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ONTASTBAARHEID, ONTBREKEN EIGENDOM

Ontastbaarheidscontinuüm

M De basis: ontastbaarheidscontinuüm van Shostack:
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Ontastbaarheidscontinuüm

M Fysieke /mentale ontastbaarheid:
    F Shostack legt de nadruk op het managen van 
        fysieke ontastbaarheid, maar het managen van
        mentale ontastbaarheid is net zo belangrijk.

    F Mentale ontastbaarheid betreft de beperkte
        voorstelling die een afnemer kan hebben over de
        preciese uitvoering van een dienst, wat tot
        onzekerheid en perceived risk kan leiden.

    F Hoe beter frontofficepersoneel in staat is om een
        duidelijke voorstelling van (de uitvoering van) de
        dienst te geven, hoe minder mentale ontastbaar-
        heid.
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Ontastbaarheidscontinuüm

M Generaliseerbaarheid:
    F Naast fysieke en mentale ontastbaarheid speelt de
        factor generaliseerbaarheid een rol: de mate waarin
        een dienst als algemeen of als specifiek wordt
        ervaren of beoordeeld.  Algemeen, wanneer de
        afnemer weinig voorstelling heeft van de features 
        of de uitkomsten van een dienst.  
        Specifiek, wanneer hij daar duidelijk wel meer
        voorstelling van heeft.

        Vb.: bootovertocht naar Engeland: mensen die lang
        geleden deze overtocht hebben gedaan, hebben
        wellicht een algemene voorstelling daarvan, terwijl
        zo’n reis inmiddels een soort cruise is geworden.
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Ontastbaarheidscontinuüm

M Generaliseerbaarheid:
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Ontastbaarheid managen: dienstenbeleid

M Productniveaus:
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Ontastbaarheid managen: dienstenbeleid

M Belevenissen / experience marketing:
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Ontastbaarheid managen: dienstenbeleid

M Belevenissen / experience marketing:
    F kenmerken van belevenissen: deze zijn in elk geval:
        G persoonlijk: geen 2 personen beleven een 
            ervaring op dezelfde wijze;
        G memorabel: belevenissen creëren onvergetelijke
            ervaringen.

    F Volgens consultants Joseph Pine en James Gilmore
        ondergaan consumenten belevenissen op 4
        manieren:
        G als entertainment (film in een bioscoop)
        G als educatie (onderwijs)
        G als esthetisch (bezoek aan museum)
        G als ‘escapist’ (deelname aan dancefeest).
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Ontastbaarheid managen: dienstenbeleid

M Belevenissen / experience marketing:
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Ontastbaarheid managen: merkenbeleid

M Merkenbeleid:
    F Functies van het merk (service brand)
        G herkomst van een product (geel/blauw van NS)
        G onderscheid t.o.v. concurrentie
        G uitstraling van een bepaalde image (Intel inside)
        G klantenbinding verwezenlijken (merkbinding)
        G kwaliteitsgarantie, keurmerk (Kema, Tüv, Intel)
        G wettelijke bescherming
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Ontastbaarheid managen: merkenbeleid

M Brand equity:
    = de strategische en financiële waarde die een
    merk kan hebben voor een producent.
    F Prof. David Aaker stelt dat merkwaarde  -brand
        equity-  wordt bepaald door vijf factoren die
        onderling samenhangen:
        G brand loyalty (merkloyaliteit)
        G brand awareness (merkbekendheid)
        G brand associations (merkassociaties)
        G perceived quality (waargenomen 
            kwaliteit)
        G other proprietory assets (overige 
            eigendomsaspecten (patenten e.d.)
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Ontastbaarheid managen: merkenbeleid

M Merkpersoonlijkheid:
    = een reeks menselijke eigenschappen die met 
    een merk worden geassocieerd. 
    Persoonlijkheidsdimensies in merken, zijn:
    O oprechtheid (sincerity): Hallmark, Ford
    O opwinding (excitement): Virgin, MTV
    O bekwaamheid (competence): NRC
    O verfijndheid (sophistication): Chanel
    O ruigheid (ruggedness): Marlboro, Harley.  
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Google
Apple
Amazon
Microsoft
Facebook
Visa
McDonald's
AT&T
IBM
Verizon
Marlboro
Coca-Cola
Mastercard
UPS
WellsFargo
Disney
TheHomeDepot
Starbuck's
Xfinity
Spectrum

Tencent (Chin)
Alibaba (Chin)
SAP (Grm)
China Mobile
ICBC (Chin)
T-Mobile (Grm)
LouisVuitton
Samsung (S-K)
Moutai (Chin)
Toyota (Jap)
Hermes Paris
Baidu (Chin)
Zara (Spn)
PingAn (Chin)
L'Oréal
MecedesBenz
BMW
Huawei (Chin)
ChinaConstrBk
HSBC (UK)

US: non-
US:
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Ontastbaarheid managen: merkenbeleid

M Merkbekendheid:
    kan worden onderverdeeld in:
    G omvang van merkbekendheid: het aantal
        mensen dat bekend is met het merk, d.m.v.
        spontane of geholpen bekendheid;
    G intensiteit van merkbekendheid: de breinpositie
        van het merk bij de consument, de top-of-mind-
        awareness (TOMA).
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Ontastbaarheid managen: merkenbeleid

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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Ontastbaarheid managen: merkenbeleid

M Brand valuation, in miljoenen $,  Millward Brown, 2018:
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Ontastbaarheid managen: merkenbeleid

M Merkwaarde, 4 stappen om een merk op te bouwen:
    1: maak merk identificeerbaar: te associëren met
        een productcategorie of type behoefte.  Samsung,
        LG, Huawei, enz. worden geassocieerd met...?
    2: geef merk betekenis door tastbare en ontastbare
        merkassociaties te combineren.  Maak duidelijk
        welke overeenkomsten en welke verschillen er
        zijn t.o.v. anderen (points of parity/difference).
        Wat zijn de kenmerken van LG t.o.v. iPhone?
    3: zorg voor gewenste consumentenrespons op
        merkidentificatie en merkbetekenis.  Wat is het
        gewenste imago van het merk?
    4: creëer een intensieve en loyale relatie tussen
        klanten en het merk door hen actief te betrekken.
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Ontastbaarheid managen: merkenbeleid

M Merkwaarde, 4 stappen om een merk op te bouwen:
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Ontastbaarheid managen: merkenbeleid

M Opdracht:
    Pas de merkwaardepiramide van Keller toe op de
    volgende merken:    
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Ontastbaarheid managen: merkenbeleid

M Merkenstrategieën voor merken:
    F monolithische benadering: middels corporate
        naam (Triodos Bank)
    F endorsement: corporate naam ondersteunt
        individuele merknamen (Achmea: Interpolis,
        Zilveren Kruis, Centraal Beheer, FBTO, Avero)
    F single-benadering: corporate naam speelt geen
        enkele rol.  Afzonderlijke flankerende merken
        dekken de markt, zonder nadelig effect op
        corporate merk (Florius van ABN-AMRO, Ditzo
        van ASR).  Deze benadering kent wel hogere
        kosten, en gevaar van onoverzichtelijkheid en
        slechte beheersbaarheid van merkenportfolio.   
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Ontastbaarheid managen: merkenbeleid

M Assortimentsstrategieën voor merken:
    F assortimentsbreedte en -diepte hangen af van:
        G mate van organisatieverwantschap: bijv. het
            gebruikmaken van één organisatie of
            distributiekanaal voor meerdere diensten;
        G mate van procesverwantschap: het benutten van
            overeenkomsten in het dienstverleningsproces,
            zoals bundling van diensten in de transport-
            sector;
        G mate van afzetverwantschap: combinatie van
            verschillende dienstenvormen op basis van wat
            markt vraagt, bijv. organisaties van advocaten
            & accountants & notarissen, met interne door-
            verwijzingen.


