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M Wat is direct marketing (DM)?:
    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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M Wat is direct marketing (DM)?:
    F vroeger was er bij DM altijd sprake van één-
        richtingsverkeer naar prospects en klanten toe,
        o.a. via mailing en later via e-mailing.
        Inmiddels, door technologische ontwikkelingen,
        is nu sprake van tweerichtingsverkeer.  

        Direct marketing is zodoende dialoogmarketing
        geworden.     
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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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M De oorsprong van DM en dialoogmarketing:
    De oudste vorm van DM is het postorderbedrijf,
    hetgeen vooral vanaf 1850 in de V.S. tot bloei
    kwam, o.a. door bedrijven als Montgomery Wards
    en Sears & Roebuck.  
    Consumenten konden vanaf die periode vanuit
    hun luie stoel producten uit catalogi kiezen en per
    post thuis laten bezorgen (armchair shopping). 
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M De oorsprong van DM en dialoogmarketing:
    Na de 2e WO ontstonden ook in Nederland
    verschillende postorderbedrijven zoals Otto,
    Neckermann en Quelle.
    Aan de hand van marktonderzoek veranderde
    deze bedrijfstak.  Nieuwe technologieën werden
    omarmd en gaandeweg verdwenen de papieren
    catalogi om plaats te maken voor assortimenten 
    in webshops.
    Deze vorm van verkoop, e-commerce en 
    m-commerce, wordt voor DM-communicatie
    steeds belangrijker.
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M Andere bekende DM-organisaties:
    F Postorderbedrijven: Wehkamp, Viking, Bol.com,
        CoolBlue, Conrad, 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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M Toepassingsgebieden:
    Inmiddels wordt DM niet alleen door commerciële
    organisaties, zoals postorderbedrijven, ingezet.
    Ook non-profit organisaties, zoals het Rode Kruis,
    het Wereld Natuurfonds, de Hartstichting en
    Greenpeace, maken gebruik van alle DM-
    mogelijkheden.  
    Daarbij worden, net zoals bij commerciële
    organisaties, allerlei middelen gebruikt, waar-
    onder: H-A-H-folders, direct mail, antwoord-
    kaarten, telefoon, websites, enz.  
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M Typische vormen van DM en dialoogmarketing:
    F op basis van massamedia (bijv. d.m.v.
        couponadvertenties);
    F per post, fax, verkoop per brief;
    F op basis van telemarketing;
    F met inzet van persoonlijke verkoop (bijv.
        d.m.v. colportage, demonstraties, e.d.);
    F met inzet van interactieve media, zoals internet
        en teleshopping, bijv. middels televisie.
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M Plaats van DM en dialoogmarketing:
    Als marketingcommunicatie-instrumenten liggen 
    DM en dialoogmarketing tussen reclame en
    persoonlijke verkoop in.

    Bij reclame tracht de aanbieder grote groepen
    consumenten tegelijkertijd te bereiken, tegen
    relatief lage kosten per contact, maar wel met
    veel verspilling.
    Bij persoonlijke verkoop zijn er zeer hoge kosten
    per contact, maar wel met een hoge impact. 
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M Redenen om hiervoor te kiezen:
    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.
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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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M Belangrijkste voordelen:
    F kostenbesparing betreffende uitschakeling van
        tussenhandel (leidt soms ook tot problemen);
    F individuele afstemming, en inspelend op de
        steeds verdergaande marktfragmentatie
        (consumenten zijn steeds lastiger in segmenten
        in te delen);
    F geografische flexibiliteit: dankzij internet en
        besteldiensten kunnen afnemers op alle locaties
        bereikt en bediend worden;

>>
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M Belangrijkste voordelen: (vervolg)

    F tegengaan van macht van detailhandel: de
        detailhandel heeft in de loop der tijd veel macht
        gekregen door schaalgrootte en allerlei samen-
        werkingen.  Producenten kunnen zich hiertegen
        wapenen door eigen winkels te openen en ook
        door DM-technieken in te zetten, denk bv. aan
        Nespresso;
    F taboeproducten, waarbij discretie van belang is,
        zoals incontinentieluiers, of porno-artikelen;

>>
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M Belangrijkste voordelen: (vervolg)
    F meer duidelijke accountability: in tegenstelling
        tot andere instrumenten, zijn opbrengsten en
        kosten bij DM en dialoogmarketing duidelijk toe
        te wijzen aan de betreffende activiteiten;
    F meer mogelijkheden voor serviceverlening:
        dankzij internet, websites, chatfuncties, enz.
        biedt DM mogelijkheden voor snellere service 
        en wel: 24/7;
    F zichtbaar voor een bredere doelgroep: het merk
        gaat hier de dialoog aan op openbare plekken
        (websites, e.d.), hetgeen ook door anderen
        wordt waargenomen.
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M Bijzondere vormen van DM en dialoogmarketing:
    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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media en vormen

M Bijzondere vormen van DM en dialoogmarketing:
    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, enz.): alle vormen van
        interactieve communicatiesystemen, zoals
        via smartphone / computer of combinatie TV /
        internet / telefoon. 
        Ook internet bankieren valt hieronder evenals
        thuisbezorg-services van o.a. supermarkten.
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M Bijzondere vormen van DM en dialoogmarketing:
    F persoonlijke verkoop: betreffende direct selling
        (colportage), waaronder netwerkmarketing en
        party-selling (bv. Tupperware);

    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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M Bijzondere vormen van DM en dialoogmarketing:
    F eigen middelen (klantenkaarten, clubs, e.d.):
        klantenkaarten zorgen voor sterkere binding
        met het merk.  Hiermee kan beter ingespeeld
        worden op de wensen en behoeften van de
        klant. Aan deze klanten kunnen allerlei voor-
        delen en privileges toegekend, variërend van
        kortingen en krediet- & betalingsfaciliteiten tot
        business lounge-toegang (KLM, NS) en het
        ontvangen van relatiemagazines.
        Vergelijkbaar hiermee, kunnen ook clubs
        worden opgezet.
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M Databases (en CRM):
    F bij DM en dialoogmarketing is voor het beheren
        van relaties een goed (en sterk georganiseerd)
        gegevensbestand cruciaal.

        Steeds meer bedrijven leggen geautomati-
        seerde systemen aan voor hun klantgegevens. 
        Afhankelijk van het doel, kunnen deze data-
        bases verrijkt worden met allerlei klanten-
        informatie.  De databases kunnen worden
        opgeslagen in het bedrijf, of op speciale
        externe opslaglocaties, of zelfs in de ‘cloud’.
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M Databases (en CRM):
    F Opslag kan soms simpelweg gebeuren m.b.v.
        Excel, maar db-software zoals Access biedt
        meer opties.
    F Een grotere stap betreft het inpassen van deze
        databases in CRM-systemen. 
       G CRM / customer relationship management:
           Het continu en systematisch aangaan en
           ontwikkelen van relaties met de individuele
           klant (alsook met concurrenten en andere
           marktpartijen), om deze relaties te
           optimaliseren en rendabeler te maken.
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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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Direct marketing en dialoogmarketing
financiële aspecten

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 %)


