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MARKTSEGMENTATIE

Marktsegmentatie en targeting

M Het idee achter marktsegmentatie
    F Massa marketing vs. product differentiatie?:
        Relatief goedkope massa productie / massa
        distributie / massa communicatie enerzijds,
        versus het creëren van een relatief duur
        assortiment van producten t.b.v. allerlei
        afnemers / groepen afnemers, anderzijds?
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M Het idee achter marktsegmentatie
    F De ontwikkeling van het markt segmentatie
        concept: in de jaren ‘60 ontdekten de meeste
        grote bedrijven de noodzaak om het marketing
        concept beter toe te passen, en begonnen toen
        met het verkennen van de mogelijkheden van
        markt segmentatie.  Belangrijke factoren in dit
        verband, waren:
        G toenemende welvaart: vrije tijd & koop-
            kracht;
        G hoger kennisniveau: wensen & behoeften;
        G meer -wereldwijde- concurrentie: keuzen.  
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M Het idee achter marktsegmentatie
    F Het doel van het marktsegmentatieproces
        is target marketing (doelgroep marketing): het
        ondernemen van activiteiten gericht op en ten
        behoeve van 1 of meer groepen afnemers die
        gezamenlijke behoeften en kenmerken delen.

    F Marktsegmentatie wordt wel gedefinieerd als
        volgt: ‘het opdelen van een markt in verschil-
        lende te onderscheiden (homogene) groepen
        afnemers, waarvoor het wenselijk kan zijn een
        specifieke marketingstrategie of -mix toe te
        passen.’ 
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M Voor- en nadelen van marktsegmentatie
    F Voordelen:
        G zicht op doelgroepen met beste mogelijk-
            heden voor de onderneming;
        G zicht op benodigde productvarianten;
        G in beeld krijgen van trends in segment(en);
        G zicht op benodigde promotiebudgetten voor
            het optimaal bewerken van segment(en);
        G begrip omtrent welke argumenten in de
            communicatie met de doelgroep gehanteerd
            het beste gehanteerd kunnen worden;
        G betere bepaling media en verkoopkanalen;

>>
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M Voor- en nadelen van marktsegmentatie
    F Nadelen:
        G hoe meer segmenten worden bewerkt, hoe
            meer tijd moet worden besteed aan
            ontwikkeling van marketingstrategieën en
            ook aan het begeleiden en nalopen van de
            marketingactiviteiten; 
        G meer kosten inzake marktonderzoek;
        G meer kosten inzake de productie van diverse
            productvarianten en ook de voorraden;
        G door verdeling over meerdere segmenten,
            meer kosten aan promotie / communicatie.
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M Voornaamste marktsegmentatiestappen: STP *):
    1: Segmentatie
        a: identificatie van segmentatie-criteria: 
            hoe de markt (grofweg) kan worden opgedeeld

        b: profiel bepaling binnen ontstane
             segmenten: bepaling 
               van onderlinge 
               verschillen
               tussen segmenten

     *) ook wel S D P 
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M Voornaamste marktsegmentatiestappen: STP:
    2: Targeting (Doelgroepbepaling)
        c: bepaling van de mate van (markt-)aantrek-
            kelijkheid van de segmenten: bepaling van
              aantrekkelijkheidscriteria waarmee segmenten
              aangewezen en gemeten 
              kunnen worden
          d: selectie van doelgroep 
            (target) segmenten: 
              welke aantrekkelijke 
              segmenten te kiezen 
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M Voornaamste marktsegmentatiestappen: STP:
    3: Positioning
        e: ontwikkeling van positioneringscriteria voor
            elk doelgroep segment: welk onderscheid moet
              worden gemaakt ten opzichte van de concurrentie,
              vanuit het perspectief van de afnemer
         f: ontwikkeling van 
            marketing mixes 
            voor elk doelgroep 
            segment: welke 
              combinaties van 
              marketing-P’s voor 
              elk der segmenten 
              in te zetten
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M Niveau’s van marktsegmentatie
    F Marktsegmentatie kan op verschillende
        niveaus worden ondernomen:
        G geen segmentatie: massa marketing;
        O segment marketing van een of meer
            segmenten;
        G sub-segment marketing: niche marketing;
        O complete segmentatie: micromarketing
            [lokale marketing ; geïndividualiseerde
            marketing (1-to-1 marketing)].  
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M Vereisten voor effectief segmenteren:
    F Effectieve marktsegmenten voldoen aan de
        volgende voorwaarden:
        G Meetbaarheid: qua koopkracht, segment-
            grootte, segmentkenmerken, enz.
        G Voldoende omvangrijk: qua grootte,
            winstgevendheid, groeiperspectief, enz. 
        G Homogeniteit (binnen segmenten): qua
            reactie van de afnemers in het segment op
            de betreffende marketingmix. 
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M Vereisten voor effectief segmenteren:
    F Andere belangrijke vereisten:
        G Heterogeniteit (tussen segmenten): qua 
            onderscheid tussen de onderlinge
            segmenten, zodanig dat kannibalisme wordt
            voorkomen.
        G Bereikbaarheid: qua activiteiten vanuit
            marketing, m.n. communicatie, distributie.
        G Bewerkbaarheid: betreffende de middelen
            en mogelijkheden van het bedrijf om
            effectieve marketingprogramma’s op te
            zetten waarmee segmenten aangetrokken
            en bewerkt kunnen worden.
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M B-to-C segmentatievariabelen
    F Geografische variabelen:
        G regionaal bepaald: bijv. een stad, een regio,
            een land, enz.;
        G gebaseerd op bevolkingsgrootte: bijv. van
            een stad, een regio, een land, enz. [dit kan
            ook als demografische variabele worden
            beschouwd];
        G gebaseerd op bevolkingsdichtheid: bijv.
            stads, plattelands, grootsteeds, enz.;
        G gebaseerd op klimaat: bijv. tropisch, sub-
            tropisch, arctisch, enz. 
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M B-to-C segmentatievariabelen
    F Demografische variabelen:
        G leeftijd, fase in de levenscyclus;
        G gezins-(huishouden-)grootte, fase in de
            gezinslevenscyclus: single, samenwonend, 
            gehuwd m/z kinderen, enz.;
        G inkomen / beroep /opleiding / sociale
            klasse;
        G religie;
        G etniciteit / ras;
        G nationaliteit;
        G generatie; baby boomers, generation X, etc. 

15

M B-to-C segmentatievariabelen
    F Psychografische variabelen:
        G gebaseerd op sociale klasse: bijv. de
            verschillende vakantie resorts (Gran Dorado,
            Center Parcs, Club Med) die zich richten op
            arbeidershuishoudens, hogere klasse
            huishoudens, enz. (een deel van deze
            segmentaties kan ook op levensstijl of
            persoonlijkheid gebaseerd zijn);
        G gebaseerd op levensstijl: bijv. sportgeoriën-
            teerd, kunst- en cultuurgeoriënteerd, enz.;
        G gebaseerd op persoonlijkheid: bijv.
            ambities, persoonlijke gedrevenheid, enz.
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M B-to-C segmentatievariabelen
    F Psychografische variabelen, een indeling:
        Onderzoeksbureau Motivaction heeft een
        Mentality-model ontwikkeld waarin mensen
        naar hun levensinstelling worden gegroepeerd.
        In Nederland worden 8 sociale milieus onder-
        scheiden (hier gerangschikt naar grootte):
        G moderne burgerij: conformistisch, status-
            gevoelig, balans tussen traditie en modern;
        G traditionele burgerij: moralistisch, plichts-
            getrouw, op tradities en status-quo gericht;

>>
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M B-to-C segmentatievariabelen
    F Psychografische variabelen, een indeling,
        Mentality-model:
        G opwaarts mobielen: carrièregerichte indivi-
            dualisten, gericht op nieuwe technologieën,
            sociale status, risico’s, spanning;
        G postmoderne hedonisten: pioniers van de
            beleveniscultuur; experimenteren en breken
            met morele en sociale conventies;
        G postmaterialisten: maatschappijkritische
            idealisten, komen op voor milieu, en zijn
            tegen sociaal onrecht;

>> 

>>
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M B-to-C segmentatievariabelen
    F Psychografische variabelen, een indeling,
        Mentality-model:
        G gemaksgeoriënteerden: impulsieve, passieve
            consumenten, gericht op gemak en comfort;
        G kosmopolieten: kritische wereldburgers die
            postmoderne waarden als ontwikkelen &
            beleven integreren met moderne waarden als
            succes, materialisme & genieten;
        G nieuwe conservatieven: liberaal-conserva-
            tieve bovenlaag, omarmt technologische
            ontwikkeling, maar tegen sociale/culturele
            vernieuwing.
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M B-to-C segmentatievariabelen
    F Gedragsvariabelen:
        G benefit segmentatie: op basis van de
            verschillende voordelen die consumenten
            zoeken in producten, bijv. de verschillende
            voordelen die zij (ouders, tieners) zoeken in
            tandpasta;
        G gebaseerd op mate van verbruik: bijv. zware 
           / matige / lichte gebruikers van een zeker
            product;
        G gebaseerd op gebruikersstatus: bijv. huidige
            / voormalige / nog-niet-gebruikers, enz.

>> 
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M B-to-C segmentatievariabelen
    F Gedragsvariabelen:
        G gebaseerd op loyaliteit: op basis van de
            mate van loyaliteit t.o.v. een product / merk
            of t.o.v. een zekere winkel, enz.;            (=>)
        G gebaseerd op de fase van koopbereidheid:
            op basis van de fasen die consumenten
            gebruikelijk doorlopen alvorens zij
            aankopen: bewustwording -> bekend ->
            goed vinden -> voorkeur -> overtuiging ->
            aankoop, bijv. het proces van aankoop van
            een nieuw zuivelproduct.
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M B-to-C segmentatievariabelen
    F Mate van loyaliteit: winkel- & merktrouw
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M B-to-C segmentatievariabelen
    F Mate van loyaliteit: winkel- & merktrouw
        G de mate van winkeltrouw kan groter zijn
            dan de mate van merktrouw, waardoor
            winkels over gaan tot het introduceren van
            hun eigen huismerken.
        G winkeltrouw kan sterk gestimuleerde
            worden door:
            - meer klantvriendelijkheid en service;
            - incentives, beloningen en spaarsystemen
              (zoals Air Miles en spaarzegeltjes);
            - klanten-(club) kaarten.      
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M B-to-C segmentatievariabelen
    F Mate van loyaliteit: winkel- & merktrouw

24

M B-to-C segmentatievariabelen
    F Gedragsvariabelen:
        G gebaseerd op de reactie op de marketing-
            mix: bijv. hoe sommige consumenten
            verschillend reageren op commerciële
            communicatie t.o.v. hoe andere
            consumenten reageren;                           (=>)
        G gebaseerd op de ‘adoptie categorieën’ zoals
            beschreven door Everett Rogers: op basis
            van de categorieën van eerste-keer
            (consument) kopers.                                (=>)
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M B-to-C segmentatievariabelen
    F Reactie op de marketingmix
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M B-to-C segmentatievariabelen
    F Adoptie categorieën (Everett Rogers)
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M B-to-B segmentatievariabelen
    F Variabelen betreffende de inkopende
        organisatie:
        G type organisatie: bedrijf, instituut, etc.;
        G demografische variabelen: bedrijfstak, aantal
            werknemers, aantal vestigingen/filialen, enz.
        G product toepassingen;
        G fase in het inkoopproces: product specificatie
            / leveranciers-selectie, enz. 
        G mate van loyaliteit t.o.v. leverancier(s);
        G bestaan van inkoopcontracten;
        G mate van reciprociteit organisatie/leverancier.
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M B-to-B segmentatievariabelen
    F Variabelen betreffende de Decision Making
        Unit:
        G samenstelling, bezetting (‘cast’);
        G onderwerp van onzekerheid: specifieke
            behoefte? leverancier? transactieproces?;
        G mate van decentralisatie (inkoop);
        G mate van tijdsdruk, urgentie;
        G belangrijkste inkoop-motieven;
        G proces of inkoop: besluitvormingsregels,
            onderhandelingstactieken, enz.  
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M B-to-B segmentatievariabelen
    F Variabelen betreffende (DMU)-betrokkenen:
        G demografische variabelen: leeftijd, functie,
            opleiding, ervaring, enz.;
        G rol in de organisatie: positie en interactie
            binnen de organisatie structuur, en binnen
            de DMU;
        G lidmaatschap van professionele
            organisaties; 
        G psychologische variabelen: voorkeuren,
            attitude, mate van zelfvertrouwen;
        G aankoopmotieven: prijs, koopgemak, etc.   
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M Algemene segmentatieroute
    F Absolute methode van segmentatie bestaat
        niet, hoewel volgens marketing prof. Jerome
        McCarthy  (4-P’s) een algemene route zou
        kunnen zijn:
        G bepaling van de totale markt : marktdefinitie
        G opsporen en verzamelen van behoeften :
            bepaling van afnemer’s behoeften
        G voorlopige segment-indeling : combinaties
            van afnemers met vergelijkbare aankoop-
            motieven

>>
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M Algemene segmentatieroute
    F Algemene segmentatie route :                (vervolg)

        G eliminatie van overeenkomstige kenmerken :
            evaluatie van heterogeniteit tussen de
            verschillende segmenten.
        G vaststelling van definitieve segmenten : en
            indien nodig, combinatie van segmenten die
            min of meer dezelfde motieven tonen
        G verzameling van nadere, aanvullende
            informatie : verdere wensen van consumen-
            ten / afnemers, verwachtingen, enz.
        G kwantificering  van de segmenten.
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M Ongedifferentieerde marketing
    F Ongedifferentieerde marketing: een markt-
        benaderingsstrategie waarbij een bedrijf
        besluit marktsegmentverschillen te negeren,
        en de markt als één geheel te beschouwen.

        G Verschillen tussen marktsegmenten worden
            genegeerd: markt aggregatie;
        G één algemeen geldende marketingstrategie,
            zoals Coca-Cola in het verleden toepaste;
        G deze strategie kan bruikbaar zijn voor
            generieke producten zoals suiker en zout.
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M Gedifferentieerde marketing
    F Gedifferentieerde marketing: een markt-
        benaderingsstrategie waarbij een bedrijf
        besluit zich te richten op marktsegmenten, en
        daartoe verschillende producten / diensten
        aanbiedt. 

        G Aanmerkelijke verschillen tussen de markt-
            segmenten, die elk worden benaderd met
            speciaal ontworpen marketingmixes.
        G maar: wanneer minder heterogeniteit
            optreedt, bestaat het risico van
            kannibalisme.
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M Geconcentreerde (focus-) marketing
    F Geconcentreerde marketing: een markt-
        benaderingsstrategie waarbij een bedrijf zich
        richt op een groot aandeel binnen 1 of meer
        submarkten (niches).

        G Deze strategie concentreert zich op 1 of
            enkele zorgvuldig gekozen segmenten of
            subsegmenten (niche-marketing), en deze
            evt. een voor een bewerkt (market by
            market segmentation). 
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M Micromarketing / 1-to-1 marketing
    F Micromarketing : betreft het creëren van maat-
        werk oplossingen, producten, en marketing
        activiteiten en programma’s gericht op de
        wensen en behoeften van individuele
        afnemers en locaties.
        Micromarketing wordt onderscheiden in lokale
        marketing en geïndividualiseerde marketing .
        G Lokale marketing : betreft het creëren van
            maatwerk oplossingen t.b.v. lokale 
            afnemersgroepen: steden, buurten,
            specifieke winkels.
            Vrbld: HAVI/McDonalds Logistic Services.  
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M Micromarketing / 1-to-1 marketing

McDonald’s: tot
2005 de enige
wereldwijde
klant van HAVI.
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M Micromarketing / 1-to-1 marketing
    F Micromarketing :
        G Geïndividualiseerde marketing : de ultieme
            vorm van segmentatie: maatwerk oplos-
            singen, producten en marketing program-
            ma’s gericht op de behoeften en voorkeuren
            van individuele afnemers.
            Meestal bekend als: markets-of-one
            marketing , customized marketing  and one-
            to-one marketing .  Niet te verwarren met
            mass-customization  (zoals door Dell
            Computers wordt toegepast).
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M Contra-segmentatie
    F Contra-segmentatie: een marktbenaderings-
        strategie waarbij een bedrijf besluit verschil-
        lende segmenten samen te voegen, bijv. als
        gevolg van veranderende afnemer’s vragen, of
        teruglopende koopkracht.
        G kan ook voorkomen in het geval van over-
            segmentatie, zoals zich heeft voorgedaan bij
            Johnson & Johnson’s shampoos ten behoeve
            van de babymarkt en de volwassenenmarkt.
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M Positionering: doel en opzet: 
    F Postionering:
        het door een organisatie bewust proberen te
        realiseren van: 
        - een bepaalde relatieve positie van de
          organisatie, een SBU, een merk of een
          product, 
        - in de perceptie van de afnemers, 
        - ten opzichte van vergelijkbare concurrenten.



2-dimensionele configuratie van

verschillende automerken: mapping
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M Positionering: doel en opzet: 
    F Bij positioneren gaat het om het realiseren van
        een mentale plaats, een zgn. breinpositie. 
        Het kenmerk van een goed concept is dat het
        onderscheidend, geloofwaardig en relevant is.
        Dat is de essentie van positioneren. 
        Uiteindelijk draait het om één ding: een
        nummer 1 positie verkrijgen.
        Probleem hierbij: door veel voorkomend laag
        betrokkenheidsgedrag van consumenten wordt
        het verkrijgen van een breinpositie steeds
        moeilijker en noodzakelijker.
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M Effectieve positionering: 
    F Effectieve positionering kan worden bereikt
        op basis van:
        G aspecten: helder, consistent, geloofwaardig, 
            concurrerend;
        G functionele en emotionele waarden;
        G design;
        G storytelling;
        G herkenbaarheid;
        G positiebepaling t.o.v. de concurrenten. 
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M Effectieve positionering: 
    F positiebepaling t.o.v. de concurrenten:


