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COMMUNICATIEBELEID

Het communicatieproces

M Vormen van communicatie:
    F intrapersoonlijke communicatie (zelfdialoog)
    F interpersoonlijke communicatie (interactief)
    F massacommunicatie (weinig feedback, veel
        storing)
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Het communicatieproces

M Gebruikelijk communicatieschema:
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Het communicatieproces

M Communicatieproces in detail:
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Het communicatieproces

M Variant: Two-step-flow of communication:
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Het communicatieproces

M Communicatiemodellen:
    Diverse theorieën, verschillen veelal op 2 punten:

    F communicatie(aandachts-)proces
        communicatie ---> aandacht & involvement, of:
        aandacht & involvement ---> communicatie?

    F communicatie-verwerkingsproces
        verschillende werkingen van communicatie-
        modellen (klassieke / moderne varianten).   
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Het communicatieproces

M Klassieke hiërarchische communicatiemodellen:
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Het communicatieproces

M Moderne communicatiemodellen:
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COMMUNICATIEBELEID

Promotiemix: communicatiemix
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COMMUNICATIEBELEID

Promotiemix: communicatiemix

M De communicatiemix:
    F betreft instrumenten ten behoeve van de
        communicatie met doelgroepen;

    F betreft interpersoonlijke communicatie middels
        persoonlijke verkoop;

    F betreft massacommunicatie middels o.a. reclame
        (advertising), publiciteit, PR, propaganda en
        merchandising. 
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COMMUNICATIEBELEID

Promotiemix: actiemix
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COMMUNICATIEBELEID

Promotiemix: actiemix

M De actiemix:
    F betreft instrumenten voor korte termijn, ter
        ondersteuning van product, prijs en plaats;

    F betreft activiteiten ter stimulering van de
        communicatie:
        communicatie + promotion = ‘commotion’,
        bijv. een prijsvraag;

     F betreft activiteiten om op korte termijn omzet
         te behouden of om extra omzet te genereren.



Top global advertisers (millions of $, Global Marketers Top-100, ):2013

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:

11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:

$11,470
$  7,910
$  5,930
$  3,440
$  3,350
$  3,230
$  3,120
$  2,900
$  2,860
$  2,740

$  2,720
$  2,720
$  2,540
$  2,410
$  2,190
$  2,160
$  2,070
$  1,980
$  1,920
$  1,860

Procter & Gamble, US:
Unilever, NL/UK:

:
, :

, :

LÓréal, F:
Toyota, JAP:
GM, USA
Volkswagen D
Nestlé, SW:
CocaCola USA
Mars Inc., USA:
PepsiCo, USA:

McDonald’s Corp., USA:
Sony Corp., JAP:

Johnson & Johnson, USA:
Microsoft, USA:
Yum! Brands USA:
ComCast Corp.  USA:

ReckittBenckiser, UK:
Ford Motor Co., USA:
Nissan Motor Co., JAP:
Samsung, JAP:

(KFC,etc.), 

(NBC,etc.),
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Promotieuitgaven topmerken

M Wereldranglijst topadverteerders:

AdAge / Nielsen, 2014
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De communicatiemix

M Reclame
    F het beïnvloeden van consumenten met een
        commercieel doel via betaalde media door een
        herkenbare afzender

    F betreft overredende commerciële communi-
        catie over producten en organisaties, waarbij
        tegen betaling gebruik wordt gemaakt van
        massamedia, en waarvan het doel is de kennis,
        de attitude en mogelijk het gedrag van een
        doelgroep in een voor de adverteerder gunstige
        richting te beïnvloeden. 
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De communicatiemix

M Public relations (PR)
    F het stelselmatig bevorderen van wederzijds
        begrip tussen een organisatie en haar
        publieksgroepen (o.a. werknemers, overheden,
        marketingdoelgroepen, enz.).

    F draagt bij aan de afstemming tussen de
        organisatie en in- externe publieksgroepen. 
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De communicatiemix

M Public relations (PR)
    F kan onderscheiden worden in:
        G corporate public relations, met als doel het
            imago van de onderneming te verbeteren
            (corporate identity: gewenst beeld /
            corporate image: werkelijk beeld).  Gericht
            op het beschermen tegen kritiek, of het
            kweken van begrip of respect voor de
            organisatie;
        G marketing public relations, gericht op het
            ondersteunen van marketinginspanningen en
            alle communicatieaspecten daarvan te
            binden en te versterken.
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De communicatiemix

M Public relations (PR): communicatieinstrumenten
    De communicatie-instrumenten die bij corporate
    communicatie worden ingezet, zijn in grote lijnen
    dezelfde die worden gebruikt bij marketing-
    communicatie:
                                Q (corporate) reclame
                                Q public relations
                                Q sponsoring
                                Q beurzen & tentoonstellingen
                                Q interne communicatie.

    Hierbij worden verschillende media benut: radio/
    tv, bladen, telefoon, internet, persoonlijk contact.
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De communicatiemix

M Propaganda
    F communicatie gericht op het overtuigen van de
        doelgroep van de juistheid van een bepaald
        standpunt op het gebied van bijv. cultuur,
        politiek, opvoeding of godsdienst, met als doel
        attitude-en gedragsverandering.

    F niet direct commercieel, maar
        overwegend ideëel, bijv.
        Postbus 51 propaganda
        (overheidspropaganda?),
        gesubsidieerde instellingen.
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De communicatiemix

M (Service)merchandising (rack-jobbing)
    F alle handelingen op de winkelvloer die het
        product beter zichtbaar of grijpbaar maken,
        inclusief de adviesfunctie t.b.v. de winkelier. 

    F in distributie-verband adviseert de service
        merchandiser over de prijs- en assortiments-
        samenstelling, de schappresentatie, vult de
        voorraad in de winkel aan en verzorgt het
        schap.  Wordt vooral ingeschakeld als de retail
        onvoldoende gespecialiseerd is in de product-
        groep m.b.t. inkoop en fysieke distributie.  
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De communicatiemix

M Belang van communicatie in marketing
    F een merk sterk houden wordt steeds moei-
        lijker; merken worden steeds meer uitwissel-
        baar, merktrouw is niet vanzelfsprekend: er is
        sprake van een verdringingsmarkt.

    F niet alleen positionering is van belang, maar
        steeds vaker: vitalisatie van het merk: steeds
        weer zich bewijzen, en innoveren (bijv. zoals 
        bij verpakkingen). 
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De communicatiemix

M Belang van communicatie in marketing
    F daarnaast ontstaat bij consumenten een zekere   
        ‘verzadigdheid’ in het klakkeloos consumeren
        van allerlei uitingen van producenten.

    F�belangrijkste aspecten van sterke merken:
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Geïntegreerde marketing 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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Geïntegreerde marketing communicatie

M Geïntegreerde (marketing) communicatie:
    de situatie waarbij er sprake is van synergie *)

    tussen verschillende communicatiemiddelen.
    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.

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

M Geïntegreerde (marketing) communicatie:
    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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Geïntegreerde marketing communicatie

M Marketing (marketing) communicatiesysteem :


