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DIRECT MARKETING

Aspecten direct marketing

M Wat is direct marketing?:
    F een vorm van marketing gericht op het ver-
         krijgen en onderhouden van duurzame,
         structurele en directe relaties tussen aanbieder
         en afnemers, e.e.a. vooral middels directe
         communicatie en directe levering.

    F hiermee in verband staande begrippen:
        G database-marketing (D-based marketing):
              marketing gebaseerd op computertechnologie;
        G actiemarketing: integratie van direct marketing
              en sales promotion.
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DIRECT MARKETING

Aspecten direct marketing

M Traditionele marketing vs. direct marketing:  

G marktgericht
G markten
G massa communicatie
G 1 way communication
G passieve communic.
G massa media
G advertising
G reclamekosten matig
    beheersbaar
G indirecte distributie
G indirecte verkoop 

G segmentgericht
G klantenbestanden
G massaal, individueel
G 2 way communication
G interactie
G rechtstreekse media
G direct response advt.
G reclamekosten goed
    beheersbaar
G directe distributie
G directe verkoop 
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DIRECT MARKETING

Aspecten direct marketing

M Negatieve factoren DM:
    F terughoudendheid van consument (winkelen);
    F minder geschikte producten, bijv. bederfelijke
        en breekbare producten;
    F voorzichtigheid van producenten, i.v.m. relatie
        en betrokkenheid met bestaande distributie-
        kanalen;
    F mogelijke reacties van bedreigde tussenhandel,
        bijv. met betrekking tot catalogi (niet flexibel);
    F houding van consumentenorganisaties, met
        name waar het adresbestanden en privacy
        betreft.
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Aspecten direct marketing

M Vormen van DM:
    F DM op basis van massamedia (bijv. d.m.v.
        couponadvertenties);
    F DM per post, fax, verkoop per brief;
    F DM op basis van telemarketing;
    F DM met inzet van persoonlijke verkoop (bijv.
        d.m.v. colportage, demonstraties, e.d.);
    F DM met inzet van interactieve media, zoals
        teleshopping, bijv. middels televisie.
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Aspecten direct marketing

M Redenen om te kiezen voor DM:
    F trefzekerheid om doelgroep te bereiken;
    F grote keus uit inzetbare middelen: reclame,
         monsters, catalogi, enz.;
    F gunstige verhouding kosten/scoring;
    F feedback-mogelijkheden met consument
         middels antwoordkaarten, coupons, enz.;
    F onbegrensde, vooraf berekenbare testmogelijk-
         heden voor producten en diensten; 
    F persoonlijke ‘touch’ van correspondentie, e.d.;
    F ruime informatiemogelijkheden over producten
         en diensten.

8

DIRECT MARKETING

Aspecten direct marketing

M Bijzondere vormen van DM:
    F rechtstreekse reclame: tegenovergestelde van
         mediumreclame. 
         Betreft alle reclame-uitingen die rechtstreeks
         aan een doelgroep worden gericht:
         G geadresseerde brievenbusreclame (=direct
             mail, postreclame) en
         G ongeadresseerde ‘brievenbus’reclame
             (=direct non-mail, zoals H-A-H folders,
             ruitenwisserreclame, e.d.), commerciële
             boodschappen via de telefoon en andere
             interactieve media.
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Aspecten direct marketing

M Bijzondere vormen van DM:
    F direct response marketing: alle vormen van
        rechtstreeks adverteren, waarin een reactie
        wordt gevraagd, bijv. het invullen van een
        coupon, antwoordkaart of het bellen van een
        (gratis) telefoonnummer.
 
    F internet, videotex: vormen van interactieve
        communicatiesystemen, bijv. middels computer
        + modem of combinatie TV / kabel / telefoon. 
        Ook internet bankieren valt hieronder evenals
        thuisbezorg-services van o.a. supermarkten.
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Aspecten direct marketing

M Bijzondere vormen van DM:
    F persoonlijke verkoop: betreffende direct selling
        (colportage), waaronder netwerkmarketing en
        party-selling.

    F telemarketing: DM communicatie per telefoon,
        vaak gecombineerd met direct mail en
        vertegenwoordigersbezoek. 
        Kan voor diverse zaken worden ingezet:
        verkoop, aftersales service, klachten, opinie-
        onderzoek, enz., waarbij er onderscheid wordt
        gemaakt tussen inbound en outbound calling. 
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Aspecten direct marketing

M Bijzondere vormen van DM:
    F Electronic commerce: het afhandelen van
        transacties via het internet. 
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Aspecten direct marketing

M Bijzondere vormen van DM:
    F Van E-Business naar E-Services: vanaf 1996
         zijn miljoenen bedrijven internet zakelijk gaan
         gebruiken (E-Business).
         Door het vertrouwen van consumenten is gaan-
         deweg meer handel ontstaan (E-Commerce).
         Nu ontstaan steeds meer diensten via internet
         (E-Services), waaronder:
              G bestellen van eten en boodschappen
              G afstandsonderwijs
              G on-line data-storage
              G regelen van bankzaken. 



13

DIRECT MARKETING

Aspecten direct marketing

M Bekende direct marketingorganisaties:
    F Postorderbedrijven: Otto, Wehkamp, Viking, e.d.

    F Boekenclubs: ECI, The English Bookclub, voor-
        malige Boek & Plaat, Ned. Boekenclub, e.d.
 
    F Verzekeraars: de zgn. direct writers, zoals
        Centraal Beheer, OHRA, FBTO, Zilveren Kruis

    F Andere branches: zoals LOI, Dell Computers,
        kredietverschaffers (Directbank, Scottish
        Bank), uitgevers, enz.
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Aspecten direct marketing

M Financiële aspecten van DM:
    F Productiekosten: kosten van DM-productie;
    F Fulfillment costs: kosten van fysieke distributie
        en responsverwerking;
    F Communicatiekosten: kosten inzake verkrijging
        en gebruik van adresbestanden;
    F Overhead kosten: overige kosten.
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Aspecten direct marketing

M Financiële aspecten van DM:
    F Bij de analyse van de resultaten van DM-acties
        wordt onderscheid gemaakt tussen:
        G redemptie: het aantal coupons (% van totaal 
             verzonden) dat terugkomt (responspercentage)
        G conversie: uiteindelijk aantal gerealiseerde ver-
             kopen.  (conversieverhouding: t.o.v. respons, in %)
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INTERNET & MARKETING

De ‘nieuwe’ economie

M De opkomst van e-business:
    In de jaren ‘90 vond een enorme ontwikkeling
    plaats op het gebied van ICT, en raakte de wereld
    in de ban van alles wat met ICT en internet te
    maken had. 
    Iedere dag kwamen er tal van ICT-bedrijven bij,
    die soms weing bestaansrecht hadden, maar
    waarin grof geïnvesteerd werd.  In 2000 kwam
    abrupt een einde aan deze hausse, de internet-
    zeepbel werd doorgeprikt. 
    Wat overbleef was een meer reële kijk op de
    mogelijkheden van ICT en internet (-marketing).
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INTERNET & MARKETING

De ‘nieuwe’ economie

M De opkomst van e-business:
    De nieuwe marketingmogelijkheden die dankzij
    internet ontstonden, hadden volgens Kotler 
    vooral te maken met 4 trends:
    F digitalisering en connectiviteit: trage analoge
        systemen werden digitaal en dus sneller; 
        tevens ontstonden betere en snellere netwerk-
        verbindingen (information highway);
    F disintermediation en re-intermediation: ener-
        zijds meer uitschakeling van tussenpersonen 
        en anderzijds ontstaan van nieuwe vormen van 
        tussenhandel, zoals google, amazon.com, e.d.
 >>
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INTERNET & MARKETING

De ‘nieuwe’ economie

M De opkomst van e-business:
    4 trends, vervolg:
    F customization en customerization: waar voor-
        heen vooral standaard massaproductie gewoon
        was, ontstond nu meer individueel maatwerk
        (customization: Dell), en steeds vaker inter-
        actief en rekening houdend met meerdere
        behoeften (customerization: 1-to-1);
    F branchevervaging: internet brengt met zich 
        mee dat bedrijven, zoals amazon.com en
        bol.com, steeds meer categorieën van
        producten (en activiteiten) aanbieden. 
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INTERNET & MARKETING

E-business

M De opkomst van e-business:
    Nederland kent één van de grootste penetratie-
    graden van computerbezit en internettoegang.
    Dit heeft uiteraard gevolgen gekregen voor de
    manier waarop (o.a.) in Nederland zaken worden
    gedaan.  
    Bedrijven die e-business toepassen zien dit vaak
    als een uitbreiding van activiteiten waarbij 
    e-business moet leiden tot waardecreatie
    (verbetering toegevoegde waarde, value
    extension), bijv. door uitbreiding van assortiment,
    service of informatieverstrekking.
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E-business

M De opkomst van e-business:
    Naast waardecreatie kunnen er ook andere
    redenen zijn om e-business toe te passen:
    F het creëren van nieuwe afnemersgroepen, en
        het onderhouden van contacten met bestaande
        afnemers via e-mail, nieuwsbrieven, fora, e.d.;
    F het in kaart brengen van klantenbehoeften, 
        bijv. aan de hand van voorkeuren van klanten
        die websites bezoeken;
    F het aanpassen van het producten- en diensten-
        aanbod, aan de hand van genoemde communi-
        catie via internet.
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INTERNET & MARKETING

E-business

M Fasen die in e-business worden doorlopen:
    1/ informatiefase: internet wordt alleen gebruikt
         als reclamemedium: een soort uithangbord; 
    2/ interactieve fase: er ontstaat interactie met de
         gebruikers / klanten, waardoor beter op de
         wensen en behoeften kan worden ingespeeld,
         met voordelen voor inkoop, productie, logistiek;
    3/ transactiefase: bestellingen kunnen nu daad-
         werkelijk worden gedaan: e-business wordt 
         e-commerce;
    4/ transformatiefase: er is sprake van een virtuele
         organisatie met div. outsourcing aan partners
         in de waardeketen. Alles verloopt via internet.
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INTERNET & MARKETING

E-business

M Samenhang in processen bij e-business:
    Een belangrijk kenmerk van e-business is dat het
    vrijwel alle processen in de organisatie raakt.
    De transformatiefase betreft een volledige inte-
    gratie van de bedrijsprocessen bij e-business, nl.:
    F e-commerce
    F business intelligence (BI)
    F customer relationship management (CRM)
    F supply chain management (SCM)
    F enterprise resource planning (ERP)

    E-business vormt dan de som van al deze 
    processen.
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E-business

M Processen bij e-business:
    F e-commerce: het doen van zakelijke transacties
        via het internet;
    F business intelligence (BI): het verzamelen van
        allerlei data en informatie (datawarehousing 
        van klantenprofielen, concurrentieanalyses, 
        e.d.), deze te verwerken, analyseren en te inter-
        preteren (datamining); 
    F customer relationship management (CRM): het
        continu en systematisch ontwikkelen van duur-
        zame en winstgevende klantrelaties met indivi-
        duele klanten,  met als doel wederzijdse voor-
        delen te creëren; 
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E-business

M Processen bij e-business:
    F supply chain management (SCM): ‘integraal
        ketenbeheer’, een principe waarbij door middel
        van het verbeteren van processen en samen-
        werking met leveranciers en afnemers een 
        betere stroom van goederen en diensten in de
        keten ontstaat;
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E-business

M Processen bij e-business:
    F enterprise resource planning(ERP): een soft-
        ware oplossing om alle (primaire) bedrijfs-
        processen, waaronder inkoop, voorraad-
        systemen, verkoop, bedrijfsadministratie en
        logistiek zodanig met elkaar verbonden, dat
        alle vergaarde informatie door het hele bedrijf,
        door iedereen, bruikbaar is.
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E-business
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INTERNET & MARKETING

E-business

M Invoering van e-business: een spagaat:
    De ontwikkeling van een e-business strategie
    brengt zoveel mogelijkheden met zich mee, dat
    organisaties vaak niet in staat zijn dit goed in te
    voeren.  E-business biedt veel kansen, maar vergt
    ook veel van de organisatie zelf.

    Om bedrijven hierbij te helpen wordt wel o.a.
    gebruik gemaakt van het back to basics-model,
    bestaande uit 9 onderdelen waarmee getoetst 
    kan worden of toepassing van e-business wel
    haalbaar is.                                                                  
            >>
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E-business
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E-marketing

M E-marketing en e-marketingdomein:
    E-marketing betreft het toepassen van internet en
    digitale technologieën om de voor marketing vast-
    gestelde doelstellingen te behalen, zoals aantal
    nieuwe klanten, klantenaandeel, afzet, enz.
    E-marketing richt zich op:
    F B2C: bedrijven naar consumenten;
    F B2B: bedrijven naar bedrijven;
    F C2C: consumenten naar consumenten;
    F C2B: consumenten naar bedrijven;
   [F en verder ook m.b.t. overheid: G2C, G2B, en
        G2G].
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E-marketing

M E-marketing en marketingmix:
    In de e-marketingomgeving communiceren 
    ondernemingen niet altijd meer op basis van de
    gebruikelijke 4 of meer P’s, maar wordt wel het
    SIVA-model gehanteerd:
 
    Solution / Information / Value / Access
  >>
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E-marketing

M E-marketing en marketingmix: het SIVA-model: 
    F Solution (product): afnemers kopen thans 
        vaker oplossingen voor hun behoeften;
    F Information (promotie): afnemers zoeken zelf
        informatie over de invulling van hun behoeften; 
    F Value (prijs): de waardebepaling door
        afnemers: prijs, service, vertrouwen, imago,
        gemak, enz.;
    F Access (plaats): hoe, waar en de toegankelijk-
        heid waarmee afnemers oplossingen kunnen
        zoeken.
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E-marketing

M E-marketing en website bijzonderheden:
    Het doel van alle e-marketingactiviteiten is dat
    afnemers naar de website van de aanbieder 
    worden getrokken.  Dit vereist:
    F een goede website, en
    F effectieve online marketingcommunicatie.
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INTERNET & MARKETING

E-marketing

M E-marketing en website bijzonderheden:
    F een goede website: het succes hiervan hangt 
        af van o.a.:
        O de strategie: met inzet van welk business
            (verdien-) model wil de onderneming duur-
            zame concurrentievoordelen genereren?
        O de functionaliteit: snelle toegang, klant-
            vriendelijkheid, nauwkeurigheid, snelle
            downloadtijd, relevante informatie, enz.;
        O het onderhoud: up-to-date zijn van website;
        O de vindbaarheid: makkelijk vindbaar zijn via
            zoeksites, zoals Google en Yahoo.
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E-marketing

M E-marketing en website bijzonderheden:
    F om de effectiviteit van websites te meten,
        worden de volgende verhoudingen gebruikt:
        O doorklikratio:

        O conversieratio:
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E-marketing

M E-marketing en website bijzonderheden:
    F effectieve online marketingcommunicatie: 
        betreft o.a. de volgende aspecten:
        O electronic (digital) advertising, via allerlei
            interactieve media (internet, mobiel, e.d.)
        O internet (online) advertising (webvertising), 
            via internetmedia zoals websites, e-mail,
            gesponsorde software, enz.

    F de meest bekende vormen van webvertising 
        zijn banners en buttons, en gevraagde e-mail 
        of ongevraagde e-mail (spam).
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E-marketing

M E-marketing en website bijzonderheden:
    F Een bijzondere vorm van e-marketing betreft 
        viral  marketing: een marketingtechniek 
        waarbij met behulp van bestaande sociale
        netwerken wordt geprobeerd de bekendheid 
        van een merk te vergroten (of positieve
        associaties te bereiken) op een manier die te
        vergelijken is met een virale epidemie.
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E-marketing

M E-marketing en website bijzonderheden:
    F viral  marketing: 
        Dit is dus een digitale vorm van mond-tot-
        mond-reclame, die op snelle en goedkope wijze
        veel mensen kan bereiken.
        Voorbeeld: Burger King’s ‘subservient chicken’
        (’slaafse’ kip op internet, die allerlei
        commando’s (400) van kijkers uitvoerde).
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E-commerce

M E-commerce aspecten:
    F E-commerce betreft het doen van zakelijke
        transacties via het internet, maar is in feite
        ruimer dan alleen het kopen en verkopen van
        producten en diensten.  Andere invalshoeken: 
        O een communicatieperspectief: informatie-
            verstrekking, betalingen verrichten, e.d.;
        O een bedrijfsprocesperspectief: digitale 
            technologieën voor zakelijke transacties;
        O een dienstenperspectief: kwaliteits-
            verbetering van de dienstverlening;
        O een online perspectief: online kopen en
            verkopen van producten, diensten en info.
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E-commerce

M E-commerce aspecten :
    F Met betrekking tot het kopen en verkopen van
        producten en diensten wordt binnen 
        e-commerce onderscheid gemaakt tussen:
        O buy-side e-commerce : de transacties tussen
            een onderneming en haar leveranciers;
        O sell-side e-commerce : de transacties tussen
            een onderneming en haar afnemers.  


