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MARKETINGINSTRUMENTEN

Instrumentdoelstellingen & tactieken

M Marketinginstrumenten betreffen de bekende 4 P’s van
    prof. Edmund McCarthy:
    F product
    F prijs
    F plaats
    F promotie
    waaraan later door anderen meer P’s zijn toegevoegd
    zoals:
    F personeel
    F physical evidence
    F packaging
    F partners
    F presentatie
    F proces, e.d.
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MARKETINGINSTRUMENTEN

Instrumentdoelstellingen & tactieken

M Marketinginstrumenten:
    Per marketinginstrument zal een onderneming in elk
    geval 2 soorten beslissingen moeten nemen:
 
   F beslissingen over de doelstelling, bijv. product: aan
        welke kwaliteit moet product voldoen?  welke
        features moet het product krijgen?  Enz.
        En voor zover mogelijk: SMART-geformuleerd.

    F beslissingen over de tactiek (operationeel), bijv.
        product: welke merknaam moet aan product worden
        gegeven?  In welk assortiment in te passen?  Enz. 
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MARKETINGINSTRUMENTEN

Principes bij de keuze van de marketingmix

M Volgens Alsem moeten ondernemingen 3 principes
    hanteren bij de invulling van marketingmix-
    beslissingen: 

    F strategisch denken vanuit de sterkten en
        concurrentievoordelen van het merk;

    F innovatief zijn;

    F denken in mogelijkheden, positief zijn, het
        parelprincipe toepassen (focussen op de eigen
        ‘parels’: op de dingen die goed lopen en die interne
        en externe doelgroepen enthousiasmeren).
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MARKETINGINSTRUMENTEN

Principes bij de keuze van de marketingmix

M Alsem’s 3 principes betreffende marketingmix-
    beslissingen: 
    F strategisch denken: de invulling van de marketingmix
        zal sterk verband moeten houden met positionering
        en gehanteerde waardedisciplines (T&W).  
        Bijv. Ryanair, gebaseerd op operational excellence:
        G product (dienst); doel: eenvoudige standaard-
            diensten; strategie: no-frills vliegen voor iedereen;
        G prijs; doel: zo laag mogelijk tariefsbeleving;
            strategie: discount-pricing, volume uitbreiden;
        G distributie; doel: >80% rechtstreekse boekingen;
            strategie: verdere discounts voor DM klanten;
        G promotie / communicatie; doel: ‘liking’ -> 50%;
            strategie: goodwill promotie via r/tv opvoeren.
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MARKETINGINSTRUMENTEN

Principes bij de keuze van de marketingmix

M Alsem’s 3 principes betreffende marketingmix-
    beslissingen: 
    F innovatief zijn: de invulling van de marketingmix
        G innovatie: een idee, product (dienst of technologie)
            dat is ontwikkeld en verhandeld aan klanten die
            het als nieuw of als noviteit zien.
 
            Innovatie betreft het proces van identificatie,
            creatie en levering van nieuwe product- of
            dienstenwaarden die tot dan toe nog niet in de
            markt bestonden.
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MARKETINGINSTRUMENTEN

Principes bij de keuze van de marketingmix

M Alsem’s 3 principes betreffende marketingmix-
    beslissingen: 
    F aan de hand van de 5 brandbenefits kunnen 5 typen   
        innovatie worden onderscheiden: 
        G productinnovaties: technologische innovaties,
            zoals Tesla’s accutechnologie;
        G diensteninnovaties: service gericht op betere
            klantrelaties, bv. door klanteninfosystemen;
        G kosteninnovaties: vaak door werk anders in te
            richten of te automatiseren, of toepassing BPR;
        G gemaksinnovaties: het reduceren van ‘kosten’ van
            klanten, bv.  d.m.v. bestellingen via internet;
        G emotie-innovaties: het versterken van emotionele
            waarden van het merk, vooral door communicatie.
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MARKETINGINSTRUMENTEN

Principes bij de keuze van de marketingmix

M Alsem’s 3 principes betreffende marketingmix-
    beslissingen: 
    F denken in mogelijkheden en toepassing van het
        parelprincipe. 
        Hier is het van belang om in te spelen op de macht
        van de consument, en ervoor zorgen dat hij/zij
        positieve ervaringen opdoet met de onderneming en
        haar producten of diensten.

        Dus: trachten te zorgen voor een 9+ Net Promoter
        Score, en vooral veel nadruk leggen op de ‘parels’ in
        het product- en dienstenaanbod.
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MARKETINGINSTRUMENTEN

Productbeslissingen

M Marketinginstrument product:
    F productdoelstelling = productkwaliteit, in hoeverre
        het product voldoet aan de eisen van de afnemer.
        Deze doelstelling is kwantificeerbaar wanneer
        gekeken wordt naar de mate van tevredenheid bij
        afnemers, of bijv. naar het aantal klachten; 
    F operationele beslissingen betreffen o.a.: 
        G productmix, bijv. assortimentsbeslissingen
        G productgroep, aantal producten/merken binnen
            een productgroep, keuze van lijnextensies, e.d.
        G productinstrument, over individuele producten en
            merken: merkelementen (logo, naam, design),
            productontwikkeling en-verbetering, verpakking,
            dienstverlening. 



Productmix-

beslissingen

Ondernemings-

(corporate)

niveau

samenstelling productmix:

investeringen betreffende SBU’s en

productlijnen (introductie, groei, 

handhaving, oogst, eliminatie, enz.)

samenstelling productgroep:

introductie, groei, eliminatie van

merken of producten, merken-

management, merkportfolio, enz.

individuele meken producten / :

merkelementen (logo, e.d.), 

productontwikkeling /-verbetering,

verpakking, service, enz.

SBU- (divisie)

niveau

Product- / merk-

instrumentniveau

(PMC-/BU-niveau)

Productgroep-

beslissingen

Product-

instrument-

beslissingen
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MARKETINGINSTRUMENTEN

Productbeslissingen

M Overzicht van productbeslissingen:

11

MARKETINGINSTRUMENTEN

Productbeslissingen

M Nieuwproductontwikkeling:
    F nieuwproductontwikkeling in een onderneming is een
        formeel, georganiseerd proces:
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MARKETINGINSTRUMENTEN

Prijsbeslissingen

M Marketinginstrument prijs:
    F prijsdoelstelling = genereren van opbrengsten, en
        ook: na te streven prijsbeleving door de afnemer,
        bijv. dat maximaal 15% van de doelgroep de prijs
        als ‘duur of te duur’ ervaart;
    F operationele beslissingen betreffen o.a.: 
        G prijsbeleid, de verhouding prijs t.o.v. concurrentie;
            hoe op prijswijzigingen concurrentie te reageren;
            of en wanneer prijspromties in te zetten.
        G prijsstrategieën, het prijzen van producten in een
            productlijn; prijsafspraken met de handel; prijzen
            voor nieuwe producten (afroomprijs/penetratie-
            prijs) of voor bestaande producten (put-out, stay-
            out, me-too, discount, premium, e.d.) 



13

MARKETINGINSTRUMENTEN

Prijsbeslissingen

M Marketinginstrument prijs:
    F operationele beslissingen (vervolg): 
        G vaststelling van de prijs:
            -kostengeoriënteerd (mark-up, targetpricing, 
              differentieel);
            -concurrentiegeoriënteerd (me-too, discount,
              premium, stay-out, put-out, follow-the-leader);
            -afnemersgeoriënteerd (eindprijs-min, prijsdiffer-
              entiatie, prijsdiscriminatie, psychologische
              prijszetting, en: op basis van prijsgevoeligheid of
              prijsacceptatie);
            -gebaseerd op eigen prijsbeleid en prijsstrategieën
              zoals afroom- / penetratieprijs, of gericht op BEP.
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MARKETINGINSTRUMENTEN

Prijsbeslissingen

M Onderzoeksmethoden naar prijsgevoeligheid:
    F Er bestaan hiertoe uiteenlopende methoden: 
        G causale methoden: op basis van tijdreeksen betref-
            fende afzet en prijs met behulp van regressie-
            analyse; >>
        G cunjunct meting: rangschikking door consumenten
            van producten en prijzen, naar eigen voorkeur;
        G Gabor-Granger-methode: op basis van een prijs-
            gevoeligheidscurve aan de hand van vragen over
            aankoopbeslissingen en prijzen.
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MARKETINGINSTRUMENTEN

Prijsbeslissingen

M Onderzoeksmethoden naar prijsgevoeligheid:
    F Regressie-analyse:
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MARKETINGINSTRUMENTEN

Prijsbeslissingen

M Onderzoeksmethoden naar prijsgevoeligheid:
    F Andere methoden zijn: 
        G Brand Price Trade-Off (BPTO-)methode: hierbij
            maken consumenten tijdens enkele rondes steeds
            een keuze uit enkele merken, waarbij de prijs van
            het betreffende merk telkens wordt verhoogd;
        G Prijsacceptatieonderzoek / prijsgevoeligheids-
            meter: ontdekken van acceptabele prijsranges
            door consumenten te vragen welke prijzen zij voor
            een zeker product hoog, laag, te hoog of te laag
            vinden. >>

     F Bij Gabor-Ganger, BPTO en prijsacceptatieonderzoek
         wordt rechtstreeks naar prijsgevoeligheid gevraagd,
         wat nadelig kan zijn qua betrouwbaarheid.   
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MARKETINGINSTRUMENTEN

Prijsbeslissingen

M Onderzoeksmethoden naar prijsgevoeligheid:
    F Prijsgevoeligheidsmeter:
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MARKETINGINSTRUMENTEN

Distributiebeslissingen

M Marketinginstrument (plaats) distributie:
    F distributiedoelstelling = verkrijgbaarheid: kwanti-
        tatief (in welke mate), kwalitatief (welke locaties).
        Vrbld: de marktspreiding van het merk binnen een
        jaar vergroten van 40 naar 50%;
    F operationele beslissingen betreffen o.a.: 
        G bepaling van voorkeur voor distributiekanalen:
           aantal kanalen; lengte van kanalen; type distribu-
           ant; intensiteit van distributie (intensief, selectief,
           exclusief); schappositie;
        G management van distributiekanalen: hanteren van
           push of pull strategie; mate van samenwerking
           tussen fabrikanten en tussenschakels (o.a. middels
           account management, category management, enz.)
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MARKETINGINSTRUMENTEN

Distributiebeslissingen

M Marketinginstrument (plaats) distributie / begrippen: 
    F Factoren kanaallengte keuze: 

Interne factoren:
G Ondernemingsdoelstel-
    lingen (w.o.: marktpositie,
     MA, kostenniveau)

G Ondernemingspositie
    (w.o.: financieel, marktmacht)
G Productiekenmerken
    (w.o.: houdbaarheid, standaar-
     disatie, assortiment)

G Prijskenmerken (w.o.:
     waarde & marge product)

G Marketingmix (bv. aanslui-
     ting op andere P’s, exclusiviteit)

Externe factoren:
G Afnemerskenmerken
    (w.o.: aantal, spreiding, koop-
     gewoonten, omzet/afnemer,
     bestelfrequentie)

G Distributiekenmerken
    (w.o.: beschikbaarheid en
     bereidheid distribuanten,
     machtsverhoudingen)

G Concurrentiekenmerken
    (w.o.: hun strategieën, macht)
G Kenmerken macro-
    omgeving
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MARKETINGINSTRUMENTEN

Distributiebeslissingen

M Marketinginstrument (plaats) distributie / begrippen: 
    F Distributie intensiteit:
        G Intensieve distributie:
            - zo groot mogelijke verkrijgbaarheid
            - consumenten: geringe koopinspanning
            - winkelkeuze gaat boven productkeuze
            - vooral: convenience goods. 
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MARKETINGINSTRUMENTEN

Distributiebeslissingen

M Marketinginstrument (plaats) distributie / begrippen: 
    F Distributie intensiteit:
        G Selectieve distributie:
            - belangrijkste distributiepunten
            - consumenten: enige koopinspanning
            - lagere distributiekosten, meer inspannings-
               bereidheid van distribuanten
            - vooral: shopping goods, soms ook duurdere
               convenience goods.
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MARKETINGINSTRUMENTEN

Distributiebeslissingen

M Marketinginstrument (plaats) distributie / begrippen: 
    F Distributie intensiteit:
        G Exclusieve distributie:
            - geografisch alleenverkooprecht
            - consumenten: grote koopinspanning
            - grote inspanningsbereidheid distribuant
            - vooral: specialty goods
            - soms ook: shopping goods bij minimale
               voorraad- / assortimentsgrootte.
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MARKETINGINSTRUMENTEN

Distributiebeslissingen

M Marketinginstrument (plaats) distributie / begrippen: 
    F Machtsverhoudingen in het kanaal:
        G Duale / multikanale distributie:
            Ontstaat in situaties waarbij producenten gebruik
            maken van 2 of meer kanaaltypen.
            O Interkanaal 
                concurrentie
                (tussen verschil-
                lende kanalen)
            O Intrakanaal
                concurrentie
                (tussen verschil-
                lende detaillisten)
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MARKETINGINSTRUMENTEN

Distributiebeslissingen

M Marketinginstrument (plaats) distributie / begrippen: 
    F Machtsverhoudingen in het kanaal:
        G Dubbele doelgroepenbenadering:
            Marktbewerkingsstrategie waarbij producent
            onderscheid maakt tussen verschillende groepen
            afnemers, en waarbij de distribuanten ook als
            aparte afnemersgroepen worden beschouwd, met
            eigen wensen en behoeften (bijv.: levensmiddelen-
            producenten die groothandels, supermarkten,
            cateraars en horeca ieder op andere manieren
            bewerken). 
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MARKETINGINSTRUMENTEN

Distributiebeslissingen

M Marketinginstrument (plaats) distributie / begrippen: 
    F Machtsverhoudingen in het kanaal:
        G Push- / pullstrategie:
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MARKETINGINSTRUMENTEN

Distributiebeslissingen

M Marketinginstrument (plaats) distributie / begrippen: 
    F Samenwerking tussen producenten en distribuanten:
        G Account management:
            specifieke marketingbenadering door een
            producent of leverancier met inzet van account
            managers. 
            Account managers ‘vertalen’ het beleid van
            (grotere) accounts en coördineren de activiteiten
            ten behoeve van deze accounts binnen de
            organisatie van de producent of leverancier.  
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MARKETINGINSTRUMENTEN

Distributiebeslissingen

M Marketinginstrument (plaats) distributie / begrippen: 
    F Samenwerking tussen producenten en distribuanten:
        G Category management:
            tegenwoordig kijken aanbieders vaak in mindere
            mate naar individuele merken, maar meer naar het
            complete, duurzame en samenhangende aanbod,
            waardoor sprake is van category management. 
    
            Category management: de analyse, planning,
            implementatie en evaluatie van marketing-
            activiteiten door een organisatie met betrekking
            tot (deel)assortimenten of productgroepen.
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Distributiebeslissingen

M Marketinginstrument (plaats) distributie  / begrippen : 
    F Samenwerking tussen producenten en distribuanten :
        G Efficient consumer response :


