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MARKETING EN MARKTONDERZOEK

Het belang van marktonderzoek
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MARKETING EN MARKTONDERZOEK

Het begrip marktonderzoek

M Marktonderzoek = één van de belangrijkste
    vormen van managementondersteuning.

M Betreft het systematisch en continu verzamelen
    van gegevens over situaties in de markt en de
    variabelen die daarmee samenhangen, o.a.:
    F macro-analyse;
    F volgen van bedrijfsontwikkelingen;
    F concurrentie & afnemers-ontwikkelingen
        (business intelligence).
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MARKETING EN MARKTONDERZOEK

Het begrip marktonderzoek

M Marktonderzoek vormt verbinding tussen consu-
    ment / industriële koper / algemeen publiek
    enerzijds, en de marketeer anderzijds.

M Volgens Nima:
     “het systematisch en objectief zoeken naar en
     het analyseren van gegevens die van belang zijn
     voor het vaststellen en oplossen van marketing-
     vraagstukken (situaties)”.
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Het begrip marktonderzoek

M Motieven voor marktonderzoek:
    F strategisch: het opsporen en definiëren van
        marketingkansen en bedreigingen;
    F informatief: het vinden van informatie inzake
        de markt, afnemers, concurrentie, e.d.;
    F creatie / experimenteel: het genereren, ver-
        fijnen en evalueren van marktbeslissingen en
        -activiteiten;
    F bewaking: het in de tijd volgen van resultaten
        die door marketing worden bereikt.
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Marktonderzoeksbureau’s

M Enkele grote bureau’s in Nederland:
    F Research International Nederland
    F AC Nielsen
    F TNS-NIPO
    F Motivaction
    F Interview-NSS
    F GfK (Gesellschaft für Konsum-, Markt- und
        Absatzforschung)
    F Intomart
    F Ipsos
    F Millward-Brown
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Het begrip marktonderzoek

M Marktonderzoek:
    F gaat om strategische vraagstellingen betreffende
        de structuur en ontwikkelingen van de markt.

M Marketingonderzoek:
    F gaat om operationele vraagstellingen inzake de
        inzet van marketinginstrumenten en hun effect 
        op afnemersgedrag (bijv.  smaaktesten, reclame-
        onderzoek, prijsperceptie bij afnemers, enz.).
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Fundamenteel en toegepast onderzoek

M Fundamenteel onderzoek:
    heeft tot doel algemene theorieën te ontwikkelen
    en verbanden te ontdekken waarbij de samenleving
    als geheel wat aan heeft.  Bijv.: onderzoek naar
    ziekten waarmee toekomstige medicijnen kunnen
    worden ontwikkeld.

M Toegepast onderzoek:
    heeft tot doel om direct problemen van een organi-
    satie op te lossen.  Bijv.: hoe onze distributie zo te
    organiseren dat we altijd op tijd kunnen leveren?
    Marktonderzoek is een vorm van toegepast
    onderzoek.
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Doel van marktonderzoek

M Marktonderzoek kost (veel) tijd en geld, en moet
    iets opleveren waar een opdrachtgever wat aan
    heeft.
    Marktonderzoek wordt meestal ondernomen met het
    oog op één of meerdere van de volgende doelen:

    F het nemen van doordachte marketingbeslissingen,
        bijv. bijstelling van service aan de hand van onder-
        zoek naar klanttevredenheid;

    F het opdoen van marketingideeën, bijv. gebaserd op
        onderzoek naar behoeften van klanten;
 >>
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Doel van marktonderzoek

M Andere doelen van onderzoek:
    F het volgen van marktontwikkelingen, bijv. met het
        oog op pas gelanceerde producten of diensten;

    F het profileren van een organisatie, bijv. door het
        uitbrengen van een onderzoeksrapport over
        milieubewuste maatregelen die door een
        organisatie zijn getroffen, waarmee meer
        publiciteit wordt gegenereerd.
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MARKETING EN MARKTONDERZOEK

Vormen van marktonderzoek
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MARKETING EN MARKTONDERZOEK

Vormen van marktonderzoek

M Desk research:
    F betreft verzamelen en analyseren van interne en
        externe data voor het maken van prognoses, 
        vaak uit bestaande statistieken en publicaties op
        economisch, financieel of demografisch terrein,
        alsmede uit interne data-bronnen.

        Desk research is gebaseerd op secundaire
        gegevens.
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Vormen van marktonderzoek

M Field research:
    F betreft verzamelen en analyseren van gegevens,
        specifiek voor een bepaald onderzoek, waarbij
        gegevens uit desk research niet toereikend zijn,
        en waarbij onderzocht wordt bij de betreffende
        doelgroepen.

        Field research is gebaseerd op primaire
        gegevens.       
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Methoden van marktonderzoek

M Kwalitatief onderzoek:
    F kleinschalig onderzoek waarvan uitkomsten
        alleen indicatief zijn;
    F betreft veelal inventarisatie of probleem-
        verkenning, de waarom-vraag;
    F is vaak voorbereiding op kwantitatief onderzoek.

M Kwantitatief onderzoek:
    F grootschaliger onderzoek, leidend tot een zeker
        betrouwbaar beeld van de werkelijkheid;
    F betreft uiteenzetting van cijfers, tabellen,
        grafieken, percentages, enz.
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Methoden van marktonderzoek

M Veel voorkomende situaties en methoden:
    F het bewaken van resultaten, bijv. afzet- en omzet-
        cijfers, d.m.v. monitoring, zoals Nielsenmethode;
    F het maken van marketingplannen, bijv. gebaseerd
        op economische en demografische data van CBS,
        dit d.m.v. desk research;
    F cijfermatige onderbouwing van beslissingen, bijv.
        d.m.v. kwantitatief onderzoek (enquêtes);
    F prognoses maken, bijv. d.m.v. trendanalyses;
    F inzicht verkrijgen in wensen en behoeften, bijv.
        d.m.v. groepsdiscussies, focusgroepen;
    F reclame-uitingen testen, bijv. d.m.v. kwalitatief
        (online) onderzoek.
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Methoden van marktonderzoek

M Big data:
    F Door het gebruikmaken van steeds meer
        elektronica (laptops, smartphones, enz.) en door
        het toenemend aantal toepassingen van chip-
        technologie (auto’s, huis, werk) worden steeds
        meer gegevens uitgezonden en verzameld.
        Hierdoor groeien de informatiestromen explosief,
        inmiddels meer dan 2 zettabytes per jaar (2 x 
        10 21 bytes).
    F Datawarehousing, het opvangen en opslaan van
        dit soort gegevens, wordt interessanter doordat
        dit steeds goedkoper wordt en omdat de opslag-
        mogelijkheden vrijwel onbeperkt zijn. 
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Methoden van marktonderzoek

M Big data:
    F Concurrentievoordelen ontstaan vaak door het
        beschikken over meer informatie dan de
        concurrentie: information = business.

    F Om als bedrijf big data te kunnen inzetten, zal
        het bedrijf de data in elk geval moeten kunnen
        koppelen aan een customer management system
        (CMS).
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Methoden van marktonderzoek

M Big data, enkele (van vele) toepassingen:
    F Micro-targeting: het selecteren van specifieke
        consumenten of huishoudens binnen een grote
        doelgroep.  Bijv. het selecteren van aanstaande
        moeders aan de hand van hun veranderende
        kooppatronen.
    F Forecasting: het inzicht verkrijgen in hoe de
        markt voor een bedrijf zich ontwikkelt.  Bijv. het
        veranderende gebruik van social media, dit i.v.m.
        in te zetten reclamecampagnes.
    F Trendwatching, het voorspellen van nieuwe
        consumentenbehoeften, bijv. aan de hand van
        ontwikkelingen binnen Google zoekopdrachten.  
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Methoden van marktonderzoek

M Big data, meest gebruikte bronnen:
    F Bedrijfsdatabases: klantgegevens, orders,
        factuurgegevens, gegevens opgeslagen in CRM
        systemen, e.d.
    F Internet, databanken: allerlei gegevens die men
        bewust of onbewust over zichzelf laat
        registreren, bijv. via social media zoals Linkedin,
        Facebook en Twitter.
        Voor listbrokers en organisaties zoals Facebook
        en Google vormen deze gegevens, patronen,
        gewoonten, enz. prachtige producten die aan
        bedrijven worden doorverkocht.    

20

MARKETING EN MARKTONDERZOEK

Methoden van marktonderzoek

M Big data, beperkingen om in acht te nemen:
    F informatie veroudert, veranderende gegevens;
    F verwerkingsfouten die kunnen voorkomen bij het
        koppelen van allerlei gegevens;
    F niet alle informatie is ook direct te veralgemeni-
        seren;
    F de gegevens kunnen lastig te interpreteren zijn,
        woorden kunnen verschillende betekenissen
        hebben;
    F niet alle informatie wordt openbaar gedeeld;
    F zoek- en surfgedrag verandert snel;
    F er komen steeds meer trackingdata beschikbaar,
        bijv. via camera’s, wat tot nog meer data leidt.
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Functies van marktonderzoek

M Verkennend onderzoek (exploratief):
    F onderzoek met als doel inzicht te verkrijgen in de
        problematiek van het te onderzoeken onderwerp.
        Zodoende kunnen meer precieze probleemstel-
        lingen en hypotheses worden geformuleerd;

    F bijv. ‘welke motieven hebben consumenten om
        onze chocoladeproducten te kopen of te
        gebruiken (of juist niet)?’;

    F wordt vaak als vooronderzoek gebruikt, waarbij
        zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden
        kunnen worden benut.
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Functies van marktonderzoek

M Verklarend onderzoek (Nima: descriptief):
    F onderzoek met als doel de causale (oorzakelijke)
        verbanden tussen variabelen te verklaren. 
        Meestal op basis van vermoedens omtrent zo’n
        verband, wordt hypothese geformuleerd;

    F bijv.  ‘Kijkend naar de toename in de afzet van
        onze chocolade, kunnen we er vanuit gaan dat
        dit het gevolg is van de nieuwe verpakking?
        Bestaat er dus een een oorzakelijk verband
        tussen de afzet-toename en de nieuwe
        verpakking? ’.
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Functies van marktonderzoek

M Beschrijvend onderzoek (descriptief,
    classificerend):
    F onderzoek met als doel gegevens te verzamelen
        die na analyse een weloverwogen marketing-
        beslissing mogelijk maken;

    F bijv. het in kaart brengen van de markt van
        huidige chocoladeverbruikende consumenten.
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Functies van marktonderzoek

M Causaal onderzoek (toetsend):
    F onderzoek met als doel de veronderstelde
        samenhangen te toetsen (=te verwerpen of te
        bevestigen), en de sterkte van die samenhang 
        (of mate van effect) te meten;

    F bijv. ‘Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen
        meer chocolade verorberen dan mannen.
        Verondersteld wordt dat de afzet van chocolade
        bij vrouwen meer verband houdt met chocolade-
        reclame- en verpakkingsinnovaties dan bij
        mannen.‘  Dit wordt vervolgens getoetst, bijv.
        aan de hand van diverse experimenten.
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Kenmerken soorten marktonderzoek
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Marktonderzoek & ethiek

M Marktonderzoek, bijv. d.m.v. enquêtes, kan niet
    zondermeer en ongevraagd worden toegepast.
    De marktonderzoeker zou zijn marktonderzoek
    feitelijk moeten toetsen aan:
    F wetgeving, bijv. met het oog op de Wet
        Bescherming Persoonsgegevens, bepalingen
        m.b.t. bellen of het verzenden van spam;
    F regels van de marktonderzoeksbranche, zoals
        opgenomen in de 10 Gouden Regels voor Markt-
        onderzoek (inzake informatie omtrent doel, het
        bewaren en anonimiseren van gegevens, e.d.);
    F vakinhoudelijke, professionele eisen, zoals de
        mate van representativiteit bij steekproeven.
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Marktonderzoek, producten & afnemers

M Op basis van markten en daarbij behorende eigen
     kenmerken, worden marktonderzoeken verricht
     ten behoeve van o.a.:
     F consumptiegoederen (FMCG’s)
     F duurzame gebruiksgoederen (auto’s e.d.)
     F grondstoffen / halffabrikaten
     F diverse vormen van dienstverlening (financieel,
         toerisme, transport, enz.)
     F agrarische producten
     F enz.
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Onderzoek & marketinginstrumenten

M Tevens worden marktonderzoeken verricht om het
    effect van marketinginstrumenten te meten, o.a:

    F productonderzoek (experimenten)
    F communicatieonderzoek (kwalitatief)
    F distributieonderzoek (Nielsen-methode)
    F prijsonderzoek (experimenten, prijsperceptie)
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Marktonderzoek & PLC-stadia

M Verder vindt uiteraard ook marktonderzoek plaats
    om de PLC-fase van producten vast te stellen: 
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Ad-hoc- / monitor- / continu-onderzoek

M Verder kan marktonderzoek nog onderscheiden
    worden in:

    F ad-hoc-onderzoek voor incidentele omstandig-
        heden;
    F monitor-onderzoek voor regelmatige checks;
    F continu-onderzoek (longitudinaal) voor door-
        lopende meting (bijv. Nielsen-methode).
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MIS / Marketing Informatie Systeem


