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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Promoties
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MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Promoties
promoties als marketingcommunicatie-instrument

M Ontwikkeling van promotie in marketing-
    communicatie:
    F promotie (sales promotion, verkoopbevordering)
        was aanvankelijk de verzamelnaam voor
        marketingtechnieken die de verkoop tijdelijk een
        extra boost geven.
        Het reclamevolume is inmiddels flink toege-
        nomen, en de verschillen tussen merken worden
        kleiner.  
        Gevolg: meer behoefte aan promotionele
        activiteiten die de marketingcommunicatie voor
        een merk benadrukken en meer tastbaar maken.
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Promoties
promoties als marketingcommunicatie-instrument

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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Promoties
promoties als marketingcommunicatie-instrument

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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Promoties
promoties als marketingcommunicatie-instrument

M Promotieplan:
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Promoties
promoties als marketingcommunicatie-instrument

M Soorten promotie:
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Promoties
consumentenpromoties

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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Promoties
consumentenpromoties

Red Bull:
organisator van
diverse events
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Promoties
consumentenpromoties

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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Promoties
consumentenpromoties

M Consumentenpromotie:
    F verdere 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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Promoties
consumentenpromoties

M Consumentenpromotie:
    F verdere promotiedoelstellingen:
        G�ondersteunen van thematische marketing-
            communicatie -> merkessentie: 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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Promoties
handelspromoties

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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Promoties
handelspromoties

M Handelspromotie, promotiedoelstellingen:
    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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Promoties
handelspromoties

M Handelspromotie, promotiedoelstellingen:
    F verdere 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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Promoties
handelspromoties

M Handelspromotie, promotiedoelstellingen:
    F verdere 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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Promoties
handelspromoties

M Handelspromotie, selling in / selling out:
    F 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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Promoties
handelspromoties

M Handelspromotie, selling in / selling out:
    F 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 winkelmateriaal, e.d.).
        Selling-out activiteiten worden ook wel
        aangeduid als merchandising. 
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Promoties
promoties voor de verkoopstaf

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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Promoties
promoties voor de verkoopstaf

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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Promoties
promoties voor beïnvloeders

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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Promoties
promoties voor beïnvloeders

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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Promoties
promoties door beïnvloeders

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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Promoties
promotiestrategieën

M Klassieke en thematische promoties:
    F Meest gehanteerde strategieën voor klassieke
        (actiegerichte) promoties:

        G tijdelijke prijskortingen;
        G coupons en cash refunds;
        G bonusverpakkingen;
        G sampling en demonstraties.
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Promoties
promotiestrategieën

M Klassieke en thematische promoties:
    F Verder worden ook vaak thematische promoties
        ingezet, waaronder:

        G weggevers;
        G cadeaus met bijbetaling;
        G spaaracties;
        G prijsvragen, wedstrijden en sweepstakes.
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Promoties
promotiestrategieën

M Klassieke promoties:
    F Tijdelijke prijskortingen (prijs-min acties):
        worden regelmatig ingezet, zowel t.b.v.
        consumenten als t.b.v. de handel (o.a. in de
        vorm van extra korting op inkoop, display-
        vergoeding, reclamebijdrage of kwantum-
        korting).
        Voordelen, o.a.:
        G kunnen snel worden gerealiseerd;
        G eenvoudig toe te passen, werken direct.
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Promoties
promotiestrategieën

M Klassieke promoties:
    F Tijdelijke prijskortingen (prijs-min acties):
    F Nadelen, o.a.:
        G handel en consumenten raken hieraan
            gewend, verwachten vervolgacties;
        G soms leiden tijdelijke prijskortingen tot
            permanente kortingen, bijv. in concurrentie
            met huismerken;
        G kunnen leiden tot prijzenoorlogen;
        G mogelijke aantasting van kwaliteitsimago;
        G kunnen voor de producent met relatief lage
            marge, duur uitvallen.
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Promoties
promotiestrategieën

M Klassieke promoties:
    F Handelskortingen:
        worden door de producent vooral ingezet om
        (nieuwe) producten extra aandacht te geven
        of om extra omzet te genereren.
        Toch werken deze kortingen lang niet altijd:
        G het aantrekken van nieuwe consumenten lukt
            vaak maar ten dele;
        G nieuwe concurrentie wordt niet of nauwelijks
            mee voorkomen;
        G bestaande consumenten slaan in: de omzet-
            stijging gaat ten koste van toekomstige
            omzet.
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Promoties
promotiestrategieën

M Klassieke promoties:
    F Consumentenkortingen:
        worden ingezet door de producent of door de
        handel om producten extra aandacht te geven
        of om extra omzet te genereren, bijv.
        introductiekortingen of actiekortingen, en ook:
        inruilkortingen.
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Promoties
promotiestrategieën

M Klassieke promoties:
    F Consumentenkortingen:
        zijn vooral bedoeld om:
        G meer te verkopen: bijv. 3 halen 2 betalen;
        G consument over te halen tot aankoop, zoals
            inruilacties in de autoverkoop;
        G van overtollige of overjarige voorraden af te
            komen: uitverkoop, opruiming, e.d. 
        G het goedkope prijsimago te benadrukken:
            scherpe aanbiedingen zoals (v/h) V&D
            Prijzencircus.  
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Promoties
promotiestrategieën

M Klassieke promoties:
    F Consumentenkortingen:
        werken ook niet altijd effectief:
        G beïnvloeden MA-grootte nauwelijks; dalende
            marktaandelen worden hiermee niet omge-
            bogen (er kan dan beter worden gekozen
            voor productverbetering);
        G bij te snelle opeenvolging van consumenten-
            korting (binnen een jaar) wordt deze als een
            vast onderdeel van het prijsbeleid gezien; de
            consument wacht intussen wel af (en stapt
            voorlopig over naar een ander merk).
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Promoties
promotiestrategieën

M Klassieke promoties:
    F Coupons en cash-refunds:
        G consument moet hierbij zelf in actie komen;
        G coupons stimuleren probeeraankopen,
            leveren veel adresgegevens op, maar zijn qua
            redemptie (% dat wordt ingeleverd) lastig te
            voorspellen;
        G cash-refunds worden aan de hand van
            digitaal of per post aangeleverde aankoop-
            bewijzen op de bankrekening van de
            consument gestort;

>>
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Promoties
promotiestrategieën

M Klassieke promoties:
    F Coupons en cash-refunds:
        G respons bij cash-refunds heeft o.a. te maken
            met:
            O hoogte van refundbedrag; dit is bij levens-
                middelen veelal niet meer dan € 1 à € 3;
            O de bekendheid van de consument met het
                merk; bij nieuwe merken is er veelal
                minder respons;
            O het vereiste aantal aankoopbewijzen;
            O (on)duidelijkheid omtrent wat in te sturen,
                waar naar toe en binnen welke termijn;

>>
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Promoties
promotiestrategieën

M Klassieke promoties:
    F Coupons en cash-refunds:
        G respons bij cash-refunds heeft verder te
            maken met:
            O de looptijd van de actie;
            O de verkrijgbaarheid van het merk;
            O de promo-activiteiten van de concurrentie;
            O de impact van de refund-communicatie (via
                reclame, DM, winkelcommunicatie): hoe
                de actie wordt gecommuniceerd;
            O hoe aankoopbewijzen moeten worden inge-
                stuurd (per post = postzegels plakken?).
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Promoties
promotiestrategieën

M Klassieke promoties:
    F Bonusverpakkingen (product-plus acties):
        G feitelijk een prijspromotie: voor de normale
            prijs wordt tijdelijk meer aangeboden;
        G deze promotie kost de producent minder dan
            hij belooft: 25% meer inhoud kost hem niet
            25% méér;
        G vooral interessant voor bestaande klanten, en
            om nieuwe concurrenten voorlopig te weren;
        G kosten zijn vooraf bekend;
        G gemakkelijk via verpakking, actiereclame en 
            winkelcommunicatie te communiceren; >>
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Promoties
promotiestrategieën

M Klassieke promoties:
    F Bonusverpakkingen (product-plus acties):
        G enkele nadelen:
            O hiermee worden weinig probeeraankopen
                gerealiseerd;
            O merkimago wordt hiermee niet of
                nauwelijks opgebouwd;
            O verpakkingen dien aangepast te worden;
            O grotere verpakkingen kunnen leiden tot
                problemen voor de winkelaar (voorraad,
                schappenruimte).
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Promoties
promotiestrategieën

M Klassieke promoties:
    F Sampling en demonstraties:
        G bedoeld om de consument kennis te laten
            maken met nieuwe of verbeterde producten;
        G sampling gebeurt o.a.:
            O langs H-A-H-verspreiding (brievenbussen);
            O in de winkel, meestal met toelichting;
            O tijdens evenementen, of aan de hand van
                postcodesegmentaties;
            O via de verpakking van een ander product;
            O per postbestelling;
            O via traditionele media, zoals magazines.
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Promoties
promotiestrategieën

M Klassieke promoties:
    F Sampling en demonstraties:
        G sampling is het meest effectief wanneer het
            merk:
            O laag geprijsd is, met een groot omzet-
                potentieel en en hoge omloopsnelheid;
            O in grote volumes verpakt, vervoerd en
                gedistribueerd wordt;
            O unieke eigenschappen heeft, zoals smaak
                en geur, die anders lastig gecommuniceerd
                kunnen worden;
            O gemakkelijk verkrijgbaar is;
            O kwalitatief beter is dan concurrenten.
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Promoties
promotiestrategieën

M Thematische promoties:
    F Thematische promoties worden o.a. ingezet:
        G wanneer klassieke promoties binnen een
            bepaalde productcategorie niet realiseerbaar
            of toegestaan zijn;
        G wanneer een branche met een reclameverbod
            te maken heeft, zoals alcoholbranche;
        G wanneer het merk zo gewild is dat consumen-
            ten er zelf reclame voor maken, zoals het
            dragen van reclameshirts;
        G wanneer het bouwen van het merk extra 
            aandacht nodig heeft, of op verschillende
            manieren moet plaatsvinden (Heineken).
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Promoties
promotiestrategieën

M Thematische promoties:
    F Weggevers (gratis premiums):
        G krijgen consumenten of tussenhandelaren bij
            de aankoop van eenproduct;
        G dienen uiteraard wel aan te sluiten op de
            merkessentie;
        G deze promoties sluiten misschien niet aan op
            de waarden van het merk, maar kunnen van
            invloed zijn op merkimago (Lay’s Flippo’s);
        G meestal gepresenteerd en gedistribueerd:
            O near pack: in het schap verkrijgbaar
            O on pack: op het product bevestigd
            O in pack: meeverpakt in het product.
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Promoties
promotiestrategieën

M Thematische promoties:
    F Cadeaus met bijbetaling (self-liquidating
        premiums):
        G premium waarvan de kosten (of soms een
            deel daarvan) incl. verzending worden
            gedragen door de afnemer, zoals bij DE-
            bestelartikelen, of AH-bioscoopactie met
            coupons voor 2e kaartje gratis; 
        G meestal in principe kostendekkend voor de
            producent;
        G producent dient wél aantal cadeaus goed van
            tevoren in te schatten om verrassingen te
            voorkomen.
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Promoties
promotiestrategieën

M Thematische promoties:
    F Spaaracties:
        G worden steeds vaker gebruikt om merktrouw
            te vergroten;
        G betreffen vaak langdurige spaaracties -loyalty
            programma’ s-  waarbij meer aandacht
            uitgaat naar het behouden van klanten dan
            naar de werving daarvan;
        G variëren van DE-zegeltjes en Shell-punten
            sparen tot frequent flyer- en frequent
            buyerclubs.



moment van beloning
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directe onder-
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onmiddellijk later

(prof.dr. W.van Raaij, drs. J. Floor, drs. M. Bouwman)
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Promoties
promotiestrategieën

M Thematische promoties:
    F Spaaracties:
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Promoties
promotiestrategieën

M Thematische promoties:
    F Prijsvragen en wedstrijden en sweepstakes:
        G prijsvragen en wedstrijden: altijd in combi-
            natie 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 aselect bepaald op welke nummers
            een prijs valt. Velen reageren niet, waardoor
            veel beschikbare prijzen nooit worden
            opgeëist.  Sweepstakes zijn geen kansspelen.
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Promoties
promotiestrategieën

M Thematische promoties: 
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Promoties
promotiestrategieën

M Thematische promoties:
    F Prijsvragen en wedstrijden en sweepstakes:
        G prijsvragen en wedstrijden kunnen al gauw in
            strijd zijn met de eisen volgens de Wet op de
            kansspelen.
        G doel van deze wet: het tegengaan van
            ‘speelzucht’; de wet betreft regeling van
            commerciële prijsvragen, waarbij deze (in
            algemeen) alleen zijn toegestaan wanneer
            o.a.:   O deelnemers een zekere prestatie
                           moeten leveren, 
                       O deze prestatie jureerbaar is, en
                       O de hoofdprijs < € 2.300.
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Promoties
onderzoek naar promoties

M Promoties, enkele onderzoeksaspecten:
    F in algemeen, laten onderzoeken zien dat: 
        G promoties voor een tijdelijke omzetstijging
            zorgen; na de promoties zakken marktaan-
            delen terug tot en soms zelfs onder oorspron-
            kelijk niveau;
        G soms worden vrijwel geen nieuwe kopers
            aangetrokken; wél profiteren bestaande
            klanten (worden zo ‘gesubsidieerd’);
        G vaak zullen bestaande kopers na de promotie
            niet meer bereid zijn de oude prijs te betalen:
            de gepercipieerde prijs-waardeverhouding
            (ankerpunt) is dan aangetast.
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Promoties
onderzoek naar promoties

M Promoties, enkele onderzoeksaspecten:
    F medewerking van de retail: 
        G bij consumentenpromoties groeien stijgende
            marktaandelen veel verder; dalende markt-
            aandelen dalen verder.  Vaak zal dit te maken
            hebben met de medewerking bij de handel;
        G retailers hebben niet altijd zin in promoties
            die worden aangeboden, vooral bij merken
            die minder in belangstelling staan;
        G promoties moeten wél in winkelformule
            passen, bij voorkeur tailormade;
        G promoties zorgen veelal voor tijdelijke ver-
            schuiving van het ene naar het andere merk.
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Promoties
onderzoek naar promoties

M Promoties, enkele onderzoeksaspecten:
    F medewerking van de retail: (vervolg) 

        G vaak vergen consumentenpromoties extra
            activiteiten van de retailer: tijd, voorraad,
            schappenposities, uitleg, enz. Wanneer dit  
            niet door producent wordt vergoed, zal de
            retailer niet graag aan promotie meewerken;
        G wanneer de retailer weinig enthousiast is
            over de promotie, zal hij slechts normale
            hoeveelheden producten bestellen.

50

MARKETINGCOMMUNICATIE-INSTRUMENTEN

Promoties
onderzoek naar promoties

M Promoties, enkele onderzoeksaspecten:
    F deelname van de consument, hangt o.a. af van:
        G waardering voor de promotie;
        G waardering voor het promotionele aanbod;
        G onderscheid qua stimulans, bv. kortings-%;
        G de bekendheid van het merk;
        G passendheid van de promotie bij het merk (3
            Rolexen halen, 2 betalen?);

>>
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Promoties
onderzoek naar promoties

M Promoties, enkele onderzoeksaspecten:
    F deelname van de consument, hangt verder o.a.
        af van:
        G benodigde activiteiten van de consument;
        G responsgemak;
        G looptijd van de promotie (duurt 2 weken?); 
        G duidelijkheid van de promotie;
        G impact, duidelijkheid van promotiemateriaal;
        G mate van ondersteuning van de promotie in
            verschillende media;
        G activiteiten van de concurrentie.
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Promoties
onderzoek naar promoties

M Promoties, enkele onderzoeksaspecten:
    F voorwaarden voor succesvolle promoties:
        G de promotie dient een nieuw of duidelijk
            verbeterd product te betreffen;
        G het merk vertoont al een stijgend MA;
        G het merk dient volop gedistribueerd en
            verkrijgbaar te zijn;
        G het aantal promoties voor het merk dient
            beperkt te zijn: ruime tussenperiode tussen
            promoties;
        G promotie dient thematische marketing-
            communicatie niet te vervangen, maar dient
            deze juist aan te vullen.
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Promoties
promoties binnen de marketingcommunicatiemix

M Promoties en synergetische aspecten:
    F promoties die worden voorafgegaan door goede
        (actie)reclamecampagnes zijn effectiever,
        leiden meestal tot meer omzet.  
        Andere instrumenten die voor synergie zorgen: 
        G winkelcommunicatie (displays e.d.)
        G promoties na afloop van een evenement;
        G thematische promotie waar de pers niet
            omheen kan (bv. ogen en verkeersveiligheid);
        G DM en dialoogmarketing (sociale media);
        G persoonlijke verkoop; 
        G sponsoring met opbrengsten van de promotie.


