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MARKETINGDOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Marketingdoelstellingen

M Marketingdoelstellingen worden veelal uitgedrukt in
    normeringen die betrekking hebben op:
    F klantgerichte variabelen, zoals marktaandeel,
        klantenaandeel, klantentrouw, afzet, klant-
        ambassadeurschap, e.d.
        Voorbeeld: “de afzet van ons product dient volgend
        jaar met 5% te groeien”;

    F merkgerichte variabelen, zoals merkbekendheid, of
        de mate waarin doelgroepen zekere associaties met
        het merk hebben, e.d.
        Voorbeeld: “volgend jaar dient de ongeholpen
        merkbekendheid van dit merk met 5% toe te
        nemen”.
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MARKETINGDOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Marketingdoelstellingen

M Marketingdoelstellingen
    Marketingdoelstellingen voor producten worden vanuit
    de betreffende SBU (divisie) of BU (werkmaatschappij)
    geformuleerd, en hangen samen met:

    F de aantrekkelijkheid van segmenten, waarbij port-
        folio-analyses goede hulpmiddelen zijn;
    F de fase in de PLC, waarbij bedrijfstakanalyses meer
        richting kunnen geven in doelstellingen (groei,
        winstgevendheid, marktaandeel, winst/cashflow;
    F de concurrentie (middels concurrentenanalyses):
        winstdoelstelling vs. marktaandeeldoelstelling;    >>
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MARKETINGDOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Marketingdoelstellingen

M Marketingdoelstellingen hangen verder samen met:

    F de ondernemingsdoelstellingen en ondernemings-
        strategieën waarbij productdoelstellingen op
        ondernemingsniveau zijn vastgelegd;
    F de financiële middelen / beschikbare budgetten, die
        nodig zijn voor de SBU en het product, hetgeen
        middels interne analyse duidelijk wordt; 
    F de langetermijndoelstellingen (bijv. winst op
        termijn) die van invloed zijn op de kortetermijn-
        doelstellingen (bijv. het op korte termijn behalen van
        afzet of marktaandeel). 
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MARKETINGDOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Segmentatie en doelgroepkeuze

M Het belang van segmentatie 
    De belangrijkste reden om de markt in groepen op te
    splitsen, is dat verschillende mensen verschillende
    voorkeuren kunnen hebben, waarop  -met het oog op
    meer winstgevendheid-  kan worden ingespeeld.

    In hoeverre segmentatie ook werkelijk zinvol kan zijn,
    hangt samen met de omvang van de segmenten en de
    hogere kosten die daarmee gemoeid zijn door het
    hanteren van verschillende strategieën.  
    Deze strategieën zullen meestal 1 of meerdere ‘P’s
    betreffen, maar vrijwel altijd: verschillen in aanbod.
 >>
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MARKETINGDOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Segmentatie en doelgroepkeuze

M Het belang van segmentatie 
    Voorbeelden segmentatiestrategieën gebaseerd op
    verschillen in aanbod:

    F uitsluitend variatie in ‘product’, bijv. wasmiddelen
        (wel / geen kleurbescherming, wel / geen lage
        wastemperatuur, enz.) die nauwelijks in prijs of
        promotie verschillen;

    F variatie in ‘product’ & ‘prijs’, bijv. autofabrikanten
        met verschillende type-uitvoeringen van hun auto’s,
        zonder aparte reclames te maken.
   >>  
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MARKETINGDOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Segmentatie en doelgroepkeuze

M Het belang van segmentatie 
    Voorbeelden segmentatiestrategieën gebaseerd op
    verschillen in aanbod, vervolg:

    F variatie in ‘product’, ‘prijs’ & ‘promotie’, bijv. produ-
        centen van huishoudelijke apparatuur (ovens,
        koelkasten, e.d.) die andere promotiemedia inzetten
        voor hun low-end of high-end producten;

    F variatie in ‘product’, ‘prijs’, ‘distributie’ & ‘promotie’,
        bijv. fabrikanten van horloges, die andere
        distributiepunten en promotiemedia inzetten voor
        hun assortimenten.
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MARKETINGDOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Segmentatie en doelgroepkeuze

M Segmentatiestappen: 3 x 2: 
    F Marktsegmentatie
        1: identificatie van segmentatie-criteria: hoe de
            markt (grofweg) kan worden opgedeeld
            vrbld: opdeling fietsenmarkt voor jongens,
            meisjes, mannen, vrouwen, peuters, senioren, e.d. 
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MARKETINGDOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Segmentatie en doelgroepkeuze

M Segmentatiestappen: 3 x 2: 
    F Marktsegmentatie
        2: profielbepaling binnen ontstane segmenten: 
            bepaling van onderlinge verschillen tussen
            segmenten
            vrbld: werkende vrouwen, thuiswerkende
            moeders met jonge kinderen, met oudere school-
            gaande kinderen, sportieve vrouwen, stads-
            vrouwen, enz.
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MARKETINGDOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Segmentatie en doelgroepkeuze

M Segmentatiestappen: 3 x 2: 
    F Market targeting
        3: bepaling van de mate van (markt-)aantrekkelijk-
            heid van de segmenten: bepaling van aantrek-
            kelijkheidscriteria waarmee segmenten aange-
            wezen en gemeten kunnen worden
            vrbld: wensen en koopkracht
            van jonge moeders met 
            kleine kinderen;
            sportieve stadsvrouwen;
            enz.
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MARKETINGDOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Segmentatie en doelgroepkeuze

M Segmentatiestappen: 3 x 2: 
    F Market targeting
       4: selectie van doelgroep (target) segmenten: welke
            aantrekkelijke segmenten te kiezen verschillen
            tussen segmenten
            vrbld: jonge moeders met kleine kinderen met
            zekere koopkracht op zoek naar veiligheid, 
            kwaliteit, bedieningsgemak, e.d.   
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MARKETINGDOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Segmentatie en doelgroepkeuze

M Segmentatiestappen: 3 x 2: 
    F Marktpositionering
        5: ontwikkeling van positioneringscriteria voor elk
            doelgroep segment: welk onderscheid moet
            worden gemaakt ten opzichte van de concur-
            rentie, vanuit het perspectief van de afnemer
            vrbld: hoge, betaalbare 
            kwaliteit en duur-
            zaamheid gericht 
            op jonge moeders 
            met kleine kinderen 
            die en hoge eisen 
            stellen aan de 
            wegligging en de
            techniek van de fiets.
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MARKETINGDOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Segmentatie en doelgroepkeuze

M Segmentatiestappen: 3 x 2: 
    F Marktpositionering
        6: ontwikkeling van marketing mixes voor elk
            doelgroep segment: welke combinaties van
            marketing-instrumenten  (product / prijs /
            distributie / promotie / enz.) moeten voor elk
            der segmenten worden ondernomensegmenten
            vrbld: speciale fietsen voor de jonge moeders met
            kleine kinderen voor- en achterop, speciaal en snel
            verkrijgbaar via vakhandel, tegen speciale
            aanbiedingsprijs, gecommuniceerd in speciale
            bladen en media gericht op deze doelgroep.    
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MARKETINGDOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Segmentatie en doelgroepkeuze

M Evaluatie van de marktsegmenten: 
    F Het kiezen van een of meerdere geïdentificeerde
        segmenten lijkt op het nemen van investerings-
        beslissingen voor SBU’s:
        G middels het uitvoeren van situatie- en SWOT-
            analyses voor de markten waarop de verschillende
            SBU’s actief zijn.  Deze analyses, bijv. voor de
            markt van een bepaalde productgroep, worden
            binnen de SBU’s uitgevoerd, onder leiding van de
            marketing managers;
        G middels het doorlopen van de resultaten van deze
            analyses + voorlopige plannen met het top-
            management, dat vervolgens investerings-
            beslissingen hierover per markt / SBU neemt.
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MARKETINGDOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Segmentatie en doelgroepkeuze

M Selectie van de marktsegmenten: 
    F Voor het kiezen van marktsegmenten komen
        verschillende segmentatiestrategieën in aanmerking:
        G geconcentreerd marketing (focus- of niche-
            strategie). Voordeel: weinig concurrentie, maar
            hoog risico vanwege afhankelijkheid kopersgroep; 
        G selectieve marketing (gedifferentieerde 
            marketing), selectie van enkele segmenten. 
            Voordeel: geringer risico door spreiding van
            activiteiten, maar wel met hogere kosten; 
        G volledige marktdekking (’ongedifferentieerde’
            marketing), gericht op alle afnemersgroepen, vaak
            door een groot aantal merken/producten.
         [G  contra-segmentatie ?]
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MARKETINGDOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Segmentatie en doelgroepkeuze

M Loyaliteitsprogramma’s: 
    F Nadat doelgroepen zijn bepaald, is de vraag of deze
        afnemers als geheel of 1-op-1 moeten worden
        benaderd.
        Wanneer zij individueel worden benaderd zullen
        gegevens  -na hun toestemming-  moeten worden
        verzameld (permission marketing).
        De binding kan vervolgens versterkt worden met
        loyaliteitsprogramma’s, waarbij vaak klantenkaarten
        (gratis, of betaald) worden ingezet. ‘Beloningen’
        hebben dan meestal te maken met: 
        G hoe lang iemand betalende klant of lid is;
        G de cumulatieve aankoophoeveelheid (bijv.
            Frequent Flyer programma’s) 
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MARKETINGDOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Segmentatie en doelgroepkeuze

M Loyaliteitsprogramma’s, beloningen: 
    F Beloningen kunnen op elk van de 4 marketing-
        instrumenten betrekking hebben:
        G product, bijv. in de vorm van premiums, extra
            service of onderhoud, e.d.;
        G prijs, bijv. in de vorm van kortingen bij nieuwe of
            herhaalde aankopen, e.d.;
        G distributie, bijv. in de vorm van thuisbezorging
            voor vaste klanten;
        G promotie, bijv. in de vorm van speciale nieuws-
            brieven e.d. ten behoeve van trouwe klanten, of
            speciale vooraankondigingen over nieuwe
            producten, enz.
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MARKETINGDOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Segmentatie en doelgroepkeuze

M Loyaliteitsprogramma’s, beloningen:
    Klanten staan zelden in de rij om een duurzame relatie
    te worden. Relaties moeten verdiend worden. 
    Typen loyaliteitsprogramma’s die daarbij kunnen
    helpen:
    F affiniteitsprogramma: belonen zonder dat daar
        iets tegenover staat, bv. een klantenfeest;
    F spaarprogramma: uitgestelde beloning voor een
        bepaald gedrag, bv. Airmiles bij aankopen;
    F behoudprogramma: acties (bv. kortingen) voor
        bestaande klanten om weglopen te voorkomen;
    F cross- en deep-sellprogramma: persoonlijke
        aanbiedingen op specifieke of commerciële
        momenten in het leven van de klant.
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MARKETINGDOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Merkpositionering

M Positionering: doel en opzet: 
    F Bij positioneren gaat het om het realiseren van een
        mentale plaats, een zogenaamde breinpositie. 
        Het kenmerk van een goed concept is dat het
        onderscheidend, geloofwaardig en relevant is. Dat is
        de essentie van positioneren. 
        Uiteindelijk draait het om één ding: een nummer 1
        positie.
        Maar...door veel voorkomend laag betrokkenheids-
        gedrag van consumenten wordt het verkrijgen van
        een breinpositie steeds moeilijker en noodzakelijker.
        Het gevolg: aanbieders komen terecht in een
        communicatiespiraal.
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MARKETINGDOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Merkpositionering

M Positionering: communicatiespiraal: 
    Duidelijk zal zijn dat positionering
    niet (meer) uitsluitend wordt
    bereikt met communicatie, maar 
    in belangrijke mate door wat het
    merk daadwerkelijk doet
    (reputatie). 
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MARKETINGDOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Merkpositionering

M Merken, -niveaus, -waarden, positioneringsstrategieën: 
    Voordat de onderneming tot merkbeslissingen kan
    komen, moeten 4 concepten duidelijk zijn:
    F merken: wat zijn merken precies?
    F merkniveaus: fabrikanten- (of ondernemings-)merk /
        paraplu- (of familie-)merk / individueel merk /
        merktype of -variëteit?
    F merkwaarden: de persoonlijkheidskenmerken van
        een merk?  resp. de financiële waarde van merken?
    F positioneringsstrategieën: informationeel (probleem-
        oplossend) / transformationeel (imago-
        positionerend) / tweezijdig (via doel-middelketen) /
        uitvoering (via reclame-associaties) 
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MARKETINGDOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Merkpositionering

M Merken, -niveaus, -waarden, positioneringsstrategieën: 
   F merken, juridisch bekeken: benamingen, tekeningen,
        afdrukken, stempels, cijfers, letters, vormen van
        waren of van verpakking, en alle andere tekens
        die dienen om de producten van een onderneming
        te onderscheiden.

        En ook: deel van het merk dat kan worden herkend,
        maar niet kan worden uitgesproken (merkteken);
        merk in marketingbetekenis.
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MARKETINGDOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Merkpositionering

M Merken, -niveaus, -waarden, positioneringsstrategieën: 
   F functies van merken, o.a.:
        -herkomst van een product (geel/blauw van NS)
        -onderscheid t.o.v. concurrentie 
        -uitstraling van een bepaalde image (Intel inside)      
        -klantenbinding verwezenlijken (merkbinding)
        -kwaliteitsgarantie (Kema, Tüv, Intel)
        -wettelijke bescherming
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Merkpositionering

M Merkniveaus
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MARKETINGDOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Merkwaarden en positionering

M Merken, -niveaus, -waarden, positioneringsstrategieën: 
   F merkwaarde (1): customer-based brand equity: 
        G brand equity: de (emotionele) waarde die
            afnemers toekennen aan een merk, houdt sterk
            verband met het bereiken van zgn. kenniseffecten:

            Q de mate van merkbekendheid, en 

            Q de merkassociaties die de doelgroep heeft
               omtrent het merk.
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MARKETINGDOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN
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MARKETINGDOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Merkwaarden en positionering

M Merken, -niveaus, -waarden, positioneringsstrategieën: 
   F merkwaarde (1): customer-based brand equity: 
        G brand equity:
            Instrumenten om deze kenniseffecten te bereiken:

            Q de vaste merkelementen (merknaam, logo, e.d.);
            Q de marketinginstrumenten (de 4 ‘P’s);
            Q secundaire associaties zoals koppeling van de
               ondernemingsnaam aan het merk (endorsement:
               ‘Becel, onderdeel van Unilever’), of koppeling
               aan een heel ander merk (co-branding: ‘Renault
               prefereet Michelin banden’), of koppeling aan
               events of belevenissen (RedBull). 



Positionering

op basis van
waarden-

classificatie

(Rokeach)

Positionering

op basis van
behoeften-

hiërarchie

(Maslow)

Verschillende uitgangspunten voor positionering

-

-
-
-
-

18 ,

  waaronder:
  vriendschap
  gelukkig voelen
  liefde
  vrijheid
-18 

, 
  waaronder:
  -ambitie
  -eerlijkheid
  -durf
  -onafhankelijkh.

eindwaarden

instrumentele

  waarden

-fysieke behoeften

-veiligheid
-sociaal
-status
-zelfactualisatie

-

-
-
-
-
-

product

service
prijs
personeel
distributie
communicatie
 (imago)

-

 (nuchter, eerlijk,
 origineel, vrolijk)
-
 (trendy, eigentijds,
 bevlogen, jong)
-

 (betrouwbaar,
 intelligent)
-
 (top, charmant,
 vrouwelijk)
-
 (mannelijk, ruig)

oprechtheid

opwindendheid

bekwaamheid

fijzinnigheid

stoerheid

Positionering

op basis van
marketing-

instrumenten

(Kotler)

Positionering

op basis van
merkpersoonlijk-

heidsdimensies

(Aaker)

28

MARKETINGDOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Merkwaarden en positionering

M Merken, -niveaus, -waarden, positioneringsstrategieën: 
   F merkwaarde (2): in financieel opzicht: 
        G brand valuation: de totale financiële waarde van
            een merk voor de organisatie.
            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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Merkwaarden en positionering
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Merkwaarden en positionering
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Merkwaarden en positionering
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Merkwaarden en positionering

M Merken, -niveaus, -waarden, positioneringsstrategieën: 
   F keuze van de positionering: 
        G Duidelijk is dat positionering draait om het
            trachten een beeld te laten ontstaan in de hoofden
            van de potentiële afnemers: percepties dus.
            Centraal bij positioneren staat het selecteren van
            díe waarden (kenmerken, gevolgen, eindwaarden)
            waarvoor geldt dat:
            O de doelgroep die belangrijk vindt (customers);
            O de eigen organisatie of merk er sterk in is
                (company), en
            O de concurrenten er minder sterk in zijn
                (competitors).
            º Aldus ontstaat het 3C-model. 
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Merkwaarden en positionering
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Merkwaarden en positionering

M Merken, -niveaus, -waarden, positioneringsstrategieën:
    F Merkwaarden geven het onderscheidende van een
        merk weer: ze vormen de basis van beloften die
        middels het merk gedaan worden.

    F Na het kiezen van de merkwaarden volgt het kiezen
        van de positionering: vanuit de merkwaarden dient
        een concrete belofte te worden gemaakt aan de
        klant.

    F Een hieruit afgeleide propositie vormt vervolgens de
        vertaling van de positionering in een concrete
        belofte, uitgedrukt in consumententermen  
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Merkwaarden en positionering

M Merken, -niveaus, -waarden, positioneringsstrategieën:
    F Brand key model:
        voor het bepalen van een positioneringsstatement
        kan het brand key model worden gebruikt, een soort
        stappenplan waarmee de essentie van het merk kan
        worden geformuleerd.

        Dit model kent verschillende vormen en namen, en
        wordt door diverse organisaties gebruikt. 
        Kenmerkend van dit model is dat daarin vrijwel alle
        relevante stappen van positionering duidelijk
        worden gemaakt.
    >>  
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Merkwaarden en positionering
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Merkwaarden en positionering

M Merken, -niveaus, -waarden, positioneringsstrategieën:
    F positioneringsstrategieën:
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Merkwaarden en positionering

M Merken, -niveaus, -waarden, positioneringsstrategieën: 
    F positioneringsstrategieën: 
        G informationele positionering: nadruk op communi-
            ceren van concreet voordeel (benefit) van gebruik
            van merk, evt.  in combinatie met een fysiek
            kenmerk (functionele eigenschap).

            McDonalds vrbld: vertrouwd, complete en warme
            maaltijd (voor een zekere doelgroep). 
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Merkwaarden en positionering

M Merken, -niveaus, -waarden, positioneringsstrategieën: 
    F positioneringsstrategieën: 
        G transformationele positionering: nadruk op
            communiceren van waarden (wat de afnemer
            belangrijk vindt), evt. gekoppeld aan product-
            voordelen. 
            Deze strategie wordt vaak gebruikt bij producten
            die men voor z’n plezier koopt (frisdrank, bier), of
            die te weinig van elkaar verschillen (sigaretten), 
            of die in de ogen van afnemers homogeen zijn
            (benzine).

            McDonalds vrbld: lekkere trek oplossen, gemak,
            ontspanning. 
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Merkwaarden en positionering

M Merken, -niveaus, -waarden, positioneringsstrategieën: 
    F positioneringsstrategieën: 
        G tweezijdige positionering: gehele doel-middel-
            keten wordt ingezet: de productvoordelen worden
            zowel met functionele producteigenschappen als
            met waarden van de consument verbonden. 
            Vanwege deze combinatie wordt deze vorm van
            positionering het meeste gebruikt (McDonalds,
            Apple, Albert Heijn, KLM). 
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Merkwaarden en positionering

M Merken, -niveaus, -waarden, positioneringsstrategieën: 
    F positioneringsstrategieën: 
        G uitvoeringspositionering: positionering van het
            merk vanuit de uitvoering van een reclame-
            campagne, niet per se gebaseerd op fasen van
            doel-middel-keten.  Het merk wordt hierbij in de
            communicatie gekoppeld aan een uniek (reclame-)
            element of symbool (tune, kleur, grap), zoals:
            Hema, Vodafone, Centraal Beheer.
            Deze strategie is het meest effectief wanneer deze
            is gekoppeld aan een functionele (bv. kwaliteit) en
            abstracte eigenschap (bv. tune) van het merk, dus
            in combinatie met een van de vorige 3 strategieën.
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Merkwaarden en positionering

M Merken, -niveaus, -waarden, positioneringsstrategieën: 
    F positioneringsstrategieën: 
        G wanneer welke positioneringsstrategie toepassen?:
            de Rossiter- & Percy-matrix is vooral nuttig om na
            te gaan hoe de organisatie communiceert over (of
            zou moeten communiceren) over het aanbod. 
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Merkelementen

M De ontwikkeling van een merknaam:
    Eén van de belangrijkste beslissingen die genomen kan
    worden, betreft het kiezen van een merknaam voor het
    product.  Verkeerde namen kunnen tot leiden tot:
    F verkeerde associaties 
    F geen associaties, terwijl dat wél de bedoeling is
    F juridische problemen vanwege bestaand merkrecht,
        of vanwege andere wetgeving die het merk
        verbieden.
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Merkelementen

M De ontwikkeling van een merknaam: enkele aspecten:
    Enige aandachtspunten voor te ontwikkelen namen:
    F merknaam suggereert voordelen of kwaliteit van het
         product (Locktite, Kleenex, Always, Quick ‘n Brite)
    F merknaam kan makkelijk worden uitgesproken en/of
         onthouden (Dove, Bic, Lux, Dreft, Fa)
    F merknaam onderscheidt zich van andere merknamen
         (Shell, Kodak, Virgin)
    F merknaam is in internationaal verband goed bruikbaar
         (Exxon, Microsoft, Smart, Drum, Vodafone, maar niet:
         Fiat Croma, GM Nova, Mitsubishi Pajero) merknaam
    F merknaam moet geregistreerd kunnen worden (’Lite’,
         ‘Voicemail’ bijv. niet, i.v.m. algemeen gebruik daarvan)
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Merkelementen

M De ontwikkeling van een merknaam: associaties:
    Het gemak waarmee het mogelijk is om zekere merk-
    associaties aan een merknaam mee te geven, hangt af
    van het soort merknaam.  Enkele soorten merknamen:
    F functionele namen: Schiphol Airport, Nederland 3;
        geen of weinig onderscheidend karakter;
    F associatieve namen: EasyJet, Witte Reus, ChipKnip,
        Microsoft, EuroShopper; betekenis meestal duidelijk,
        maar kan soms nadelig uitpakken (Pee Cola Ghana?);
    F abstracte namen: Apple, Jaguar, Bijenkorf; aanvanke-
        lijk weinig associaties, later meestal veel meer;
    F afkortingen, getallen: HP, KLM, ANWB, 4711; vaak
        weinig onderscheidend karakter, en mogelijkheid van
        verwarring (reclamebureau AMV-BBDO?).
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M De ontwikkeling van een merknaam: keuzecriteria:
    Criteria om een merknaam te kiezen, zijn o.a.:
    F betekenisvolheid: de naam of het logo kan een eigen
        betekenis hebben die herkenning vergemakkelijkt; 
    F onderscheidendheid: de essentie van het merk dient
        onderscheidend te zijn, hetgeen ook geldt voor de
        merknaam en het design;
    F acceptatie: de merknaam moet goed passen bij, en
        goed te onthouden zijn voor de doelgroep;
    F beschermbaarheid: het merk dient juridisch goed
        beschermd te worden. Vrijwel alle zichtbare en
        duidelijk onderscheidende merkelementen kunnen
        wettelijk in het kader van de Benelux Merkenwet
        worden beschermd (maar niet altijd!). 
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M Merkwaarden in de loop der tijd:
    Het duurt vaak lang om bij de doelgroep sterke
    associaties te verkrijgen.  Herkenbaarheid en
    consistentie (vastheid, duurzaamheid) spelen hierbij
    een belangrijke rol, en wel met betrekking tot: 
    F de gekozen positionering: deze zal vooral op lange
        duur zijn gericht, en door middel van geïntegreerde
        commnicatie in alle communicatie-uitingen naar
        voren worden gebracht;
    F de uitvoering van de communicatie: tussentijdse
        wijzigingen zijn mogelijk, mits een natuurlijke en
        duidelijke koppeling met het merk wordt gemaakt;
    F crisismanagement: het z.s.m. herstellen van
        vertrouwen wanneer incidenten plaatsvinden. 
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Merkenmanagement

M Merkwaarden in de loop der tijd:
    F Rebranding: veranderen van de merknaam
        Soms ondergaan merknamen veranderingen, bijv.
        door:
        G fusies en overnamen;
        G overheidsregels;
        G juridische problemen;
        G verslechterende marktpositie (tijdens een crisis).

    F Naamswijzigingen kunnen op verschillende wijzen
        worden doorgevoerd:
        G geleidelijk (Raider -> Twix): langzame gewenning,
            maar tegen meer marketingkosten;
        G in één keer (Jif -> Cif; Overtoom -> Manutan). 
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Merkenmanagement

M Merkwaarden in de loop der tijd:
    F Crisismanagement: soms gaan dingen (ernstig) mis
        met een product, waardoor het merk daar schade van
        kan ondervinden, bijv. stukjes glas in babyvoeding,
        of verontreinigingen in voedsel of medicijnen.
        Het succesvol managen van dergelijke crisissen
        wordt gekenmerkt door:
        G snelle communicatie met alle belanghebbenden;
        G openheid qua communicatie, en bereikbaar zijn;
        G verantwoordelijkheid nemen, zonder de schuld af
            te schuiven;
        G bereidheid tot het nemen van drastische maat-
            regelen, waaronder recall van producten, en het
            instellen van schadeloosstellingen.
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Merkenmanagement

M Het managen van merken over producten en varëteiten
    Veel bedrijven hebben de neiging om nieuwe producten
    onder bestaande merken te hangen, het zgn. brand
    stretching, vaak in de vorm van:

    F merkextensie (brand extension)

    F lijnextensie (line extension):
        G horizontaal of
        G verticaal.
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Merkenmanagement

M Het managen van merken over producten en varëteiten
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Merkenmanagement

M Het managen van merken over producten en varëteiten
    F merkextensie (brand extension): onder dezelfde
        merknaam nieuwe producten of productvariaties
        uitbrengen in andere productgroepen of product-
        klassen (bijv. Heinz tomatensap - Heinz sandwich
        spread - Heinz ravioli).
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M Het managen van merken over producten en varëteiten
    F lijnextensie (line extension): onder dezelfde merk-
        naam nieuwe productvariaties uitbrengen in
        dezelfde productgroep:
        G horizontaal: Appelsientje-goudappel / -zwarte bes
            / -mango, of 
        G verticaal: Tropicana-Pure Premium / -Essentials /
            -Limited Edition). 
     F Lijnextensie betreft veelal:
         G line filling (Coca-Cola Reg./Light/Zero) of
         G line stretching:
             Q trading up / trading down;  
             Q upward stretching / downward stretching / 
                2- way stretching).

54

MARKETINGDOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Merkenmanagement

M Het managen van merken over landen:
    Wat betreft de communicatie over merken in interna-
    tionaal verband, bestaan verschillende opties:
    F globale strategie: overal dezelfde positionering,
        hetzelfde creatieve concept, dezelfde uitvoering
        (zoals sigarettenmerken, cosmetica, e.d.);
    F adaptatiestrategie: alleen uitvoering (bv. vertaling)
        wordt aangepast (Philips, KLM, e.d.);
    F differentiatiestrategie: centrale boodschap (proposi-
        tie) ligt vast, maar uitwerking wordt aan de landen
        overgelaten (McDonald’s, PepsiCo, e.d.);
    F lokale strategie: niets wordt gestandaardiseerd:
        positionering, concept en uitvoering is per land
        anders (Heineken, Sony, Toyota, e.d.). 
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M 4 merk’wetten’ volgens K.J. Alsem:
    Om een sterk merk op te bouwen dienen de volgende
    ‘wetten’ in acht te worden genomen:
    F focus: focus en wees helder; houd de positionering
        simpel en helder, kies voor duidelijke kernwaarden
        en boodschappen;
    F onderscheidend: wees onderscheidend en innovatief;
        zoek naar het eigen DNA en de eigen uniciteit; wees
        creatief in de communicatie;
    F relevant: wees relevant en gekoppeld aan het merk;
        merknaam en huisstijl dienen vanuit de merk-
        positionering te worden aangestuurd; schiet niet
        door in creativiteit;
    F consistent: houd vol en wees consistent in de tijd;
        het opbouwen van een merk kost tijd!
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Merkenmanagement

M Ontwikkeling naar belevenisbranding en e-branding:
    Om de klanten nog meer te betrekken bij merken wordt
    steeds meer getracht hen daarbij dingen te laten
    beleven. In deze ‘belevingseconomie’ is het daarom
    van belang belevenissen te creëren, bijv. door via
    internet mensen uit te nodigen om zelf hun producten
    samen te stellen, of spelletjes te laten doen (Lay’s
    chips), of door mensen te betrekken bij evenementen
    (EO-jongerendag, Heinieken Night of the Proms, enz.).

    Meestal is dit positief, zolang de klant zich in het merk
    herkent.


