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ORIËNTATIE IN HET DIGITALE TIJDPERK

Groeiend belang van digitale orëntatie

M Het toenemende belang van online oriëntatie: 
    F traditioneel mentaal marketingmodel: 
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ORIËNTATIE IN HET DIGITALE TIJDPERK

Groeiend belang van digitale orëntatie

M Het toenemende belang van online oriëntatie: 
    F tot begin van deze eeuw was het gebruikelijk om
        consumenten te bombarderen met zoveel
        mogelijk reclame (gebeurt eigenlijk nog steeds).
        Dit in de hoop om bij hen een soort Pavlov-gedrag
        in de winkel op te roepen.

    F maar gaandeweg werd uit onderzoek vastgesteld
        dat de feitelijke aankoopbeslissing in de winkel
        plaats vond, niet thuis.  
        De in-store beslissingsgraad (in-store decision
        rate) nam in de loop der tijd zelfs toe.
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ORIËNTATIE IN HET DIGITALE TIJDPERK

Groeiend belang van digitale orëntatie

M Het toenemende belang van online oriëntatie: 
    F zo ontstonden 2 momenten van waarheid
        (moments of truth):
        G de aankoop in de winkel, en
        G door het feitelijk gebruik van de aankoop thuis.

        Het 2e moment of truth is net zo belangrijk als
        het 1e: tevredenheid met de aankoop zorgt voor
        loyaliteit, en daarmee voor de mate van
        herhalingsaankopen.
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ORIËNTATIE IN HET DIGITALE TIJDPERK

Groeiend belang van digitale orëntatie

M Het toenemende belang van online oriëntatie: 
    F inmiddels, vooral ten gevolge van steeds meer
        beschikbare informatie uit allerlei bronnen, is een
        daling van de in-store beslissingsgraad waar te
        nemen. 
        De consument neemt dus steeds vaker thuis de
        beslissing wat zal worden aangekocht: een
        ‘thuis’-moment van waarheid.

    F Google is op deze ontwikkeling ingesprongen en
        kwam rond 2011 uit met een handboek over dit
        fenomeen, de zero moment of truth, ZMOT.

video: importance of ZMOT
https://youtu.be/g40rrWBx2ok
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ORIËNTATIE IN HET DIGITALE TIJDPERK

Groeiend belang van digitale orëntatie

M Het toenemende belang van online oriëntatie: 
    F de zero moment of truth betreft dus het moment
        dat de consument zich elektronisch (laptop,
        mobiel, tablets, enz.) gaat oriënteren op een
        product of dienst. 
        
    F In het kader van aankoopgedrag is ZMOT in feite
        niets anders dan online oriëntatie.

        En tegelijkerijd geldt: ZMOT is net zo belangrijk
        als de daarna volgende momenten van waarheid!
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ORIËNTATIE IN HET DIGITALE TIJDPERK

Groeiend belang van digitale orëntatie

M Het toenemende belang van online oriëntatie: 
    F nieuw mentaal marketingmodel: 
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ORIËNTATIE IN HET DIGITALE TIJDPERK

Groeiend belang van digitale orëntatie

M Het toenemende belang van online oriëntatie: 
    F ZMOT, inmiddels verder uitgewerkt tot: 
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ORIËNTATIE IN HET DIGITALE TIJDPERK

Groeiend belang van digitale orëntatie

M Het toenemende belang van online oriëntatie: 
    F de digitale mogelijkheden zorgen er al met al voor
        dat een steeds groter deel van onze aankopen
        door het internet worden beïnvloed.

    F Ter illustratie: meer dan de helft van alle retail-
        omzet in de VS is door internet beïnvloed.
        Zo’n 15% % betreft e-commerce (online-
        aankopen), de overige 85% betreft aankopen in
        winkels, op basis van oriëntaties op het internet.

    F Wel gaat het hier veel om routinematige
        aankopen met lage betrokkenheid.
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ORIËNTATIE IN HET DIGITALE TIJDPERK

Groeiend belang van digitale orëntatie

M Opdracht 1, van FMOT naar ZMOT:
    F Wat wordt bedoeld met de volgende stelling:
        “Er vindt bij de consument een verschuiving plaats
        van FMOT naar ZMOT, van bricks naar clicks”?

    F Waarmee start jouw ZMOT voor:
        G Routinematige aankoop (RAG)?
        G Vergelijkende aankoop (BPO)?
        G Koop met uitgebreide besluitvorming (UPO)? 

    F Wat wordt bedoeld met de volgende stelling:
        “De verschuiving van FMOT naar ZMOT leidt tot een
        ander belang en andere inzet van direct traffic, search,
        campaigns en referral traffic”?
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ORIËNTATIE IN HET DIGITALE TIJDPERK

Meer informatiebronnen beschikbaar

M Steeds meer informatiebronnen beschikbaar: 
    F waar vroeger tal van folders moesten worden
        doorgenomen, verschillende winkels moesten
        worden bezocht en consumentenbladen moesten
        worden geraadpleegd, worden tegenwoordig 
        -soms best ingewikkelde-  producten digitaal
        vergeleken en binnen no-time aangekocht.
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ORIËNTATIE IN HET DIGITALE TIJDPERK

Meer informatiebronnen beschikbaar

M Opdracht 2, jouw eigen aankopen: 
    F Wat is de duurste / belangrijkste aankoop die jij
        (zelf) hebt gedaan?

        Welke bronnen heb jij daartoe 
        geraadpleegd: offline, online?

        Beschrijf het beslissingsproces 
        dat je blijkbaar hebt doorlopen, 
        denk hierbij aan het consumen-
        tenbeslissingsproces van 
        marketing.
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ORIËNTATIE IN HET DIGITALE TIJDPERK

Meer informatiebronnen beschikbaar

M Steeds meer informatiebronnen beschikbaar: 
    F inmiddels is die oude gang van zaken totaal
        veranderd. 
        Waar we vroeger afhankelijk waren van wat de
        retailers in hun assortiment opnamen, kunnen we
        nu rechtstreeks vrijwel alle informatie over alle
        productvarianten van producenten online
        bekijken, beoordelen en al dan niet rechtstreeks
        bij hen bestellen.



16

ORIËNTATIE IN HET DIGITALE TIJDPERK

Meer informatiebronnen beschikbaar

M Gevolgen voor de retailer: 
    F door de digitalisering van al deze informatie
        raakte de retailer zijn monopolie qua informatie-
        verstrekking aan de klant kwijt.  De consument
        kan zélf de meeste informatie achterhalen, ook
        over producten of varianten die de retailer niet
        heeft.
        Om niet achter te geraken hebben retailers meer
        aandacht gekregen voor het digitaliseren van hun
        (veelal zeer omvangrijk) aanbod, vaak met behulp
        van digitale productinformatie van de
        producenten zelf. 
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ORIËNTATIE IN HET DIGITALE TIJDPERK

Meer informatiebronnen beschikbaar

M Gedigitaliseerde fluisterreclame: 
    F fluisterreclame (mond-tot-mond reclame) is een
        lang bekend verschijnsel, ook vóór het digitale
        tijdperk.  Inmiddels heeft fluisterreclame nieuwe
        -digitale-  vormen gekregen, bv.  d.m.v. social
        media, reviews, ratings (o.a. NPS), en meer. 

        Dat het hier vaak meningen en ervaringen van
        wildvreemden betreft, maakt weinig uit. Het gaat
        om consumenten met vergelijkbare consumenten-
        vraagstukken.
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ORIËNTATIE IN HET DIGITALE TIJDPERK

Meer informatiebronnen beschikbaar

M Paid, owned en earned media: 
    F betaalde media (paid media): media waar een
        adverteerder voor moet betalen;
    F eigen media (owned media): media van de
        adverteerder zelf, zoals een winkel, folder,
        relatietijdschrift, website, enz.;
     F verdiende media (earned media): media-
         aandacht die de adverteerder krijgt wanneer
         mensen uit de doelgroep spontaan (en gratis)
         een boodschap over zijn bedrijf of merk met
         anderen gaan delen. De mate waarin dit
         gebeurt noemt men ‘conversatiewaarde’.



19

ORIËNTATIE IN HET DIGITALE TIJDPERK

Meer informatiebronnen beschikbaar

M Paid, owned en earned media: 
    F een adverteerder kiest voor betaalde media om
        een gegarandeerd bereik te behalen.  Zo kan er
        bv. specifiek op (sub)doelgroepen worden inge-
        kocht.

        Problemen hierbij kunnen zijn: het wegzappen
        door de consument, en het pushen van de
        boodschap hetgeen steeds meer consumenten
        tegenstaat.
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ORIËNTATIE IN HET DIGITALE TIJDPERK

Meer informatiebronnen beschikbaar

M Paid, owned en earned media: 
    F het voordeel van owned media: de kosten.  
        Het merk hoeft niet te betalen voor het gebruik
        van eigen media, wél voor de productiekosten
        ervan (ontwerp- en drukkosten, kosten van
        verspreiding, installatie, enz.).
 
        Eigen media kunnen voor extra omzet en meer
        binding zorgen bij bestaande klanten.
        Nadeel is dat meestal alleen mensen worden
        bereikt die wat met het merk hebben; nieuwe
        gebruikers zijn hiermee lastig te bereiken. 
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ORIËNTATIE IN HET DIGITALE TIJDPERK

Meer informatiebronnen beschikbaar

M Paid, owned en earned media: 
    F earned media hebben als voordeel dat de bood-
        schappen die via deze media bij de doelgroep
        terechtkomen geloofwaardiger zijn.
        Verder is het bereik niet beperkt tot een vast-
        staand aantal, zoals bij betaalde media. Het
        bereik wordt zo ‘versterkt’.

        Earned media, zoals fora, kunnen een aanzienlijke
        invloed op het koopgedrag hebben, juist omdat de
        inhoud veelal specifiek is. 
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ORIËNTATIE IN HET DIGITALE TIJDPERK

Meer informatiebronnen beschikbaar

M Samenspel van paid, owned en earned media: 
    F mensen raken inmiddels meer gewend aan
        verdiende media.  
        Voor de adverteerder is het lastiger geworden om
        conversaties tussen mensen uit de doelgroepen
        op te zetten, dus worden deze media
        commerciëler en worden goede bloggers hiervoor
        betaald.
        Tegelijkertijd rijzen intussen ook twijfels omtrent
        de betrouwbaarheid van verschillende bloggers.
        Soms is zelfs sprake van gesponsorde bloggers !
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Meer informatiebronnen beschikbaar

M Samenspel van paid, owned en earned media: 
    F ook blijkt het nodig te zijn om verdiende media
        op gang te brengen d.m.v. betaalde media, dit
        met het oog op het gegarandeerde bereik.

        Betaalde media blijken ook nodig te zijn voor het
        effectief door laten verwijzen vanuit eigen media.
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ORIËNTATIE IN HET DIGITALE TIJDPERK

Meer informatiebronnen beschikbaar

M Influencers, influencer marketing: 
    F influencers zijn individuen met het vermogen of de
        bekwaamheid om de aandacht van consumenten 
        op henzelf te vestigen en hun meningen te
        beïnvloeden.

    F strategic influencer marketing:
        marketing waarbij influencers worden ingezet die
        de aandacht weten te trekken en beslissingen van
        consumenten binnen een doelgroep beïnvloeden,
        dit om langetermijn-merkpositionering, -verkoop
        of -bewustwording (awareness) te bereiken.
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ORIËNTATIE IN HET DIGITALE TIJDPERK

Meer informatiebronnen beschikbaar

M Opdracht 3, ‘Influencer marketing’:
    F Lees bijgaand artikelen: 
https://www.traffic-builders.com/influencer-marketing-voordelen/       
         en 
https://hulc.nl/wat-is-influencermarketing/

       Beantwoord de volgende vragen zelfstandig:
       G wat zijn de voordelen van influencer marketing?
       G wat zijn de nadelen van influencer marketing?
       G hoe kunnen influencers ingezet worden ten behoeve 
           van een omnichannel strategie?
       G verzorgen alle influencers onafhankelijke ‘user
           generated (of: created) content’?

video: neplikes en nepvolgers

https://youtu.be/TJzOS5rXGFA
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ORIËNTATIE IN HET DIGITALE TIJDPERK

Meer informatiebronnen beschikbaar

M Influencers, nader bekeken: 
    F afhankelijk van het doel, kunnen verschillende
        soorten influencers worden ingezet. Influencers
        kunnen worden onderscheiden naar: 
        G mate van vertrouwen onder de volgers;
        G mate van ervaring of autoriteit;
        G vermogen om brand awareness te genereren.

    F 3 soorten influencers:
        G local heroes
        G niche influencers
        G power influencers.
 >>

27

ORIËNTATIE IN HET DIGITALE TIJDPERK

Meer informatiebronnen beschikbaar

M Influencers, nader bekeken: 
    F 3 soorten influencers:
        G local heroes, 
            meestal < 5.000 volgers; de populaire of
            invloedrijke persoon binnen een sociale kring.
            Meestal geen social media professionals, maar
            kunnen wel voor merken worden ingezet (o.a.
            lokale banken, financiële dienstverleners en
            woningbouw/DHZ);

>>
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ORIËNTATIE IN HET DIGITALE TIJDPERK

Meer informatiebronnen beschikbaar

M Influencers, nader bekeken: 
    F 3 soorten influencers:
        G niche influencers, 
            veelal 5.000 - 100.000 volgers;  experts op één
            bepaald terrein, bijv. fotografie, koken, visagie.
            Vaak ingezet voor merkexpertise, brand
            awareness of brand endorsement (o.a. alcohol,
            technologie en cosmetica);

>>
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Meer informatiebronnen beschikbaar

M Influencers, nader bekeken: 
    F 3 soorten influencers:
        G power influencers,
            zijn in staat om culturen en groepen en masse 
            te beïnvloeden.  Zij tonen een zekere levensstijl
            die door velen wordt geambieerd. Wat zij vinden
            en wat zij doen, doet er toe bij velen, en de
            volgers blijven jarenlang ‘hangen’.  
            Deze influencers worden veelal ingezet voor
            awareness en positionering (o.a. kleding,
            sieraden & accessoires en cosmetica & beauty
            producten).

30
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ORIËNTATIE IN HET DIGITALE TIJDPERK

Het digitale kooppad van de consument

M Diverse digitale wegen naar informatie: 
    F hoe komt de consument concreet aan de
        informatie die hij nodig heeft (denkt nodig te
        hebben)?  Dit gebeurt o.a.:

        G door rechtstreeks naar de website van het
            bedrijf te navigeren (= direct traffic):
            https://www......
        G door te zoeken via zoekmachines (bv. Google)
        G door te reageren op digitale reclamecampagnes
        G door te klikken op links van andere websites 
            (= referral traffic).

32

ORIËNTATIE IN HET DIGITALE TIJDPERK

Het digitale kooppad van de consument

M Diverse digitale wegen naar informatie: 
    F direct traffic, heeft uiteraard sterk te maken met
        spontane merkbekendheid ; als het merk
        onbekend is, zal de consument dit ook niet direct
        opzoeken.

    F Zoeken via zoekmachines: websites kunnen op
        ‘organische’ wijze een plaats in de machine
        hebben (door goede SEO), of op betaalde wijze
        een positie verkrijgen (door SEA, vooral voor
        websites die ‘organisch’ niet goed scoren, een
        soort ‘plan B’).
        Wat is het verschil tussen zijn SEO en SEA?
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Het digitale kooppad van de consument

M Diverse digitale wegen naar informatie: 
    F zoeken via zoekmachines: wat hier verder van
        belang is, is of op branded dan wel generieke
        wijze wordt gezocht, dus echt op merknaam /
        type of een product in algemeen. 
        Bij generieke zoekopdrachten is toepassing van
        SEO effectief; toepassing van SEA kan hier te duur
        uitpakken.
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Het digitale kooppad van de consument

M Diverse digitale wegen naar informatie: 
    F digitale reclamecampagnes, gebeuren vaak aan
        de hand van e-mails.  Vooral effectief wanneer
        het hier gaat om gerichte e-mails naar bestaande
        klanten.
        Het kan hier ook gaan om online adverteren, bv.
        opgezet via Google, waarbij niet iedere
        consument eenzelfde advertentie krijgt te zien.

        Denk hierbij bv. aan de ‘achtervolgende’
        advertenties die op mailaccounts verschijnen.... 
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Het digitale kooppad van de consument

M Diverse digitale wegen naar informatie: 
    F klikken op links  -referral traffic- leidt veelal tot
        websites van aanbieders.  Deze links leiden ook
        vaak naar vergelijkingssites, zoals Kieskeurig.nl,
        Vergelijk.nl, Pricewise.nl, en meer. 

        Consumenten kunnen aan de hand van deze sites
        producten en diensten ranken volgens ratings of
        volgens prijzen, waarna doorgeklikt kan worden
        naar de website van de betreffende aanbieder.
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Het digitale kooppad van de consument

M Opdracht 4, ‘Platformisering’:
    F Lees het artikel:

https://www.retaildetail.nl/nl/news/algemeen/ing-amazon-alibaba-
bolcom-knijpen-de-markt-dood

 
       Beantwoord de volgende vragen:

       G Wat wordt bedoeld met de term ‘platformisering’?
           Leg dit in eigen woorden uit.
       G Hoe grijpt platformisering in op jouw ZMOT? (welke
           invloed heeft platformisering op jouw digitaal
           kooppad?)

video: video: New retail, Alibaba's Hema
https://youtu.be/336YkwayCD4
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Stel klant centraal en identificeer kooppad

M Aan de slag: klant centraal en kooppad identificeren:
    F duidelijk is dat het essentieel is om het kooppad
        van consumenten goed in kaart te brengen.

        Zoals uit Sales (en marketing) altijd naar voren
        komt: hoe meer we weten omtrent de (potentiële)
        afnemer, hoe eerder en zekerder we een tevreden
        aankoop kunnen realiseren.  
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Stel klant centraal en identificeer kooppad

M Aan de slag: klant centraal en kooppad identificeren:
    F alhoewel aan de hand van bezoekersinformatie en
        site-analytics redelijk duidelijk is hoe een
        consument op een website is terechtgekomen
        (rechtstreeks, via search, referrals of reclame-
        campagnes), is het voortraject meestal
        onduidelijk. 

        Hoe is de consument op de banner of link
        terechtgekomen die naar deze website leidt?  Hoe
        is hij op de referral website terechtgekomen? 
        Welke searchopdrachten zijn ingevoerd?  Enz.



40

ORIËNTATIE IN HET DIGITALE TIJDPERK

Stel klant centraal en identificeer kooppad

M Aan de slag: klant centraal en kooppad identificeren:
    F in bijna de helft van alle online aankopen blijken
        shoppers slechts één touchpoint te gebruiken om
        bij de e-commerce website terecht te komen, bv.
        via direct traffic of via search (Google ... ->
        website).  

        In de andere helft van de aankopen gaat het om 2
        of meer touchpoints. 
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Stel klant centraal en identificeer kooppad

M Aan de slag: klant centraal en kooppad identificeren:
    F verder, de mate waarin bronnen (zoals e-mail of
        search) worden aangeklikt of geraadpleegd, is
        sterk afhankelijk van de mate waarin bedrijven
        online marketing inzetten. 
        Juist veel inzetten op e-mail betekent meestal
        minder inzetten op search, en andersom.
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Stel klant centraal en identificeer kooppad

M Aan de slag: klant centraal en kooppad identificeren:
    F Ook van belang zijn de devices die door de
        consumenten worden gebruikt.  
        Op pc’s en laptops is direct traffic zo’n 40%
        belangrijker dan op smartphones.  Door het
        toenemend belang van mobile devices zal direct
        traffic minder van belang worden.
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Stel klant centraal en identificeer kooppad

M Aan de slag: klant centraal en kooppad identificeren :
    F Verder is het uiteraard ook van belang om te
        ontdekken wat offline gebeurt , voorafgaand aan
        het online zoekgedrag   -zeer lastig.
        Heeft de shopper bv. eerst een reclamefolder
        doorgenomen, of is hij ge’triggerd’  door een radio-
        commercial of billboard langs de weg?

    F Antwoorden op al deze vragen kunnen soms op
        verrassend eenvoudige manier worden verkreg en:
        door het de shopper te vragen.  Echter, hiertoe zal
        veelal voor grootschalig marktonderzoek  worden
        gekozen.  En dit kan duur uitpakken...


