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Het strategische marketingplanningsproces

M Planning-niveaus in een onderneming:
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Het strategische marketingplanningsproces

M Ondernemingsstrategie, marketingstrategie
    F op ondernemingsniveau gaat aandacht uit naar
        de vraag: ‘waar gaat de onderneming
        concurreren?’, dit met betrekking tot het geheel
        van productgroepen en merken (de productmix
        ofwel het gehele assortiment), hun posities, hun
        groeirichtingen, en met het oog op de
        ondernemingsdoelen;
    F de vraag ‘hoe gaan we concurreren?’ betreft de
        keuze van waardestrategie met het oog op
        innovatie, kwaliteit, relatieopbouw, e.d.
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Het strategische marketingplanningsproces

M Ondernemingsstrategie, marketingstrategie
    F op het divisie- en SBU-niveau gaat de vraag
        ‘waar gaat we concurreren?’ vooral over de
        betreffende productgroepen, markten en de
        bepaling van doelgroepen;
    F de vraag ‘hoe gaan we concurreren?’ richt zich
        op het waarom afnemers voor dit bedrijf
        moeten kiezen (merkpositionering), en richt
        zich daarmee op de duurzame (verdedigbare)
        concurrentievoordelen.
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Het strategische marketingplanningsproces

M Ondernemingsstrategie, marketingstrategie
    F het product- en marketing(’markt’)-
        instrumentenniveau betreft de aangeboden
        producten en de markten waarvoor zij zijn
        bestemd, de PMC’s (product-marktcombinaties)
        en de ondersteuning daarvan door inzet van
        marketinginstrumenten (de 4 of meer P’s).

    F de vraag ‘hoe gaan we concurreren?’ heeft
        vooral te maken met de vraag hoe de
        positionering voor de PMC’s is uitgewerkt. 
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Het strategische marketingplanningsproces

M Duurzame concurrentievoordelen:
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Het strategische marketingplanningsproces

M Duurzame concurrentievoordelen:
    F 3 partijen spelen een belangrijke rol in de keuze
        (en in het creëren) van een concurrentie-
        voordeel: de 3 C’s:

        G company: de onderneming of het merk zelf;
        G customers: de afnemers; en
        G competitors: de concurrenten.
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Het strategische marketingplanningsproces

M Duurzame concurrentievoordelen:
    F Concurrentievoordelen (unieke pluspunten) zijn
        pas verdedigbaar (of beter: duurzaam) wanneer:
        G de concurrenten hier niet over beschikken;
        G deze voordelen van belang zijn voor afnemers.

    F Probleem hierbij is het kunnen vasthouden van
        concurrentievoordelen.  Wanneer bijv. een
        technologisch voorsprong relatief snel kan
        worden nagemaakt, kan deze technologie ook
        snel door de concurrentie worden verbeterd
        (leapfrogging).
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Het strategische marketingplanningsproces

M Positionering, meer dan communicatie:
    F  positionering heeft duidelijk te maken met het
         nakomen van beloftes aan afnemers
    F  merkpositionering is gericht op de aansturing
         van alle activiteiten rondom het merk.  Dit
         heeft dus zowel betrekking op externe als
         interne positionering (internal branding: kennis
         en gedrag medewerkers t.o.v. hun merk)
    F  positionering betreft zowel ondernemings-
         niveau als product / merkniveau, en heeft alles
         te maken met reputatie (corporate identity),
         visie en concurrentievoordeel. 
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Het strategische marketingplanningsproces

M Brand equity:
    F  de waarde die afnemers toekennen aan een
         merk, houdt sterk verband met merktrouw

         (brand loyalty). Brand loyalty niveaus volgens
         David Aaker:
           G  geen merktrouw; afnemer verandert van merk, 
                vooral op basis van prijs 
           G  afnemer is tevreden, verandert niet van merk 
           G  afnemer is tevreden, verandering brengt kosten met
                zich mee
           G  afnemer waardeert merk, beschouwt het als een
                ‘vriend’
           G  afnemer is verknocht aan het merk
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Het strategische marketingplanningsproces

M Brand valuation:
    F  Betreft de totale financiële waarde van een merk
         voor de organisatie.
    F  Volgens marktonderzoekbureau Millward Brown:
         de totale waarde van alle te verwachten (contant
         gemaakte) inkomsten van een merk, op basis 
         van marktonderzoek naar >23.000 merken, 
         onder >650.000 consumenten en experts in 31
         landen.  
         Aan de hand van deze uitkomsten kan de mate 
         van merktrouw redelijk precies in kaart gebracht
         worden, en daarmee de groeipotentie van
         merken.
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Het strategische marketingplanningsproces

M Brand valuation (x mijloen US$, Millward Brown, 2015):
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Het strategische marketingplanningsproces

M Merkpositionering: balans van klant en merk
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Het strategische marketingplanningsproces

M Benadering oplossing managementproblemen:
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Het strategische marketingplanningsproces

M Overzicht van stappen marketingplanningsproces:
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Het strategische marketingplanningsproces

M Overzicht van stappen marketingplanningsproces:
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Het strategische marketingplanningsproces

M Planningsproces (Alsem), in kort:
    F Missie, waardestrategie, marktafbakening: waar
          staan we voor, what business are we in?
    F Interne analyse: (micro-analyse); sterke en zwakke
          punten
    F Externe analyse (meso- en macro-analyse):

        G afnemersanalyse: inzicht in koopmotieven

        G bedrijfstakanalyse: marktaantrekkelijkheid, kansen
              en bedreigingen, scenario-analyse
        G concurrentenanalyse: toekomstig gedrag van
              concurrenten 
        G distributie- en leveranciersanalyse: category-
              management, distributieanalyse
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Het strategische marketingplanningsproces

M Planningsproces (Alsem), in kort:
    F Van analyse naar strategie: SWOT-analyse:
          confrontatie van kansen, bedreigingen, sterkten en
          zwakten leidend naar strategische opties
    F Ondernemingsdoelstellingen, -strategieën: 
          portfolioanalyses, investeringsbeslissingen
    F Marketingdoelstellingen, -strategieën: wat we
          willen bereiken 
    F Marketing(’markt’)instrumenten, -strategieën:
          hoe en met welke middelen we dit gaan bereiken
    F Organisatie van marketing en personeel 



brede interne en externe
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uitvergroting door
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inzet van 4 of meer P’s
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Het strategische marketingplanningsproces

M Planningsproces: zandloperstructuur:
    F Het strategische marketingplanningsproces
        verloopt veelal volgens een zandloperstructuur:
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Het strategische marketingplanningsproces

M Marketingplan, in kort:
    F  Managementsamenvatting (exec. summary;      1-2p)

    F  Situatieschets (missie, doelstellingen, PMC’s;        2-3p)

    F  Situatieanalyse (extern (ABCD) - intern;              6-10p)

    F  SWOT-i analyse (+ confrontatie-analyse!;              2-3p)

    F  Marketingdoelstellingen                                        (1-2p)

    F  Marketingstrategie (doelgroepen, positionering;  2-4p)

    F  Marketinginstrumenten-beslissingen (P’s;     6-10p)

    F  Financiële onderbouwing (indicators, budget’n; 1-2p)

    F  Evaluatiecriteria                                                           (1p)

    F  Bijlagen (nadere marktgegevens en analyse-uitwerk-
           ingen, scenario-analyses, contingency-plans, plannings-
           schema’s, bronnen en referenties;                               >10p)


