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DIENSTENMARKETINGMANAGEMENT

Dienstverlening, marketing, management

M De dienstensector:
    F Wat is een product?
    F Wat is een dienst?
    F Waarin verschillen diensten van producten?
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Dienstverlening, marketing, management

Uit: Essentie van dienstenmarketingmanagement / W. de Vries jr.
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Dienstverlening, marketing, management

M Basiskenmerken van diensten:
    Hoe zat het ook al weer?

    F ontastbaarheid en het ontbreken van eigendom
    F vergankelijkheid
    F heterogeniteit, lastig te standaardiseren
    F interactieve consumptie, afnemers produceren
        zelf mee

    en verder kunnen nog genoemd worden, o.a.:
    F onscheidbaarheid diensten / dienstverlener
    F rechtstreekse contacten
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Dienstverlening, marketing, management

M Basiskenmerken van diensten:
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Dienstverlening, marketing, management

M Ontastbaarheid en het ontbreken van eigendom:
    F diensten kunnen niet vooraf worden gezien,
        geproefd, e.d., en zijn strict genomen
        immaterieel, hoewel sommige elementen ervan
        wel materieel kunnen zijn (reispapieren, polis-
        mappen, rapporten, enz.).

        Vanwege deze ontastbaarheid zal sneller
        onzekerheid bij afnemers ontstaan m.b.t.
        kwaliteit en prijs/waarde of prijs/prestatie.
        Gevolg: perceived risk! 
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Dienstverlening, marketing, management

M Ontastbaarheid en het ontbreken van eigendom:
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Dienstverlening, marketing, management

M Vergankelijkheid (niet blijvend, voorbijgaand):
    F diensten kunnen niet in voorraad gehouden
        worden voor later verkoop of gebruik (vb.:
        onbenutte uren van een adviseur, lege vliegtuig-
        stoelen, e.d.).
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Dienstverlening, marketing, management

M Vergankelijkheid (niet blijvend, voorbijgaand):
    F deze vergankelijkheid vormt geen probleem bij
        een stabiele marktvraag.  
        Maar, bij fluctuerende marktvraag onstaan
        problemen bij veel dienstverleners. 
 
        Zo moeten bv. vervoersbedrijven door spits-
        drukten over meer vervoermiddelen beschikken
        dan wanneer zij te maken zouden hebben met
        een gelijkmatige drukte gedurende de hele dag.
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Dienstverlening, marketing, management

M Heterogeniteit, lastig te standaardiseren: 
    F de kwaliteit van een dienst is vaak onsamen-
        hangend; veel diensten zijn dan ook lastig, zo
        niet onmogelijk om te standaardiseren.

        Omdat de uitvoering van diensten afhankelijk is
        van de mensen die ze verlenen, zal de kwaliteit
        ervan variëren met de bekwaamheid van de
        dienstverlener en diens dagelijkse uitvoering. 
        Om deze reden zullen veel organisaties trachten
        dit kenmerk te verminderen door training en
        standaardisatie van processen (ISO, HACCP, e.d.)
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Dienstverlening, marketing, management

M Interactieve consumptie:
    F producten worden meestal elders geproduceerd
        op basis van behoeften en wensen van de
        afnemer.
        Bij diensten heeft de afnemer veelal een grote,
        directe inbreng in het dienstverleningsproces
        (bijv. accountantsdiensten, diensten van
        reclamebureaus, div. financiële dienstverleners,
        enz.).
        De afnemer is dus ‘medeproducent’ van wat hij
        consumeert: een prosumer.
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M Interactieve consumptie:
    F dienstenmarketingsysteem: 

Uit: Essentie van dienstenmarketingmanagement / W. de Vries jr.
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Dienstverlening, marketing, management

M Interactieve consumptie:
    F dienstverleningsproces: 
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M Interactieve consumptie:
    F mens- versus machinegeoriënteerde diensten: 
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M Interactieve consumptie:

Uit: Essentie van dienstenmarketingmanagement / W. de Vries jr.
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M Het diensten- of serviceconcept:
    F Bij traditionele marketing van tastbare producten
        wordt gefocust op de 4 P’s.
        Bij diensten dient bovendien aandacht uit te gaan
        naar wat er tijdens de periode van interactie
        gebeurt: de mate van prosumerschap.

        Dienstverleners dienen daarom in dit verband ook
        rekening te houden met de activiteiten zelf, de
        locatie, en de momenten waarop de interactie
        plaatsvindt.
        Denk hierbij aan bijv. bankdiensten.
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Dienstverlening, marketing, management

M Het diensten- of serviceconcept:
    F Een serviceconcept omvat de gehele presentatie
        van het dienstenpakket   -evt. in combinatie met
        een fysiek product-   in de beleving van de
        afnemer.

        De presentatie betreft vooral:
        G specifieke benefits en de functie van de dienst
            voor de afnemers;
        G de waardepropositie: hoe kan de dienst nu en 
            in de toekomst onderscheidend worden
            gemaakt t.o.v. de belangrijkste concurrenten? 
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M Het diensten- of serviceconcept:
    F De aanbodzijde (het serviceconcept) zal uiteraard
        moeten passen bij de vraagzijde (het gebruikers-
        nut: service benefits).

        De kern van gebruikersnut: what’s in it for me?
        Service benefits vormen het totale voordeel dat
        een afnemer haalt uit de prestatie en kenmerken
        van de verschillende componenten van een
        aangeboden dienst. 



Weinig onderscheidendMeer onderscheidend

Attributen (features) en voordelen (benefits) van een creditcard
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M Het diensten- of serviceconcept:
    F Wat betreft service benefits is het belangrijk om
        onderscheid te maken tussen features (attributen,
        kenmerken) en benefits (voordelen).

        Features zijn de onderscheidende eigenschappen
        van een dienst (of product): de dienstverlening
        tijdens vliegreizen (stoelen, catering, in-flight
        entertainment, enz.). 

        Benefits betreffen de voordelen die de dienst
        heeft voor de gebruiker: vliegcomfort, prestige,
        snelheid, gemak, spanning, enz.). 
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M Het diensten- of serviceconcept:
    F Dienstverleners trachten de benefits van diensten
        zo te ontwerpen dat deze voldoen aan de
        behoeften van de afnemer.  
        Probleem hierbij is dat de concurrenten dit ook
        doen, zodat men dan onderscheidend probeert te
        zijn op het gebied van features.

        Wanneer niet langer aan de verwachting van
        afnemers kan worden voldaan, of wanneer de
        omgeving kansen biedt (bijv. nieuwe techno-
        logie), kan het ontwikkelen van nieuwe diensten
        uitkomst bieden.
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Uit: Essentie van dienstenmarketingmanagement / W. de Vries jr.
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M Opdracht :
    1. Omschrijf de dienst van AH.nl
    2. Beschrijf de dienst aan de hand van de (4) basis-
        kenmerken.
    3. Beschrijf het serviceconcept uitvoerig.
    4. Verklaar de term Prosumer in relatie tot AH.nl
    5. Beschrijf de features en benefits.
    6. Bedenk zelf een extra 
        (aanvullende) dienst 
        voor deze dienst.  


