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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Aanbodzijde

M Factoren aan aanbodzijde die een grote invloed
    hebben op de prijsstelling:

    F gesegmenteerd prijsbeleid;

    F kosten door de dienstverlener gemaakt;

    F Customer Profitability Analysis (CPA);

    F Customer Lifetime Value (CLV);

    F strategische waarde (van de klantrelatie).
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Aanbodzijde

M Factor: gesegmenteerd prijsbeleid: 
    Wanneer gesegmenteerd  -en dus gedifferentieerd-
    prijsbeleid wordt toegepast, dan dienen de
    segmenten duidelijk afgebakend en afgescheiden 
    te zijn.
    F Voorwaarden voor succesvolle prijsdifferentiatie
        / prijsdiscriminatie:
        G verschillende groepen moeten verschillende
            waarden aan de dienst toekennen;
        G segmenten moeten identificeerbaar zijn en met
            verschillende tarieven zijn te benaderen;
        G kopers moeten niet tot hogere of lagere
            segmenten toegang hebben;
                                                                                         >>
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Aanbodzijde

M Factor: gesegmenteerd prijsbeleid: 
    F Voorwaarden voor succesvolle prijsdifferentiatie
        / prijsdiscriminatie (vervolg):
        G segmenten moeten voldoende groot (winst-
            gevend) zijn;
        G kosten van prijsdifferentiatie of -discriminatie
            dienen op termijn niet hoger te zijn dan de
            verwachte extra opbrengsten;
        G voor potentiële kopers mag prijsdifferentiatie 
            of prijsdiscriminatie geen verwarring
            opleveren.
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Aanbodzijde

M Relevante variabelen voor gesegmenteerd prijs-
    beleid:
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Aanbodzijde

M Relevante variabelen voor gesegmenteerd prijs-
    beleid:
    F kopersidentificatie: het zoveel mogelijk proberen
        informatie te verkrijgen over de verschillende
        bestaande en mogelijk ook toekomstige
        segmenten.  
        Uiteraard zal hiertoe goed marktonderzoek- bijv.
        naar prijsgevoeligheid- moeten worden verricht.   
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Aanbodzijde

M Relevante variabelen voor gesegmenteerd prijs-
    beleid:
    F locatie van aankoop: voor de prijsbepaling kan
        het uitmaken of de dienst op een eigen bedrijfs-
        locatie wordt uitgevoerd, of bijv. bij de klant
        thuis.  Hoewel in de meeste landen verboden,
        vindt er soms ook geografische prijsdifferentiatie
        plaats.

    F tijdstip van aankoop: ook kunnen verschillende
        prijzen voor eenzelfde dienst worden gehanteerd,
        afhankelijk van tijdstip, bijv. piek- en daluren-
        tarieven (telecom, trein).  
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Aanbodzijde

M Relevante variabelen voor gesegmenteerd prijs-
    beleid:
    F hoeveelheid van aankoop: toepassing van
        kortingen of andere omvangsvoordelen, waar-
        door klanten bijv. meer afnemen, of juist minder
        frequent afnemen via grotere orders.
 
    F lidmaatschap: instrument waarmee informele
        klanten tot formele loyale klanten kunnen worden
        omgevormd.  Voordelen voor de dienstverlener:
        G basisinkomen uit contributies e.d. is vooraf
            bekend; acitiviteiten zijn beter in te plannen;
        G lidmaatschap verlaagt de verkoopkosten: de
            dienst hoeft niet telkens te worden verkocht.
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Aanbodzijde

M Relevante variabelen voor gesegmenteerd prijs-
    beleid:
    F bundling (en unbundling) van diensten: door
        bundling kan de dienstverlener proberen zijn
        winst te vergroten en de relatie met klanten te
        versterken, door verschillende producten tegelijk-
        ertijd aan te bieden (bijv. menu’s van restau-
        rants).  Voorwaarde is wel dat de bundling een
        gunstige kostenstructuur heeft (met relatief lage
        of weinig variabele kosten), én dat er een logisch
        verband is tussen de gekoppelde diensten. 
        Andersom, zijn sommige segmenten juist gevoe-
        lig voor unbundling, zoals bij RyanAir en
        Makelaarsland.
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Aanbodzijde

M Factor: kosten door de dienstverlener gemaakt:
    Uiteraard spelen de kosten een belangrijke rol bij de
    uiteindelijke prijsstelling.  In dit verband worden 2
    kostengeoriënteerde prijsstellingsmethoden
    onderscheiden:
    F kostprijsplus(opslag)methode (mark-up pricing);
    F variabele kostprijsmethode (direct costing),
        waarbij de contributiebijdrage (omzet minus
        variabele kosten) van belang is. Vooral van belang
        bij incidentele orders buiten de eigen markt.

    Verder spelen breakevenafzet en breakevenomzet
    eveneens een belangrijke rol voor de prijsstelling.
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Aanbodzijde

M Factor: Customer Profitability Analysis (CPA):
    Naast kosten per klant zal een dienstverlener ook de
    winst per klant willen bepalen, hetgeen met CPA
    bepaald kan worden.  Op basis van ABC-berekening
    en toewijzing van kosten per klant (marketing-,
    verkoop-, servicekosten) kan in principe de winst
    per klant worden bepaald.
    Problemen bij de kostentoekenning kunnen zijn:
    F verkoopkosten kunnen per klant sterk variëren;
    F productiekosten kunnen per klant verschillen;
    F uiteenlopende distributiekosten (bv. locaties);
    F aftersales-kosten, bv. gebruik van helpdesk, per-
        soonlijke assistentie na aankoop, enz.
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Aanbodzijde

M Factor: Customer Profitability Analysis (CPA):
    Bij toepassing van CPA blijkt dat een klein deel van
    de klanten voor het grootste deel van de winst
    zorgen, vaak vergelijkbaar met de 20-80 regel.
    Bij CPA moeten wel 3 aspecten worden overwogen
    die bepalend zijn voor verschillen in de waarde van
    klanten:
    F verwachte kostenontwikkeling: een klant met
        lage winstgevendheid aan het begin van de RLC is
        meer waard dan een klant met dezelfde winst-
        gevendheid aan het einde van de RLC;
    F verwachte opbrengstenontwikkeling, bv.  m.b.t.
        perspectieven van de klant;
    F verwachte (relatie-)levensduur.
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Aanbodzijde

M Factor: Customer Lifetime Value (CLV):
    Bij het berekenenen van de CLV wordt gekeken 
    naar de opbrengsten en kosten van een klant
    gedurende de gehele relatielevenscyclus.  
    CLV betreft de netto contante waarde van alle
    toekomstige bijdragen van de klant aan de winst.  
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Aanbodzijde

M Factor: Customer Lifetime Value (CLV):
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Aanbodzijde

M Factor: strategisch waarde (van de klantrelatie):
    Deze kan worden beschouwd als de netto contante
    waarde van de verwachte bijdragen dankzij een
    klant, die via andere klanten wordt gerealiseerd 
    (bijv. via mond-tot-mondreclame).
 
    Een klant levert het bedrijf  -theoretisch gezien-
    strategische waarde door middel van 3 pijlers:
    F aantrekkingskracht van een klant op nieuwe
        klanten;
    F leren, bv. feedback van een klant die leidt tot
        verbeteringen en voordelen t.b.v. andere klanten;
    F volume: grotere afnames van klanten kunnen
        zorgen voor een kritische massa in omzetvolume.
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Aanbodzijde

M Factor: strategisch waarde (van de klantrelatie):
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Aanbodzijde

M Factor: strategisch waarde (van de klantrelatie):
    Indien de 1 of meer van de 3 pijlers positief zijn, en
    daardoor extra resultaat wordt gerealiseerd, is er
    uiteraard sprake van een strategische waarde.
    De pijlers kunnen echter ook negatief uitpakken:
    F negatieve aantrekkingskracht door ontevreden
        klanten die zich negatief over het bedrijf uitlaten
        i.p.v. daar de klachten neer te leggen;
    F niet op gewenste manier kunnen leren, omdat de
        klant per saldo onrendabel is en afgestoten zou
        moeten worden;
    F te klein volume dat niet tot een kritische massa in
        omzetvolume zal leiden.
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Aanbodzijde

M Factor: strategisch waarde (van de klantrelatie):
    De waarde van de klant kan dus al met al in 3
    stappen worden bepaald:
    â customer profitability bepalen: het vaststellen van
        de winstgevendheid van de klant op een wille-
        keurig moment;
    Ï customer lifetime value bepalen: het op basis van
        verwachte opbrengsten en kosten inschatten van
        toekomstige kasstromen, en deze verdisconteren
        en optellen;
    Ð evt.: strategische waarde bepalen: met name
        zinvol bij klanten van lage financiële waarde,
        maar die desondanks van waarde zijn voor de
        onderneming.
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Vraagzijde

M Factoren die van invloed zijn op de vraagzijde van
    een dienst:
    De kwaliteit van een dienst is meestal niet van
    tevoren door een afnemer vast te stellen. 
    Vergelijkingen van persoonlijke maatwerkdiensten,
    bv. via internet, zijn lastig te maken vanwege het
    ontbreken van uniforme zoekkenmerken (search
    attributes).  De waargenomen waarde voor de klant 
    -de klantwaarde- is aldus een maatstaf van de
    koopbereidheid van de klant.
    Belangrijke factoren in dit verband:
    F prijselasticiteit, kruislingse elasticiteit;
    F mogelijk te maken kosten door de afnemer;
    F context waarin de keuze plaatsvindt.
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Vraagzijde

M Factor: prijselasticiteit, kruislingse elasticiteit:
    F Prijselasticiteit: de mate waarin de vraag van
        afnemers reageert op prijsveranderingen van een
        bepaald product of dienst.  In formulevorm:

    F Kruislingse elasticiteit: de mate waarin de vraag
        van afnemers naar één product (dienst) reageert
        op prijsveranderingen van een ander product
        (dienst).  In formulevorm:

                                                                   (ª = verandering)
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Vraagzijde

M Factor: mogelijke te maken kosten door de afnemer:
    F De consument maakt meer dan alleen financiële
        kosten; hij/zij zoekt naar een product/dienst,
        moet wellicht naar de dienstverlener toe, is aan de
        dienstverlening tijd kwijt, en zal tijdens en na de
        dienstverlening ook andere kosten maken.
    F Naast de monetaire kosten, wordt onderscheid
        gemaakt in o.a.:
        G tijd- of oppportunitykosten: de afnemer kan
            vaak de tijd (bv. reizen) niet anders invullen;
        G fysieke kosten: de te nemen inspanningen;
        G zintuiglijke (sensory) kosten:, bv. hitte, geur;
        G psychische kosten: bv. onzekerheid overbruggen
            of angst wegnemen bij bezoek aan een arts.
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Vraagzijde
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Vraagzijde

M Factor: context waarin de keuze plaatsvindt:
    Hoewel consumenten steeds streven naar waarde-
    maximalisatie, zal de keuze vaak zal vallen op een
    ander alternatief dan idealiter beoogd.  Dit heeft te
    maken met de context waarin de keuze platsvindt:
    de fysieke en sociale omgeving.
    Verder spelen 2 psychologische principes hierbij 
    een belangrijke rol:
    F risico-aversie: de neiging om risico’s te vermijden,
        en daardoor compromis-oplossingen te zoeken
        waarbij extreme keuzes worden vermeden;
    F contrast-effecten: de percepties en beoordelingen
        die consumenten (gevormd) hebben.                  >>
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Vraagzijde

M Factor: context waarin de keuze plaatsvindt:
    F Contrast-effecten, hebben te maken met:
        G achtergrondeffecten: invloeden die voortkomen
            vanuit de achtergrond van een afnemer die een
            dienst aankoopt, zoals opleiding, eerdere
            prijservaringen en ervaringen met de dienst-
            verlener.
        G lokale effecten: invloeden voortkomend uit de
            vergelijking van prijzen van de concurrentie of
            van alternatieven van dezelfde dienstverlener.
            Hierdoor zal vaak worden gekozen voor oplos-
            singen tussen extreme opties, maar niet voor 
            de extreme opties zelf.  Klein is dan te klein, en
            groot is te groot, dus wordt medium gekozen.
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Dynamisch prijsbeleid en vergankelijkheid
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Dynamisch prijsbeleid en vergankelijkheid

M Dynamische prijzen:
    Het internet heeft de introductie van nieuwe,
    dynamische methoden van prijsbeleid versneld. 
    Dynamische prijzen ontstaan wanneer prijzen zich
    aanpassen aan vraag & aanbod in realtime. 
    2 categorieën van dynamisch prijsbeleid:
    F gegeven prijzen die een afnemer kan zien, zoals
        bij yieldmanagement, of wanneer prijs afhankelijk
        is van de vraag (demand based variable pricing);
    F prijsontdekkingsmechanismen waarin afnemers
        prijzen kunnen bepalen door middel van hun 
        eigen activiteiten tijdens de transactie, zoals bij
        veilingen (eBay), groepsinkoop, of bij individuele
        onderhandelingen met de aanbieder.
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Dynamisch prijsbeleid en vergankelijkheid

M Dynamische prijzen:
    Om erachter te komen in welke mate afnemers
    dynamische prijzen zullen accepteren, hebben
    dienstverleners de volgende mogelijkheden:
    F eerlijke prijzen / tarieven hanteren;
    F prijzen en onderlinge verschillen binnen voor de
        afnemer acceptabele grenzen houden;
    F bevorderen van positieve ervaringen (klanten-
        tevredenheid), zodat een volgende keer hogere
        prijzen kunnen worden gevraagd;
    F informatieverwerking, communicatie en logistiek
        efficiënter verzorgen.


