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SALES PROMOTION

Plaats sales promotion
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SALES PROMOTION

Plaats sales promotion

5

SALES PROMOTION

Aspecten sales promotion

M Sales promotion:
    F (tijdelijke) verbetering van de prijs / waarde-
        verhouding van een product door een tijdelijk
        prijsvoordeel (bijv. korting) of tijdelijke
        verhoging van de waarde (bijv. 10% extra
        inhoud) met als doel: omzetvergroting op korte
        termijn.

    F is vooral gericht op beïnvloeding van het
        gedrag. 
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SALES PROMOTION

Promotie plan



7

SALES PROMOTION

Aspecten sales promotion

M Promotiebudgetten:
    F promotiebudgetten zijn in de loop der tijd snel
        gestegen, met name omdat:
        G het aantal producten en merken snel
            toeneemt; 
        G in tal van productgroepen meer merken
            voorkomen, die ook steeds meer op elkaar
            gaan lijken; 
        G productmanagers graag snel resultaten zien
            en zo voor kortetermijn promoties kiezen;
        G het omzetresultaat van promotie nauwkeurig
            kan worden berekend. 
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SALES PROMOTION

Aspecten sales promotion

M Kosten van sales promotion:
    F above the line activiteiten: voor de
        concurrentie zichtbare activiteiten en min of
        meer kwantificeerbare kosten, bijv. adverten-
        ties en reclames.

    F below the line activiteiten: voor concurrenten
        minder traceerbare en minder duidelijke
        kosten, zoals DM-activiteiten, kortingen,
        relatiegeschenken, cash-refunds, e.d. 
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COMMUNICATIEBELEID

Aspecten sales promotion

M Opgave 5:
    Een importeur van het Zwitserse strooikaasmerk
    Görr evalueert een cash-refund actie.  In totaal zijn
    360.000 actieverpakkingen uitgezet. 
    Tegen inlevering van één actiezegel, die op elke
    verpakking te vinden is, kon de consument een
    terugbetaling van 2 euro plus 39 cent portokosten
    krijgen. Van de actieverpakkingen is 75% verkocht,
    de rest is door de importeur teruggenomen. Er blijkt
    een redemptie (responspercentage) van 50% te
    zijn.  De kosten van handling bedragen 50 cent per
    inzending.
    Wat heeft deze actie gekost (excl. kosten van terug-
    genomen producten)?  
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COMMUNICATIEBELEID

Aspecten sales promotion

M Oplossing opgave 5:   € 390.150 
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SALES PROMOTION

Aspecten sales promotion

M Sales promotion door producenten heeft als doel:

    F aantrekken van nieuwe afnemers / gebruikers:
        deze kunnen non-gebruikers zijn of gebruikers
        van substituten (concurrenten).  Het gaat hier
        om de horizontale werking van promotie.

    F verhogen van verbruiksintensiteit, verhogen
        van merktrouw: marktuitdieping, diepte-
        werking.  Het gaat hier om de verticale werking
        van promotie. 
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SALES PROMOTION

Soorten sales promotion
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SALES PROMOTION

Aspecten sales promotion

M Consumentenpromotie:
    F steeds vaker hebben deze promotionele
        activiteiten niet primair tot doel omzet direct te
        vergroten (klassieke promoties), maar juist
        concrete invulling van het merkbeeld.

        Deze promotionele activiteiten bestaan veelal
        uit thematische promoties gericht op attitude-
        verandering ten aanzien van het merk, klanten-
        trouw en langetermijneffect.
        Gevolg: rumour aroud the brand (bij. Camel
        Trophy, Red Bull evenementen, e.d).
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SALES PROMOTION

Aspecten sales promotion

Red Bull:
organisator van
diverse events
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SALES PROMOTION

Aspecten sales promotion

M Consumentenpromotie:
    F meer dan 90% van alle promoties zijn gericht
        op consumenten.  
        Mogelijke promotiedoelstellingen zijn:
        G aantrekken van nieuwe klanten: Daewoo
            Taxatie Team, dat bij 20.000 auto’s een
            taxatierapport onder de wissers stopte, het-
            geen forse verkoop gaf van nieuwe Daewoo’s.
        G vasthouden van bestaande klanten: belang
            van bestaande klanten: 80-20 regel; klanten
            vasthouden kan bijv. d.m.v. spaaracties,
            bonusverpakkingen e.d.
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SALES PROMOTION

Aspecten sales promotion

M Consumentenpromotie:
    F Promotiedoelstellingen:
        G opvoeren van de besteding per klant: bijv. 
            door prijsreductie bij aankoop van 3 pakken
            tegelijk.
        G stimuleren van het productgebruik: bijv.
            andere gebruiksmomenten stimuleren, zoals
            Unox dit doet met Cup-a-soup.
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SALES PROMOTION

Aspecten sales promotion

M Consumentenpromotie:
    F Promotiedoelstellingen:
        G�ondersteunen van thematische marketing-
            communicatie: zoals bij het sparen bij DE
            voor artikelen die juist met het gebruik van
            koffie te maken hebben.
        G�introduceren van een nieuw merk: zoals
            nieuwe tijdschriften worden geïntroduceerd
            met introductiekorting.
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SALES PROMOTION

Aspecten sales promotion

M Handelspromotie (trade promotion):
    F Medewerking van de handel is hier natuurlijk
        van groot belang.  Belangrijkste factoren:

        G belangrijkheid van het merk; omzet- / afzet-
            volume, marktaandeel?
        G promotie-elasticiteit: hoe reageert de omzet
            op de promotie?
        G ondersteuning door de producent
        G reputatie van de producent, in samenwerking 
        G winstgevendheid van het merk
        G het aantal promoties; te veel, te weinig? 
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SALES PROMOTION

Aspecten sales promotion

M Handelspromotie:
    F in veel gevallen wordt meer geld besteed aan
        handelspromotie (kortingen, weggevers,
        sampling, cadeaus, reizen, seminars) dan aan
        consumentenpromotie. 
        Mogelijke promotiedoelstellingen zijn:
        G verkrijgen van handelssteun bij consumenten-
            acties: de handel wordt overstelpt met
            promoties (bijv. Amerikaanse supermarkten,
            die elke week kunnen kiezen uit >600
            promoties), en medewerking van detaillisten is
            veelal cruciaal.

     >> 
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SALES PROMOTION

Aspecten sales promotion

M Handelspromotie:
    F promotiedoelstellingen:
        G uitbreiding van aantal verkooppunten: met
            name voor nieuwe merken zal een hoge
            distributiegraad van groot belang zijn. 
            Hoeveel, hangt af van het product en de aard
            van het merk.
        G vergroten of verkleinen van handels-
            voorraden:
            vergroting (’inladen’) van voorraden betekent
            meestal ook omzettoename; verkleining kan
            soms wenselijk zijn bij introductie van een
            nieuw of verbeterd product. >> 
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SALES PROMOTION

Aspecten sales promotion

M Handelspromotie:
    F Promotiedoelstellingen:
        G verbetering van de handelsrelaties: in som-
            mige productgroepen zijn de merken onder-
            ling sterk uitwisselbaar: er bestaat dan geen
            sterk merkvoorkeur bij de consumenten, en
            voor de handel zijn de marges vrijwel gelijk. 
            De relatie die het winkelbedrijf met diverse
            leveranciers heeft is dan vaak bepalend voor
            de uiteindelijke productkeuze. 
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SALES PROMOTION

Aspecten sales promotion

M Handelspromotie:
    F Selling in / selling out:
        G voor het verkrijgen van horizontale én 
            verticale werking van promotie  -vooral bij
            pushstrategie-  maakt de producent gebruik
            van selling-in activiteiten. 
            Hiermee wil de producent bereiken dat de
            handel de producten in het assortiment
            opneemt en daaraan de nodige aandacht
            besteedt.
            Bijv. d.m.v. aanbiedingen als een gratis extra
            doos per gros, schapverzorging, of een
            aangeboden reis bij een bepaalde afname. 
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SALES PROMOTION

Aspecten sales promotion

M Handelspromotie:
    F Selling in / selling out:
        G voor het verhogen van de activiteit van de
            handel naar de consument toe past de 
            producent selling-out activiteiten toe. 
            Hiermee wil de producent bereiken dat de
            omzetsnelheid bij de handel wordt vergroot.
            Bijv. d.m.v. beloning voor displays of extra
            schap ruimte, het maken/verstrekken van
            folders of ander ondersteunend winkel-
            materiaal, e.d.).
            Selling-out activiteiten worden ook wel
            aangeduid als merchandising. 

24

SALES PROMOTION

Aspecten sales promotion

M Opgave 6:
    Strijkboutengroothandel Schroeijer verkocht vorig
    jaar 50.000 strijkbouten à gemiddeld 50 euro (excl.
    btw) aan de detailhandel.  Schroeijer’s brutowinst
    bedraagt 25% van de omzet. 
    Om zijn afzet te vergroten, wil hij een actie voeren
    waarbij een korting van 10% zal worden gegeven.
    Voorwaarde is echter dat zijn totale brutowinst
    gelijk blijft.
    Met welk percentage zal zijn afzet moeten
    veranderen bij een verder ongewijzigd kosten-
    patroon?
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SALES PROMOTION

Aspecten sales promotion

M Oplossing opgave 6:   +66,7%
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SALES PROMOTION

Aspecten sales promotion

M Vertegenwoordigers (sales force-)promotie:
    F gericht op eigen verkooppersoneel, vaak d.m.v.
        incentives, wedstrijden, exclusieve buitendienst
        bijeenkomsten, extra (geldelijke en/of
        materiële) beloningen e.d. ter stimulering
        van de verkoopinspanning.

        Dit zorgt er (mede) voor dat de verkoopbood-
        schap beter wordt overgebracht, om de
        verkoopdoelstellingen te kunnen bereiken.
        Zorgt ook voor een groter gevoel van team
        spirit en saamhorigheid.
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SALES PROMOTION

Aspecten sales promotion

M Vertegenwoordigerspromotie:
    F Mogelijke promotiedoelstellingen:
        G werven van nieuwe klanten
        G opvoeren van orderbedrag
        G extra aandacht geven aan bepaalde merken
        G realiseren van gelijkmatiger seizoenspatroon
        G verkopen van merken met hogere marge
        G verbeteren van prestaties van winkel- en
            tussenhandelpersoneel
        G realiseren van meer displays bij de handel 
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SALES PROMOTION

Aspecten sales promotion

M Promotie gericht op beïnvloeders:
    F ook al zijn beïnvloeders (architecten, artsen,
        accountants, consultants, bedrijfsadviseurs,
        enz.) zelf veelal geen directe afnemers van de
        producten en diensten van diverse producen-
        ten, hun rol als beïnvloeder / promotor is vaak
        van doorslaggevende betekenis.

        In dit verband wordt steeds meer geld besteed
        aan deze promotie (weggevers, cadeaus,
        reizen, seminars, kortingen op evt. aankoop
        van producten, enz.).
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SALES PROMOTION

Aspecten sales promotion

M Promotie gericht op beïnvloeders:
    F Mogelijke promotiedoelstellingen:
        G voorkeur ontwikkelen voor organisatie,
            methode of merk
        G kennisverspreiding m.b.t. methode of merk     
        G relatie-uitbouw en -verbetering m.b.t.
            verkoper en andere functionarissen van de
            organisatie
        G doorverwijzingen realiseren naar / binnen
            andere netwerken 
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SALES PROMOTION

Aspecten sales promotion

M Promotie door beïnvloeders zélf:
    F Ook beïnvloeders maken steeds meer gebruik
        van de mogelijkheden van sales promotion, en
        wel vaak om vergelijkbare redenen:
        G voorkeur ontwikkelen voor hun organisatie,
            methode of merk
        G kennisverspreiding m.b.t. methode of merk     
        G relatie-uitbouw en -verbetering m.b.t. directe
            en indirecte klanten
        G uitbreiding van het eigen netwerk
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SALES PROMOTION

Sales promotion technieken

M Geld-voordelen:
    G Prijskorting: tijdelijk van  € 4,95 voor ....
    G Product-plus promotie: méér (inhoud) voor
        dezelfde prijs
    G Sample/proefverpakking: gratis (of tegen zeer
        lage prijs), soms H-A-H, verstrekking van een
        product of proefmonster (sampling).
    G Coupon/waardebon: voor een prijskorting bij
        aanschaf van een product
    G Cash-refundactie: waarbij afnemer een geld-
        bedrag op zijn rekening krijgt bij inlevering
        van een aankoopbewijs. 
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SALES PROMOTION

Sales promotion technieken

M Goederen-voordelen:
    G Premiums: gratis artikel dat door de organisatie
        al dan niet op aanvraag aan een klant wordt
        uitgereikt of toegezonden, of ook:
           Q near pack: in het schap verkrijgbaar
           Q on pack: op het product bevestigd
           Q in pack: meeverpakt in het product
        Er zijn ook premiums waarvoor moet worden
        bijbetaald, waarbij de prijs onder de normale
        verkoopprijs ligt.   
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SALES PROMOTION

Sales promotion technieken

M Goederen-voordelen:
    G Free-mail-actie: consument krijgt na het
        opsturen van aankoopbewijs gratis een cadeau
        per post.
    G Club-promotie: consument kan lid worden van
        een club, waarvan de leden diverse voordelen
        krijgen aangeboden (Venz-club, Bijenkorf’s
        vaste klantenkaart, e.d.).
    G Self-liquidating premium, premium waarvan de
        kosten incl. verzending worden gedragen door
        de afnemer, zoals bij DE-bestelartikelen.
    G Spaaracties/zegelsystemen: airmiles, enz.
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SALES PROMOTION

Sales promotion technieken

M Kansen-voordelen:
    G Prijsvragen & wedstrijden: altijd in combinatie
         met een ‘jureerbare prestatie’, bijv. slagzin 
         afmaken, tekeningen maken, enz.
    G Sweepstakes: wedstrijden waarbij de deel-
         nemers gratis een willekeurig getrokken
         nummer krijgen toegezonden.  Vóór de toe-
         zending is a-select bepaald op welke nummers
         een prijs valt. Velen reageren niet, waardoor
         veel beschikbare prijzen nooit worden
         opgeëist. Dit systeem kan al gauw in strijd zijn
         met de eisen volgens de Wet op de kansspelen.
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SALES PROMOTION

Sales promotion technieken

M Wettelijke bepalingen m.b.t. sales promotion:
    F Wet op de kansspelen:
        Doel: ‘speelzucht’ tegengaan, betreft regeling
        van commerciële prijsvragen, waarbij deze (in
        algemeen) alleen zijn toegestaan wanneer o.a.:
              Q deelnemers een zekere prestatie moeten
                  leveren, 
              Q deze prestatie jureerbaar is, en
              Q de prijs < EUR 2.300.


