van doelstellingen

M communicatiedoelstellingen, wat mis kan gaan:
    F meting blijft achterwege door:
        G onduidelijkheid van de rol van marketing-
            communicatie in het totale marketingproces;
        G de moeilijkheid van het meten van attitudes
            en koopintenties;
        G het ontbreken van tijd en geld benodigd voor
            onderzoek vóór en na de reclamecampagne; 
        G het alleen hanteren van omzet als maatstaf;

>>
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelstellingen:
hiaten bij het meetbaar maken van doelstellingen

M communicatiedoelstellingen, wat mis kan gaan:
    F sommige communicatie-activiteiten starten op
        heel korte termijn, waardoor het opzetten van
        een goed onderzoeksplan achterwege blijft;
 
    F en: sommige bedrijven vinden het simpelweg
        niet nodig om communicatiedoelstellingen te
        meten, en focussen alleen op omzetontwik-
        keling.


