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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiebudget:
giga-communicatiebudgetten

M communicatiebudgetten van de grote jongens:
    F bij marketingcommunicatie is het zéér lastig om
        het verband vast te stellen tussen resultaat of
        effect en het geld dat daaraan besteed is.

    F niettemin: zonder marketingcommunicatie zal
        het winstresultaat in veel gevallen aanzienlijk
        lager uitvallen, dus dan toch maar wel doen...
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiebudget:
giga-communicatiebudgetten

M communicatiebudgetten van de grote jongens:
    F In Nederland alleen al wordt jaarlijks zo’n € 5
        miljard besteed aan marketingcommunicatie,
        waaronder door:
        G Unilever (diverse merken), ca. € 235 miljoen
        G KPN, ca. € 90 miljoen
        G Kruidvat, ca. € 80 miljoen
        G AH, ca.  € 80 miljoen

    F Wereldwijd wordt ca. € 670 miljard besteed aan
        marketingcommunicatie, waarvan ca. € 180 mil-
        jard aan advertenties op internet.



Top global  ( x miljard $,   , 2017):Global Marketers Top-100advertisers
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Procter & Gamble, US:
Samsung. S-KOR:
Nestlé, SW:
Unilever, NL/UK:
LÓréal, F:
Volkswagen, D:
ComCast(NBC-TimeW), US:
Anheuser-Busch InBev, B:
GM, US:
Daimler(Mercedes), D:
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Amazon, US:
LVMH (Louis Vuitton), F:
Ford, US:
Toyota, JAP:
Coca-Cola, US:
FiatChrysler, UK:
Alphabet (Google), US:
Priceline(Booking.com), US:
AT&T, US:
AmEx, US:

Top global  (x miljard $, , 2017):AgencySpotter Top-50marketing / advertising agencies
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$   1,80
$   1,70

Accenture Interactive, US:
PWC Digital Services, US:
IBM iX, US:
Deloitte Digital, US:
Dentsu, JAP:
Epsilon, US:
Ogilvy, US:
Bluefocus Comm., CHIN:
BBDO, US:
DDB, US:
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$   1,67
$   1,50
$   1,50
$   1,40
$   1,40
$   1,39
$   1,30
$   1,29
$   1,29
$   1,26

SapientRazorfish, US:
Havas, US:
Hakuhodo, JAP:
TBWA Worldwide, US:
McCan, US:
Publicis Worldwide, F:
Mindshare, UK:
OMD Worldwide, US:
Mediacom, US:
JWT, US:
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiebudget:
giga-communicatiebudgetten

M communicatiebudgetten van de grote jongens:
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiebudget:
giga-communicatiebudgetten

M communicatiebudgetten van de grote jongens:
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiebudget:
factoren die van invloed zijn op het budget

M invloedsfactoren op het communicatiebudget:
    F naast communicatiedoelstellingen en het
        creatieve concept zijn ook andere factoren die
        van invloed zijn op de hoogte van het budget:
        G wat aan het budget wordt toegerekend
        G de rol van marketingcommunicatie in het
            marketingproces
        G de omvang van het marktgebied
        G de productlevenscyclus
        G producteigenschappen en productdifferentiatie
        G winstmarge en omzetvolume
        G de activiteiten van de concurrentie
        G de mediakosten. 
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiebudget:
factoren die van invloed zijn op het budget

M invloedsfactoren op het communicatiebudget:
    F wat aan het budget wordt toegerekend:
        duidelijk moet zijn welke kosten wel en welke
        niet ten laste van het communicatiebudget
        mogen komen.
        De kosten bv. van een etentje met het
        marketingadviesbureau behoren tot de verkoop-
        of representatiekosten, niet tot het
        communicatiebudget.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiebudget:
factoren die van invloed zijn op het budget

M invloedsfactoren op het communicatiebudget:
    F de rol van marketingcommunicatie in het
        marketingproces:
        bedrijven zetten verschillende combinaties van
        marketingcommunicatie-instrumenten in; dit 
        verschilt van bedrijf tot bedrijf, en zal ook per
        campagne kunnen verschillen.
        Waar het ene bedrijf vol inzet op persoonlijke
        verkoop met weinig reclame-ondersteuning, doet
        een ander bedrijf precies andersom.  
        Uiteraard heeft dit effect op de hoogte van het
        budget.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiebudget:
factoren die van invloed zijn op het budget

M invloedsfactoren op het communicatiebudget:
    F de omvang van het marktgebied:
        grote producenten van massagoederen, zoals
        Unilever, hebben vanzelfsprekend een groter
        gebied dat zij willen bereiken dan de plaatselijke
        slagerij of kruidenier.
        De kosten om grotere nationale of zelfs
        internationale gebieden te bereiken zijn dan ook
        van een andere orde dan bij lokaal bereik.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiebudget:
factoren die van invloed zijn op het budget

M invloedsfactoren op het communicatiebudget:
    F de productlevenscyclus:
        vooral tijdens de introductiefase van de PLC van
        een product zal flink moeten worden geïnves-
        teerd in de marketingcommunicatie.  Immers,
        men wil z.s.m. bekendheid creëren, probeer-
        aankopen stimuleren en de distributie uitbreiden.
        Nieuwe producten (wild cats) leveren meestal de
        eerste periode (vaak langer dan een jaar) geen
        winst op, maar verlies.
        En: hoe minder onderscheidend het product blijkt
        te zijn, hoe meer aan marketingcommunicatie zal
        moeten worden besteed!
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiebudget:
factoren die van invloed zijn op het budget

M invloedsfactoren op het communicatiebudget:
    F producteigenschappen en productdifferentiatie:
        producenten van producten die nogal wat visuele
        uitleg nodig hebben, zullen vooral aangewezen
        zijn op media zoals tv en Youtube, en zullen
        daarmee flink duurder uit zijn dan aanbieders
        van bv. horloges en sieraden.
        Ook wanneer binnen productgroepen nauwelijks
        productdifferentiatie plaats vindt   -de merken en
        producten zijn onderling uitwisselbaar, denk bv. 
        aan wasmiddelen- zal men aanzienlijk in
        marketingcommunicatie moeten investeren om
        enig onderscheid te kunnen bereiken. 
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiebudget:
factoren die van invloed zijn op het budget

M invloedsfactoren op het communicatiebudget:
    F winstmarge en omzetvolume:
        aanbieders van bv. boeken en kleding zijn in
        algemeen meer gefocust op winstmarge dan op
        omzetvolume, en kunnen in veel gevallen andere
        communicatie-instrumenten inzetten dan bv.
        aanbieders van andere producten.

        Daar waar winstmarges (zeer) laag zijn, zal meer
        gefocust moeten worden op omzetvolumes,
        hetgeen inzet van andere, vaak veel duurdere,
        instrumenten met zich meebrengt, denk bv. aan
        AH en Kruidvat.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiebudget:
factoren die van invloed zijn op het budget

M invloedsfactoren op het communicatiebudget:
    F de activiteiten van de concurrentie:
        wanneer de concurrenten veel marketing-
        communicatie bedrijven, heeft dit meestal grote
        gevolgen voor het eigen communicatiebudget 
        dat niet achter kan blijven.

        Grote bedrijven zoals P&G en Unilever hanteren
        vaak het principe dat het aandeel in de totale
        communicatiebestedingen (in de markt) ten-
        minste gelijk moet zijn aan het marktaandeel(!)
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiebudget:
factoren die van invloed zijn op het budget

M invloedsfactoren op het communicatiebudget:
    F de mediakosten:
        de diverse media berekenen uiteenlopende
        prijzen voor het adverteren. 
        Zo berekent Metro zo’n € 20.000 voor een halve
        pagina full-color (bereik ca.  1,7 miljoen).  Men is
        al gauw 2x zo veel kwijt voor een halve pagina in
        De Telegraaf, NRC of Volkskrant. 
        30 sec. Ned. tv-zendtijd kost zo’n € 3.000, maar
        gebeurt dit tijdens primetime dan loopt dit
        bedrag al snel op tot € 30-40.000. 
        En adverteren tijdens SuperBowl ? Een ton / sec.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiebudget:
budgetteringsmethoden

M verschillende methoden van budgettering:
    F een gangbare indeling:
        G omzetpercentagemethode
        G sluitpostmethode
        G pariteitenmethode
        G taakstellende methoden
        
    F verschillende marketingboeken hanteren:
        G taakstellende methoden
        G automatisme-methoden, waartoe o.a. behoren:
            omzetpercentagemethode, anticyclisch
            budgetteren, pariteitenmethode en
            sluitpostmethode.
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Marketingcommunicatiebudget:
budgetteringsmethoden

M methoden van budgettering:
    F omzetpercentagemethode:
        op basis van % van de omzet in afgelopen of
        lopend jaar; budget loopt als het ware achter
        resultaten aan: loopt omzet slecht, dan is 
        beperkt budget beschikbaar.  Deze methode
        wordt het meest toegepast, vooral vanwege:
        G de eenvoud 
        G het in de pas lopen met de financiële mogelijk-
            heden van het bedrijf.
        Nadeel is wel dat achterblijvende omzetontwik-
        keling voor teruglopend budget zorgt, terwijl
        meer budget juist nodig kan zijn.
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Marketingcommunicatiebudget:
budgetteringsmethoden

M methoden van budgettering:
    F varianten van omzetpercentagemethode:
        1: op basis van te verkopen eenheden:
             hier wordt uitgegaan van de reclamekosten
             per eenheid, die dan worden vermenigvuldigd
             met het aantal te verkopen eenheden.
             Autoproducenten zoals Ford, Chevrolet, Mazda
             en Toyota hanteren een dergelijke budget-
             teringsmethode.

             Deze methode kan alleen effectief werken,
             wanneer het bedrijf redelijk in staat is de
             reclamekosten per eenheid te kunnen bepalen.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiebudget:
budgetteringsmethoden

M methoden van budgettering:
    F varianten van omzetpercentagemethode:
        2: anticyclisch budgetteren:
             hier hangen veranderingen in het budget
             omgekeerd evenredig samen met omzet-
             verandering: loopt omzet slechter, dan wordt
             juist meer budget beschikbaar gesteld.

             Deze methode kent dus niet het nadeel van 
             de eerder genoemde terugloop van budget bij
             dalende omzetten.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiebudget:
budgetteringsmethoden

M methoden van budgettering:
    F varianten van omzetpercentagemethode:
        2: anticyclisch budgetteren, kanttekeningen:
             vooral tijdens recessies lijkt deze methode
             juist voor de hand te liggen, immers:
             G sommige bedrijven achten marketingcom-
                 municatie als weinig zinvol omdat de
                 consument niet bereid zou zijn om veel geld
                 uit te geven
             G als de markt daalt of stagneert, neemt de
                 concurrentie toe, worden prijzen verlaagd,
                 hetgeen vaak ten koste gaat van budgetten.

>> 
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiebudget:
budgetteringsmethoden

M methoden van budgettering:
    F varianten van omzetpercentagemethode:
        2: anticyclisch budgetteren, kanttekeningen:
             verdere opmerkingen m.b.t. dalende omzetten:
             G veel bedrijven passen de omzetpercentage-
                 methode toe en verlagen het budget bij
                 dalende omzet
             G bij veel bedrijven wordt het budget terugge-
                 schroefd omdat men denkt dat andere
                 bedrijven dat ook zullen doen.

>>  
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiebudget:
budgetteringsmethoden

M methoden van budgettering:
    F varianten van omzetpercentagemethode:
        2: anticyclisch budgetteren, kanttekeningen:
             verdere opmerkingen m.b.t. dalende omzetten:
             G op communicatiekosten denkt men snel en
                 gemakkelijk te kunnen bezuinigen, juist ook
                 omdat contracten met communicatieadvies-
                 bureaus meestal niet langlopend zijn
             G een tijdje niets aan marketingcommunicatie
                 doen lijkt vooral bij merkartikelen weinig
                 problemen te geven; de omzet op korte
                 termijn lijdt er ogenschijnlijk niet om, maar
                 op langere termijn is dit maar de vraag.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiebudget:
budgetteringsmethoden

M aanbevelingen tijdens een recessie volgens Nielsen:
    Volgens marktonderzoeksbureau Nielsen dienen
    producenten van merkartikelen hun communicatie-
    budgetten tijdens een recessie niet terug te
    schroeven:
    F de strijd om het marktaandeel gaat gewoon door;
        bezuiniging op communicatiebudget leiden op
        middellange termijn veelal tot verlies van
        marktaandeel;

    F door minder communicatie, ontstaan negatieve
        gevoelens onder personeel en ook onder externe
        relaties (!): het gaat blijkbaar minder goed; >>  
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Marketingcommunicatiebudget:
budgetteringsmethoden

M aanbevelingen tijdens een recessie volgens Nielsen:
    (vervolg):
    F juist wanneer de consument minder te besteden
        heeft, zal hij meer gericht zijn op kwaliteit en
        waarde voor zijn geld.
        Producenten en dienstverleners moeten hierop
        inspelen door meer toegevoegde waarde aan hun
        producten en diensten te geven. 
        Relevante vernieuwingen en innovaties
        uitbrengen, hetgeen nieuwswaarde heeft waarop
        met marketingcommunicatie kan worden
        ingesprongen;

>>   
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Marketingcommunicatiebudget:
budgetteringsmethoden

M aanbevelingen tijdens een recessie volgens Nielsen:
    (vervolg):
    F wanneer nieuwe producten ontwikkeld (moeten)
        worden, moet rekening worden gehouden met
        opbrengsten die de eerste jaren niet opwegen
        tegen de kosten.  Daarbij dient men tevens voor
        tenminste 2 jaar voldoende communicatiegelden
        beschikbaar te hebben;

>>  
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Marketingcommunicatiebudget:
budgetteringsmethoden

M aanbevelingen tijdens een recessie volgens Nielsen:
    (vervolg):
    F in de praktijk blijkt dat het communicatieaandeel
        (in de markt) ongeveer gelijk dient te zijn aan 
        het marktaandeel; alleen topmerken kunnen zich
        minder veroorloven;

    F bedrijven dienen hun thematische marketing-
        communicatie gericht op imago-versterking, ook
        tijdens een recessieperiode voort te zetten.  
        Alleen actiereclame bedrijven draagt niet bij aan
        het beoogde imago ná de recessie. 
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Marketingcommunicatiebudget:
budgetteringsmethoden

M methoden van budgettering:
    F sluitpostmethode (of liquiditeitenmethode):
        als er geld over is, ontstaat budget.
        Bedrijven die deze methode toepassen, willen of
        kunnen weinig aan marketingcommunicatie
        doen, hetgeen bv. kan spelen bij plaatselijke
        middenstandsbedrijven. 
 
        Door toepassing van deze methode wordt geen
        relatie gelegd tussen marketingcommunicatie en
        omzetvolume.  Verder kunnen hiermee geen
        langetermijnplannen worden gemaakt.
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Marketingcommunicatiebudget:
budgetteringsmethoden

M methoden van budgettering:
    F pariteitenmethode:
        hierbij lopen de communicatiebestedingen in de
        pas met die van de concurrentie. 
        De marktleider vormt hier veelal de ‘norm’, waar-
        bij ervan wordt uitgegaan dat de marktleider het
        budget op zorgvuldige en optimale wijze heeft
        bepaald.  (Òf dit zo is, en of voldoende budget
        wordt vrijgemaakt, is maar de vraag.) 
        Voordelen van deze methode zijn wel dat deze
        gemakkelijk is toe te passen en dat de concur-
        rentie qua communicatie(budget) beter in de
        gaten wordt gehouden.
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Marketingcommunicatiebudget:
budgetteringsmethoden

M methoden van budgettering:
    F taakstellende methode:
        wanneer wordt uitgegaan van één van de hier-
        vóór genoemde automatismemethoden, begint
        het gehele proces van het maken van een
        communicatieplan met het budget, hetgeen
        bepalend is voor de vervolgstappen.

        Bij de taakstellende methode is het communi-
        catiebudget niet het gevolg van de omzet, maar
        wordt uitgegaan van wat nodig is om de
        communicatiedoelstelling te realiseren.

>>  
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Marketingcommunicatiebudget:
budgetteringsmethoden

M methoden van budgettering:
    F taakstellende methode:
        uiteraard is het precies bepalen van wat nodig is
        om de communicatiedoelstelling te bereiken,
        bijzonder lastig.  Er zal rekening moeten worden
        gehouden met bepaalde, niet exact te
        voorspellen onzekerheden.

        Maar met behulp van berekeningen en analyses
        kan deze methode met meer zekerheid worden
        toegepast.  De taakstellende methode is in
        principe de beste methode.

>>  
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Marketingcommunicatiebudget:
budgetteringsmethoden

M methoden van budgettering:
    F taakstellende methode:
        voor het bepalen van een optimaal budget, tracht
        men de volgende gegevens te concretiseren:
        G de marginale opbrengst van elke extra
            marketingcommunicatie-€
        G het tijdstip waarop de marketingcommunicatie
            zal zijn uitgewerkt (wear-out)
        G de tijdsduur waarin de marketingcommuni-
            catie de omzet zal kunnen beïnvloeden
        G de mate van effectiviteit van de gekozen media
        G kansbepaling inzake mogelijke verandering
            van de marktomstandigheden. 
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Marketingcommunicatiebudget:
budgetteringsmethoden

M methoden van budgettering:
    F taakstellende methode: methode van Peckham:
        bij deze taakstellende methode wordt het budget
        bekeken in relatie tot de productlevenscyclus.
        Gedurende de eerste jaren van de PLC wordt hier 
        verhoudingsgewijs meer aan marketing-
        communicatie uitgegeven dan in latere jaren.
        Voordelen van deze aanpak:
        G logisch verband tussen budget en omzet
        G met een redelijke voorspelling van de PLC 
            weet men redelijk precies wat de uitgaven 
            zullen zijn op langere termijn
        G goed inzicht in product en marktontwikkeling.  
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Marketingcommunicatiebudget:
budgetteringsmethoden

M verdere, minder bekende, budgetmethoden:
    F marktaandeel methode: 
        vergelijkbaar met pariteitenmethode en omzet-
        percentagemethode, wordt het budget hier
        gekoppeld aan het eigen marktaandeel%. 
        Deze methode gaat niet altijd samen met de
        gestelde ondernemings- en marketing-
        doelstellingen.  
        Immers: een lage MA-doelstelling zal hier
        resulteren in een relatief laag communicatie-
        budget waarmee het vervolgens lastig zal zijn 
        om het beoogde MA te behalen.  
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Marketingcommunicatiebudget:
budgetteringsmethoden

M verdere, minder bekende, budgetmethoden:
    F alle beschikbare middelen methode:
        hierbij worden alle beschikbare middelen aan
        het budget toegewezen, waarbij wordt voorbij-
        gegaan aan andere bestedingsmogelijkheden,
        zoals investeren in nieuwe technologieën, of
        ontwikkeling van personeel.  

        Deze methode kan evenwel interessant zijn voor  
        start-ups die snel bekendheid willen verkrijgen,
        zolang de gekozen reclamestrategie en de inzet
        van gekozen media wel effectief zijn.
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Marketingcommunicatiebudget:
budgetteringsmethoden

M aanpassingen van het communicatiebudget :
    F het kan in de loop van tijd nodig zijn om het
        communicatiebudget aan te passen , bv. wanneer:
        G de omzetontwikkeling niet verloopt als
            verwacht
        G de winstcijfers duidelijk achterblijven bij de
            prognoses
        G de marktomstandigheden veranderen , bv.
            veranderingen bij de concurrentie
        G problemen in de productie of distributie
            ontstaan , bv. wanneer meer vraag ontstaat
            dan het bedrijf kan aanbieden, of wanneer
            problemen ontstaan bij de leverancier.


