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EXTERNE COMMUNICATIE

Communicatiemix / Sales promotionmix
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EXTERNE COMMUNICATIE
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EXTERNE COMMUNICATIE

Trends in het medialandschap

M Media continu in beweging:
    F printmedia (kranten, tijdschriften, magazines, e.d.):
        enorme concurrentie, veel concentraties (fusies en
        overnames), verregaande doelgroepsegmentatie en
        positionering;

    F tv (en radio): enorm zenderaanbod met veel
        mogelijkheden van reclame, spots en programma-
        sponsoring, en tegelijkertijd sterk gefragmenteerd;

    F internet: veel mogelijkheden voor allerlei vormen van
        reclame, en ook sterk gefragmenteerd. 
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EXTERNE COMMUNICATIE

Trends in het medialandschap

M Belangrijke ontwikkelingen op het internet:
    F het beschikbaar komen van ervaringen: in toenemen-
        de mate delen gebruikers hun ervaringen, meningen,
        e.d. via internet, bijv. via Twitter, Facebook, enz.;

    F de groei van sociale media: 
        kanalen zoals Facebook,
        Linkedin, e.d. zijn de laatste 
        jaren sterk in opkomst
        geweest; het nieuwe lijkt er
        inmiddels wat af te zijn.
        Nu worden sociale media 
        steeds vaker ingepast in
        geïntegreerde (marketing)communicatie;
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EXTERNE COMMUNICATIE

Trends in het medialandschap

M Belangrijke ontwikkelingen op het internet:
    F het toenemend gebruik van zoekmachines zoals
        Google: veel consumenten vinden hiermee hun weg
        op het internet.  Zoekmachines bieden organisaties
        enorme (gerichte) communicatiemogelijkheden,
        waarvoor aanzienlijk wordt betaald;

    F het steeds meer gevarieerd gebruik van email-
        programma’s: een belangrijke bron van communi-
        catie voor organisaties, denk bijv. aan topic- of
        belangstellingsgerichte reclame via de banners en
        wide skyscrapers op een emailpagina.    
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EXTERNE COMMUNICATIE

Stappen in communicatieplanning

M Stappen in communicatieplanningsproces:
    F betreft de stappen die genomen worden om tot de
        uitvoering van de marketingcommunicatie te komen.
        Hierbij kan een bedrijf ervoor kiezen om dit geheel
        zelfstandig uit te voeren, maar meestal zal dit
        grotendeels plaatsvinden in samenwerking met
        externe bureaus, dit met het oog op:

        G het beter kunnen ontwikkelen van het creatief
            concept, de basis van een reclamecampagne;
        G het kunnen plannen van de beste mediamiddelen;
        G het gunstiger kunnen inkopen van mediaruimte;
        G het professioneel kunnen ontwikkelen van
            communicatiemiddelen zoals websites, drukwerk.
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EXTERNE COMMUNICATIE

Stappen in communicatieplanning

M Stappen in communicatieplanningsproces:
    F taken adverterende onderneming:
        M doelgroepbepaling
        M selecteren van een propositie (voordelen van het
            product voor de afnemer)
        M bepaling communicatiedoelstellingen, -budget
        M briefing met reclamebureau omtrent eisen aan
            communicatie
    F taken van reclamebureau (plus evt. mediabureau):
        M creatie en uitvoering
        M pretesten
        M bepaling communicatiemiddelen en media
    F vervolgtaken adverterende onderneming:
        M merk- en reclametracking, effectonderzoek
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EXTERNE COMMUNICATIE

Stappen in communicatieplanning

M Stappen in communicatieplanningsproces:
    F doelgroepbepaling:
        deze stap betreft het bepalen van de communicatie-
        doelgroep: aan wie willen we wat vertellen?
        Profilering kan bijv. plaats vinden aan de hand van
        3 dimensies:
        O strategische dimensie: het feitelijk gebruik van het
            merk (wel/niet gebruikers/probeerders, e.d.);
        O creatieve dimensie: de klantwaarden, de redenen
            van merkgebruik: hoe, wanneer, waar gebruikt?
        O mediadimensie: algemene kenmerken van de doel-
            groep: demografisch / socio-economisch /
            psychografisch, e.d. 
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EXTERNE COMMUNICATIE

Stappen in communicatieplanning

M Stappen in communicatieplanningsproces:
    F selecteren van een propositie:
        deze stap betreft het bepalen van de boodschap van
        de communicatie: wat levert het merk aan de
        afnemer.  Belangrijke vragen hierbij:
        O wat denkt de doelgroep over het merk (imago)?
        O welke gedachte hierover is gewenst (identiteit)?

        Deze vragen hebben vooral te maken met het niveau
        van klantwaarden:
        G instrumentele waarden (fysieke eigenschappen):
            probleemoplossend zoals met wasmiddelen;
        G eindwaarden (abstracte waarden): wat het merk
            voor de afnemer betekent, bijv. status.
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EXTERNE COMMUNICATIE

Stappen in communicatieplanning

M Stappen in communicatieplanningsproces:
    F bepaling communicatiedoelstellingen, -budget:
        Deze stap betreft het bepalen van zo meetbaar als
        mogelijke doelstellingen: het resultaat  -het effect
        van de communicatie-  zal meetbaar moeten zijn. 

        Dit zal meestal reclame, merkbekendheid en
        merkassociaties betreffen.
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EXTERNE COMMUNICATIE

Stappen in communicatieplanning

M Stappen in communicatieplanningsproces:
    F bepaling communicatiedoelstellingen, -budget:
        Voor het meten van het effect van communicatie
        worden ook vaak variabelen gebruikt die zijn
        gebaseerd op klassieke hiërarchie van communicatie-
        effecten (kennis, houding, gedrag).
 
        Verder zou de communicatie zelf als variabele
        kunnen worden meegenomen: de reclame-input
        (vorm, duur, uitvoering, GRP’s, enz.).

          [Gross Rating Points: een term in de reclame om de omvang van
          het publiek te meten dat door een specifiek medium wordt bereikt:
          GRP = gemiddeld frequentie x % bereik ; 
          Ook:  1 GRP = 1% kijkdichtheid binnen een zekere doelgroep.]
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EXTERNE COMMUNICATIE

Stappen in communicatieplanning

M Stappen in communicatieplanningsproces:
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EXTERNE COMMUNICATIE

Stappen in communicatieplanning
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EXTERNE COMMUNICATIE

Stappen in communicatieplanning

M Stappen in communicatieplanningsproces:
    F bepaling communicatiedoelstellingen, -budget:
        Wat betreft communicatiebudget zijn er verschil-
        lende mogelijkheden, o.a.:
        O als % van de (gerealiseerde of verwachte) omzet;
        O als sluitpost: wat veroorloofd is (sluitpost- of
            liquiditeitenmethode);
        O vergelijkbaar met concurrentie (pariteiten-
            methode);
        O op basis van gestelde doelstellingen
            (doelstellingen-takenmethode), wat verreweg de
            grootste voorkeur geniet.
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EXTERNE COMMUNICATIE

Stappen in communicatieplanning

M Stappen in communicatieplanningsproces:
    F bepaling communicatiedoelstellingen, -budget:
        Andere bekende communicatiebudgetvarianten zijn:  
        G anticyclische methode, waarbij bij minder omzet,
            meer budget wordt gesteld, en andersom;
        G methode van Peckham (naar rato van PLC-
            ontwikkeling);
        G marktaandeel methode, waarbij het budget wordt
            gekoppeld aan het eigen MA%;
        G op basis van aantal te verkopen eenheden, waarbij
            wordt uitgegaan van de reclamekosten per eenheid
            product;
        G alle beschikbare middelen methode, bijv. bij start-
            ups voor het snel verkrijgen van bekendheid.
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EXTERNE COMMUNICATIE

Stappen in communicatieplanning

M Stappen in communicatieplanningsproces:
    F briefing met reclamebureau omtrent eisen aan
        communicatie, onderdelen:
        G Marketingachtergrond:
            Q informatie omtrent onderneming en merk
            Q omgeving: samenvatting SWOT, kernprobleem
        G Campagnedoel:
            Q communicatiedoelgroep
            Q belofte en bewijs omtrent de propositie
            Q merkpersoonlijkheid
            Q meetbare communicatiedoelstelling, -budget
        G Randvoorwaarden:
            Q media / middelen
            Q overige eisen zoals stijl en tijdsplanning.

18

EXTERNE COMMUNICATIE

Stappen in communicatieplanning

M Stappen in communicatieplanningsproces:
    F creatie en uitvoering:
        creatie betreft het bedenken van een ‘leuke’ manier
        om de boodschap over te brengen.  
        Uitvoering (executie) is het uitwerken van die
        manier en het ontwikkelen van de verdere campagne.
    F Een goed concept voldoet aan de volgende eisen:
        G het is onderscheidend (dus niet meer van het 
            zelfde van concurrenten);
        G het is lang houdbaar en breed toepasbaar (bijv.
            ‘even Apeldoorn bellen’, ‘mmm van Mora’);     
        G het past logischerwijze bij het merk of bij de
            categorie. 



‘enjoy our broadest menu ever’
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EXTERNE COMMUNICATIE

Stappen in communicatieplanning

M Stappen in communicatieplanningsproces:
    F creatie en uitvoering:
        In de creatieve fase kunnen wel problemen ontstaan:

        G het creatieve idee heft geen link met het merk of
            de boodschap, bijv. te grappig, te veel ongein;

        G creatieve ideeën worden weggedaan vanwege
            vermeende ‘uitgewerktheid’ (bij bureauwisseling)

        G creatieve ideeën zijn niet onderscheidend: niet
            meer uniek voor het merk.
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EXTERNE COMMUNICATIE

Stappen in communicatieplanning

21

EXTERNE COMMUNICATIE

Stappen in communicatieplanning

M Stappen in communicatieplanningsproces:
    F pretesten:
        3 vormen van pretesten:
        G concepttest: kwalitatief testen van een ontwerp
            voor een reclame-uiting (bijv. door reclameschets
            of storyboard), goedkeuring verkrijgen van de
            opdrachtgever;
        G kwalitatieve pretest: kwalitatief testen van een
            volledig ontwikkelde reclame-uiting, eveneens
            ter goedkeuring aan de opdrachtgever;
        G kwantitatieve pretest: kwantitatief testen van
            een volledig ontwikkelde reclame-uiting, om
            inzicht te krijgen in de verwachte effecten van de
            reclame, en in wat de meeste aandacht krijgt.
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EXTERNE COMMUNICATIE

Stappen in communicatieplanning

M Stappen in communicatieplanningsproces:
    F beperkingen en nut van pretesten:
        G pretesten kunnen alleen in onderzoeksomstandig-
            heden worden uitgevoerd, dus niet onder
            werkelijke omstandigheden;

        G in het algemeen heeft een pretest een slechte
            voorspellende waarde, waarmee te behalen brand
            equity en marktaandelen slecht zijn in te schatten;

        G anderzijds blijkt dat als tv-reclame op korte
            termijn geen effect heeft of zal hebben, dit ook op
            langere termijn niet is te verwachten; pretesten is
            dus zeker zinvol.
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EXTERNE COMMUNICATIE

Stappen in communicatieplanning

M Stappen in communicatieplanningsproces:
    F communicatiemiddelen:
        G merkelementen: 
            Q merknaam;
            Q logo, design;
            Q verpakking, locatiecommunicatie (uiterlijk van
                winkels);

        G communicatie in dienstverlening: 
            Q face-to-face communicatie door personeel;

   >>
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EXTERNE COMMUNICATIE

Stappen in communicatieplanning

M Stappen in communicatieplanningsproces:
    F communicatiemiddelen (vervolg):
        G communicatie t.b.v. verkoopbevordering: 
            Q reclame (print, r/tv, bioscoop, outdoor);
            Q sales promotion (consument / handel / verkoop-
               apparaat, beïnvloeders), met name meer gericht
               op waardeverhoging i.p.v. prijsacties;
            Q persoonlijke verkoop (via sales rep’s en AM’s);
            Q DM-communicatie (telefoon, post, email);
            Q PR (persberichten, website, brochures);
            Q sponsoring & events (-> experiential marketing);
            Q social media (bijv. FB, YouTube, Twitter);
            Q zoekgedragcommunicatie (-> SEO [optimalisatie],
               SEA [advertising, zoals Adwords], banners). 
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EXTERNE COMMUNICATIE

Stappen in communicatieplanning

Kopenhagen zoo bus-billboard
(ontwerp: Bates-Y&R)

Miele Stofzuiger billlboard
(ontwerp: Miami Ad School
Europe)
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EXTERNE COMMUNICATIE

Social media

M Social media perspectieven:
    F kern van social media:

        G geven mogelijkheden voor extreem snelle ‘word of
            mouth’ (mond op tot mond informatie);

        G vrijwel niet te beheersen door organisaties;

        G mogelijkheden voor organisaties, o.a.:
            Q viral marketing;
            Q zelf inzetten van social media. 
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EXTERNE COMMUNICATIE

Social media

M Social media perspectieven:
    F viral marketing:
        een marketingtechniek waarbij met behulp van
        bestaande sociale netwerken wordt geprobeerd de
        bekendheid van een merk te vergroten (of positieve
        associaties te bereiken) op een manier die te
        vergelijken is met een virale epidemie.

        Voorbeeld: Burger King’s ‘subservient chicken’
        (’slaafse’ kip op internet, die allerlei commando’s
        (400) van kijkers uitvoerde).

        [http://oneweakness.com/subservient-chicken]
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EXTERNE COMMUNICATIE

Social media

M Social media perspectieven:
    F social media strategieën:
        organisaties dienen te kiezen hoe zij met social media
        willen omgaan, en wel over:
        G de mate waarin zij merk- of categoriegerelateerde
            informatie willen verstrekken;
        G de mate waarin zij via social media interactie
            willen bedrijven.

    F Verschillende strategieën:
        G merkinformatiestrategie
        G merkinteractiestrategie, crowd sourcing
        G combinatie: merkinformatie en -interactiestrategie
        G categorie-informatiestrategie
        G categorie-interactiestrategie.
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EXTERNE COMMUNICATIE

Social media

M Social media perspectieven, strategieën:
    F merkinformatiestrategie:
        waarbij organisaties informatie verstrekken via
        kanalen zoals Twitter en FB, met vaak als resultaat:
        veel volgers;
    F merkinteractiestrategie, crowd sourcing:
        waarbij interactie met de doelgroep wordt gecreëerd,
        of waarbij grote groepen mensen worden
        aangespoord iets te ondernemen (crowd sourcing,
        zoals Lay’s chips);
    F combinatie: merkinformatie en -interactiestrategie:
        waarbij beide strategieën worden ingezet, zoals bij
        Burger King (FB, Twitter, viral marketing, interactie
        m.b.t. klachten via tweets, enz.).
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EXTERNE COMMUNICATIE

Social media

M Social media perspectieven, strategieën (vervolg):
    F categorie-informatiestrategie:
        waarbij organisaties informatie verstrekken, niet
        zozeer merkgebonden, maar categoriegebonden, bijv.
        een energieleverancier die informatie verstrekt
        omtrent woningisolatie;
    F categorie-interactiestrategie:
        waarbij interactie met de doelgroep wordt gecreëerd,
        ook weer niet zozeer merkgebonden, maar
        categoriegebonden, bijv. een zorgverzekeraar die een
        handige app verspreidt betreffende EHBO voor thuis.



31

EXTERNE COMMUNICATIE

Social media

M Social media perspectieven:
    F sociale media en werknemers:
        werknemers zijn uiteraard ook actief op het internet,
        en gebruiken, net zoals iedereen, social media.  Dus
        ook m.b.t. wat zij op hun werk ervaren.
        Duidelijk zal zijn dat dit zowel positief als negatief
        voor de werkgever kan uitpakken.  Voor de werk-
        gever is het uiteraard beter wanneer werknemers
        zich als ambassadeurs via social media gedragen!
    F Arbeidsmarktcommunicatie:
        ook dient de bedrijfscommunicatie betreffende arbeid
        in de organisatie zorgvuldig te worden opgesteld en
        behandeld.  Toekomstige werknemers kunnen
        toekomstige klanten of zakenpartners worden, en
        andersom!
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EXTERNE COMMUNICATIE

Geïntegreerde communicatie

M Geïntegreerde (marketing) communicatie:
    voor de meeste ondernemingen geldt niet óf zij tijd en
    geld dienen te besteden aan communicatie, maar
    vooral hoeveel tijd en geld zij dienen te besteden en op
    welke manieren dit dient te gebeuren.

    Feitelijk zouden alle communicatie-inspanningen van
    een onderneming gebundeld moeten worden in een
    samenhangend en gecoördineerd communicatie
    programma.
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EXTERNE COMMUNICATIE

Geïntegreerde communicatie

M Geïntegreerde (marketing) communicatie, synergie:
    Alle marketinginstumenten uit de communicatie-
    mix moeten op elkaar worden afgestemd: reclame,
    verpakking, direct marketing, weblogs, sales
    promotion, sponsoring, experience marketing, PR en
    websites etc, zowel nieuwe als ‘traditionele’ media.

    Er dient hier toegewerkt te worden naar een situatie
    waarbij synergie *)tussen verschillende communicatie-
    middelen ontstaat.

    *) synergie: het gezamenlijk meer bereiken dan het totaal van
          alle onderdelen apart: 1 + 1 = 3 effect. 
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EXTERNE COMMUNICATIE

Geïntegreerde communicatie

M Geïntegreerde (marketing) communicatie, synergie:
    daar elke groep van afnemers / consumenten,
    handelsschakels, enz. met andere groepen
    communiceert en daaraan terugkoppeling geeft, dient
    een onderneming zich goed te richten op een complex
    marketing communicatiesysteem:
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EXTERNE COMMUNICATIE

Geïntegreerde communicatie

M Geïntegreerde (marketing) communicatie, niveaus:
    F integratie van communicatie vindt plaats op 2
        niveaus:

        G op het niveau van communicatiemiddelen (zoals
            reclame, sponsoring, social media);

        G op het niveau van de reclame over de verschillende
            media (zoals r/tv, kranten, magazines), en de
            media over de verschillende mediatitels (zoals 
            Ned-1, RTL-Z, of rondom programma’s).
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EXTERNE COMMUNICATIE

Geïntegreerde communicatie

M Geïntegreerde (marketing) communicatie, budget-
    verdeling:
    F allocatie van het totale communicatiebudget over de
        communicatiemiddelen hangt af van:
        G de specifieke eigenschappen van elk van de
            communicatiemiddelen.  Zo is DM persoonlijk en
            gericht op duurzame relaties, maar is relatief duur;
            sales promotion is op korte termijn effectief, maar
            bouwt geen lange termijnvoorkeuren op;
        G het type product / markt.  Zo is reclame meestal
            zeer effectief op B-to-C markten, maar veel minder
            effectief op B-to-B markten;



37

EXTERNE COMMUNICATIE

Geïntegreerde communicatie

M Geïntegreerde (marketing) communicatie, budget-
    verdeling:
    F allocatie van het totale communicatiebudget over de
        communicatiemiddelen hangt verder af van:
        G de keuze voor een push- of pull-strategie.  Push-
            strategie is vooral gericht op de (tussen)handel;
            pull-strategie met name op de finale afnemers;
        G de fase in het aankoopproces.  Reclame en PR zijn
            meestal het meest effectief in de eerste fasen
            (probleemherkenning, informatie zoekproces);
            persoonlijke verkoop en sales promotion juist het
            meest effectief in latere fasen (evaluatie
            alternatieven, beslissen);
        G de fase in de PLC: per fase zullen andere middelen
            effectief zijn.
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EXTERNE COMMUNICATIE

Geïntegreerde communicatie

M Geïntegreerde (marketing) communicatie, budget-
    verdeling:
    F allocatie van het totale communicatiebudget over de
        media: mediaplanning, belangrijke factoren:
        G bereik van het medium;
        G het communicatievermogen van het medium:
            uitleg wel/niet nodig, thematisch/actiegericht,
            sfeer?
        G contactfrequentie van het medium: hoe vaak kan
            de doelgroep worden bereikt?
        G kosten (per duizend bereikte lezers, of per 1%
            kijkdichtheid GRP)? 
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EXTERNE COMMUNICATIE

Merk- en reclametracking

M Merk- en reclametracking, aspecten:
    F belang van tracking: nadat alle plannen zijn uitge-
        voerd, zal de organisatie moeten nalopen in hoeverre
        de gestelde doelen zijn bereikt.  Dit zal veelal
        periodiek gebeuren, niet eenmalig, en wel d.m.v.
        tracking (monitoring), bijv. middels conjuncte
        analyse of MDS.
    F Resultaatmeting: de Reclame Respons Matrix kan
        worden ingezet bij het bepalen van de communi-
        catiedoelstellingen, en kan ook worden gebruikt voor
        de resultaatmeting.
   >> 
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EXTERNE COMMUNICATIE

Merk- en reclametracking
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EXTERNE COMMUNICATIE

Effectonderzoek

M Effectonderzoek, modellen:
    F effectonderzoek: betreft het onderzoeken van
        oorzakelijke verbanden tussen oorzaken en gevolgen,
        bijv. in hoeverre de afzet inderdaad door reclame-
        bestedingen wordt beïnvloed.
        Gebruikelijke methoden hiertoe zijn:
        G causale modellen: statistisch onderzoeken van
            correlaties tussen oorzaken (bijv. reclame) en
            gevolgen (bijv. afzet);
        G experimenten: verbanden onderzoeken tussen
            bijv. communicatie en merkassociatie aan de hand
            van split-run of split-cable tests e.d. 
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EXTERNE COMMUNICATIE

Effectonderzoek

M Effectonderzoek, modellen:
    F toepassingen causale modellen, o.a.: 
        G bepaling van de relatie tussen afzet en de invloed
            van reclame;
        G bepaling van het verband tussen brand equity (bijv.
            merkbekendheid) en reclamebestedingen.  Hiertoe
            moeten dan wel tijdreeksen van de bronnen van
            brand equity beschikbaar zijn;
        G bepaling van de relatie tussen afzet en brand
            equity (bijv. merkassociaties).


