
1

OMNICHANNEL MARKETING /05

HBO Marketing /
Marketing management /
Business administration

Raymond Reinhardt
3R Business Development

raymond.reinhardt@3r-bdc.com
©3R

o.m. gebaseerd op het boek
Omnichannel in retail van 
auteur prof. G. van Ossel

2

BEDRIJFSMODEL VAN e-COMMERCE

Exacte cijfers....?

M Online retailers, weinig transparantie: 
    het bedrijfsmodel van traditionele retailbedrijven is
    in algemene zin redelijk transparant.  Branche- en
    bedrijfscijfers omtrent omzetten, winst, kosten van
    personeel en voorzieningen zijn vrij gemakkelijk te
    vinden.

    Dit geldt in veel mindere mate voor e-commerce
    bedrijven, waaronder Zalando, CoolBlue, Bol.com of
    Amazon.  Dit heeft waarschijnlijk vooral te maken
    met de concurrentie met andere (online)
    aanbieders, waarbij wordt gestreefd zo weinig
    mogelijk informatie met de buitenwereld te delen.
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Exacte cijfers....?

M Online retailers, weinig transparantie: 
    Amazon wil wel kwijt dat hun Prime concept (tegen
    een jaarlijkse bijdrage gratis verzending van
    producten, toegang tot online fims en series, gratis
    e-books, en meer) van groot belang is voor het
    bedrijf.
  
    Maar hoe groot dat belang is en hoeveel klanten
    van deze service gebruik maken blijft onduidelijk. 



top-10 webshops in Europa en in Nederland (x miljard ,  201 ):€ ecommercenews 9

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:

€ 27,89
€ 12,06
€   7,46
€   5,63
€   5,39
€   4,41
€   3,00
€   2,92
€   2,65
€   2,50

Amazon, Luxemburg
Otto, Duitsland
John Lewis (Waitrose), VK
Apple, Ierland
Zalando, Duitsland
Tesco, UK
E. LeClerq, Frankrijk
Metro Group, Duitsland
Shop Direct, VK
Mark & Spencer, VK

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:

€   1,64
€   1,00
€   0,57
€   0,55
€   0,53
€   0,35
€   0,27
€   0,27
€   0,22
€   0,22

Bol.com
CoolBlue
Albert Heijn
Zalando
Wehkamp/Fonq
Amazon
The Learning Network
Jumbo
MediaMarkt
H&M

top-10 klassieke retail in Europa en in Nederland (x miljard ,  201 ):€ RetailIndex 8

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:

€   96,0
€   73,0
€   62,0
€   54,0
€   53,0
€   51,0
€   46,0
€   43,0
€   42,0
€   39,0

Schwarz (Lidl, Kaufland),D.
Aldi, Duitsland
Carrefour, Frankrijk
Rewe, Duitsland
Edeka (levensmidd.), D.
Tesco, VK
Les Mousquetaires, Fr.
E. LeClerq (levensmidd.),Fr.
Auchan (levensmidd.), Fr.
Sainsbury, VK

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:

€ 14,15
€   7,40
€   4,30
€   3,50
€   2,97
€   2,80
€   2,48
€   2,03
€   1,59
€   1,35

Ahold
Jumbo
Lidl
Aldi
Sligro
Kruidvat
Plus
Detailresult (Dirk, Deka)
MediaMarkt/Saturn
Maxeda (Praxis, Formido)
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BEDRIJFSMODEL VAN e-COMMERCE

Exacte cijfers....?

M Online retailers, weinig transparantie: 
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Exacte cijfers....?

M Klassieke retailers, ter vergelijking: 
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Exacte cijfers....?

M Ruwe kerncijfers online retail:
    F de 10 grootste webshops in Europa vertegen-
        woordigen ca. 14% van alle online omzet in
        Europa;
    F Bol.com en CoolBlue zijn samen goed voor meer
        dan 10% van online omzet in Nederland;
    F meer dan 80% van alle >40.000 webshops
        genereren gemiddeld minder dan € 50.000 omzet
        per jaar.  
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BEDRIJFSMODEL VAN e-COMMERCE

Kostenverschillen distributiemodellen
e-commerce en fysieke winkelketens

M Fysieke distributie kost per product meer in 
    e-commerce: 
    waar bij fysieke retailers tal van producten worden
    ingekocht, uitgestald en door consumenten zelf
    opgehaald en evt. geretourneerd worden, moeten
    online winkels de goederen individueel verzend-
    klaar maken voor individuele klanten. 

    Retourzendingen moeten handmatig worden
    nagelopen en evt. opnieuw verkoopklaar gemaakt
    worden.
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Kostenverschillen distributiemodellen
e-commerce en fysieke winkelketens

M Fysieke distributie kost per product meer in 
    e-commerce: 
    duidelijk zal zijn dat grote online aanbieders steeds
    meer aandacht besteden aan efficiëntie in hun
    distributiecentra.  Dus aan hun warehousing d.m.v.
    doordachte automatisering en logistiek.

    Grote spelers zoals Amazon en Asos besteden al
    snel 6 - 10% van hun retailomzet aan warehousing;
    verdere efficiëntie in de logistieke processen
    brengen veelal aanzienlijke kostenbesparingen met
    zich mee.
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Kostenverschillen distributiemodellen
e-commerce en fysieke winkelketens
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Kostenverschillen distributiemodellen
e-commerce en fysieke winkelketens

Bol.com
fulfillment center
Waalwijk

Promo Bol.com: https://www.youtube.com/watch?v=oICiCl0lWWY
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Kostenverschillen distributiemodellen
e-commerce en fysieke winkelketens

M Hogere verzendkosten bij e-tailers: 
    fysieke winkelketens hanteren een indirect
    distributiemodel, waarbij producten in grotere
    volumes via distributiecentra aan de winkels
    worden geleverd, met inzet van grotere transport-
    middelen, en op vaste tijden.

    E-tailers verzenden heel veel kleine colli naar heel
    veel leverpunten.  De transportmiddelen volgen
    daardoor telkens andere trajecten.
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Kostenverschillen distributiemodellen
e-commerce en fysieke winkelketens

M Hogere verzendkosten bij e-tailers: 
    voor de meeste e-tailers is deze wijze van zelf
    distribueren ondoenlijk, zodat zij veelal levering
    uitbesteden aan koeriers zoals DHL en Post.nl.
    Andere online aanbieders, zoals CoolBlue en online
    supermarkten, zorgen geheel of gedeeltelijk zelf
    voor levering aan de consument.   

    De verzendkosten kunnen overigens behoorlijk
    oplopen.  Bij bedrijven als Amazon, Asos en Ocado
    liggen deze kosten op ca.  10 - 25% van de retail-
    omzet.
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Kostenverschillen distributiemodellen
e-commerce en fysieke winkelketens

Ocado
fulfillment center
Andover UK
(vóór 02-19)

Ocado levering
aan huis

Ocado warehouse: https://www.youtube.com/watch?v=4DKrcpa8Z_E
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Kostenverschillen distributiemodellen
e-commerce en fysieke winkelketens

M Maar,webshops hebben geen fysieke winkels nodig:
    fysieke winkels besteden al gauw tussen 15 -25%
    van hun omzet aan hun fysieke locaties, d.w.z. aan
    huur, verwarming, verlichting en andere
    exploitatiekosten, waaronder ook winkelpersoneel.

    Webshops hebben deze kosten niet; daarentegen
    hebben zij wél te maken met soms aanzienlijke
    kosten van website-onderhoud (aanbod en inhoud
    actualiseren, toegankelijkheid verbeteren,
    beveiliging, enz.).
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Kostenverschillen distributiemodellen
e-commerce en fysieke winkelketens

M Hogere voorraad-omloopsnelheid bij e-commerce?
    fysieke winkelketens hebben te maken met relatief
    grote voorraden, zowel in de winkels als in de
    distributiecentra. 

    

    Bij e-commerce bevindt de 
    voorraad zich vrijwel alleen in een centraal
    distributiecentrum. Voor vergelijkbare producten
    zou de omloopsnelheid van de voorraad bij online
    aanbieders dus hoger moeten zijn dan bij de fysieke
    retailers.
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Kostenverschillen distributiemodellen
e-commerce en fysieke winkelketens

M Hogere voorraad-omloopsnelheid bij e-commerce?
    de omloopsnelheid van de voorraad bij e-commerce
    is inderdaad vaak hoger (dus gunstig m.b.t.
    benodigde liquiditeit), maar niet altijd.
    Bij gangbare producten, zoals o.a. door Ocado
    aangeboden, wordt een hoge omloopsnelheid
    bereikt door efficiënte logistiek en automatisering.  
  
    Bij fashion-producten kan dit voordeel echter weg-
    vallen wanneer fysieke retailers nieuwe trend-
    collecties geheel in winkelvoorraad nemen of deels
    doorzetten naar andere retailers.
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Sterke verschillen in brutomarges
webshops en fysieke retailers

M Verdienen webshops meer op wat ze verkopen?
    Wat vaststaat is dat webshops zeker niet
    goedkoper inkopen dan de grote gevestigde
    retailers. Die gevestigde retail koopt meestal in
    grotere volumes in dan webshops (vergelijk bijv.
    het verschil in omzetten tussen Ocado en Tesco),
    en kunnen dus scherpe inkoopprijzen bedingen.

    En wanneer webshops misschien goedkoper
    verkopen, maar niet goedkoper kunnen inkopen,
    verdienen zij per saldo (per product) minder.
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Sterke verschillen in brutomarges
webshops en fysieke retailers

M Verdienen webshops meer op wat ze verkopen?
    Uiteraard verschillen de verdiensten van product
    tot product.  Zo wordt meer verdiend op kleding
    dan op boeken. 
    Daarom, kijkend naar bijv. Amazon met een zeer
    gevarieerd assortiment, kan een eenduidige
    margevergelijking niet zomaar worden gemaakt.

    Verder maakt het ook veel uit of een retailer alleen
    eigen merken / huismerken verkoopt of een combi
    van eigen merken en fabrikantenmerken. 
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Sterke verschillen in brutomarges
webshops en fysieke retailers

M Verdienen webshops meer op wat ze verkopen?
    Ook speelt de methode van margeberekening een
    belangrijke rol. 
    Sommige webshops rekenen de aan de klant door-
    berekende verzendkosten tot de omzet. 
    Zuiverder zou zijn om deze kosten op te nemen in
    de operationele bedrijfskosten.  De omzet wordt
    dan wel wat lager, waardoor in veel gevallen een
    iets hogere brutomarge zal ontstaan.

    Al met al kan niet eenduidig worden vastgesteld dat
    webshops relatief meer verdienen dan fysieke
    winkels.
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Kostenverschillen distributiemodellen
e-commerce en fysieke winkelketens

M Opdracht 1, Winkels, we kunnen niet zonder:
    Link:
     O https://retailtrends.nl/item/43428/-over-het-einde-van-
         pure-webshops-en-het-piramidespel-van-zalando

    F Welke scenario’s inzake de toekomst van bricks (in
        relatie tot e-tail) passeren de revue in dit artikel?
    F Welke verandering in de bedrijfsvoering kan je
        doorvoeren om nog meer geld te verdienen met
        webwinkels?
    F Wat is de kracht van de combi van fysieke en online
        retail? 

23
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Hoge marketingkosten om online
winkelbezoek te genereren

M Passantenwinkels, bestemmingswinkels:
    F passantenwinkels betreffen fysieke winkels die
        op betere locaties gevestigd zijn.  De locaties zijn
        duur, maar trekken wel veel voorbijgangers aan;

    F bestemmingswinkels betreffen fysieke winkels
        die buiten of aan de rand van de stad zijn
        gevestigd.  Deze locaties kosten veel minder dan
        die van passantenwinkels, maar worden zelden
        toevallig bezocht (DHZ, keukens, bedden, tapijt).
        Deze winkels zullen daarom relatief meer geld
        aan marketing moeten uitgeven om bezoekers
        aan te trekken. 
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Hoge marketingkosten om online
winkelbezoek te genereren

M Passantenwinkels, bestemmingswinkels:
    F webshops kunnen vergeleken worden met
        bestemmingswinkels: ze worden weinig zomaar
        bezocht. 

    F webshops kunnen bezoekers aantrekken door:
        G tv-reclame, zoals Bol.com en Zalando.  Dit is
            duur en alleen weggelegd voor grote spelers;
        G SEA en display advertising (banners).  Deze
            methode kan duur uitpakken bij hoge CPC’s
            (costs per click, al gauw ? euro’s per klik);
        G e-mail, vooral aan bestaande klanten; lage
            kosten en interessant voor herhalingsaankopen.
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Hoge marketingkosten om online
winkelbezoek te genereren

M CPC mysterie:
    display advertising, zoals via GoogleAds, houdt in
    dat de adverteerder bijv. alleen betaalt op basis van
    ‘klikken’ op een banner. 
    De prijs per klik wordt bepaald d.m.v. een real-time
    veilingmethode van Google betreffende plaatsing
    en kosten van advertenties.  
    Aan de hand van een maximum keyword-biedprijs
    van de adverteerder en een kwaliteitsscore van de
    advertentie, komt een CPC-prijs tot stand die kan
    oplopen van ca. € 0,50 tot > € 200 per klik.
    In algemeen niet echt geschikt voor laag-geprijsde
    artikelen en relatief kleine verkoopvolumes.
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Hoge marketingkosten om online
winkelbezoek te genereren

M Passantenwinkels, bestemmingswinkels:
    al met al hebben webshops te maken met hogere
    marketingkosten dan hun fysieke retailconcurrenten.

    Alhoewel fysieke retailers meestal op een grotere
    schaal adverteren, gebeurt dit tegen lagere kosten
    per contact. 

    Fysieke retailers mét webshops hebben hierbij het
    voordeel van de zichtbaarheid van hun winkel en
    daarmee het merk in het straatbeeld.



netto retail omzet
inkoop goederen

bruto marge

verzendklaar maken
verzending

(waarvan distributiekosten)

retail marge

Amazon

100,0%
72,5%

27,5%

11,0%
10,5%

(21,5%)

6,0%

Asos

100,0%
49,7%

50,3%

6,7%
13,6%

(20,3%)

30,0%

Ocado

100,0%
67,6%

32,4%

7,4%

25,0%
(geschat)

globale resultatenrekeningen
vóór marketingkosten en overhead

prof. G. van Ossel
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Vergelijking van resultatenrekeningen
e-commerce en fysieke retail

M Globale vergelijking enkele e-commerce bedrijven:
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Vergelijking van resultatenrekeningen
e-commerce en fysieke retail

M Globale vergelijking enkele e-commerce bedrijven:
    F Amazon blijkt zeer lage retailmarges te hanteren.
        Voor de winstgevendheid is dit niet positief. 
        Vanaf de start heeft het tot 2011 geduurd voor-
        dat het bedrijf winst boekte.

        Niettemin groeit het bedrijf flink en geloven
        beleggers (nog steeds) in het Amazon-model
        waardoor het bedrijf over enorme kasreserves
        beschikt en kan blijven doorinvesteren (o.a. in
        fysieke winkels!). 



bruto marge
winkelhuurkosten
retail personeel
overige exploitatiekosten

distributiekosten

retail marge

Amazon

27,5%
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
21,5%

6,0%

Asos

50,3%
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
20,3%

30,0%

Inditex, 
H&M

59,5%
10,0%
15,0%

2,0%

32,5%

(27,0%
=tot.kstn)

globale resultatenrekeningen:

uitsplitsing van kosten

prof. G. van Ossel
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Vergelijking van resultatenrekeningen
e-commerce en fysieke retail

M Globale vergelijking enkele e-commerce bedrijven:
    F Asos is financieel gezond, rendabel, vrij van
        LT-schulden en beschikt eveneens over een grote
        kasreserve.
        Opgericht in 2000, verkoopt modesite Asos
        overwegend binnen de doelgroep 15-35-jarigen
        meer dan 850 merken alsmede een eigen range
        van kleding en accessoires.

        Producten worden wereldwijd verzonden vanuit
        fulfillment centers in de VK, de VS en de EU.
        Meer dan 60% van de omzet wordt buiten de VK
        gegenereerd.      
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Vergelijking van resultatenrekeningen
e-commerce en fysieke retail

M Globale vergelijking enkele e-commerce bedrijven:
    F Ocado, ook in 2000 opgericht, was tot 2019
        financieel gezond.  Begin 2019 verloor het bedrijf
        het distributiecentrum in Andover door een
        enorme brand, hetgeen heeft geleid tot grote
        verliescijfers (^ 214 miljoen over 2019).
        Inmiddels is Ocado een joint venture aangegaan
        met Marks & Spencer, waarbij M&S  50% van
        Ocado’s retail business heeft overgenomen.
        Ook werkt Ocado nauw samen met supermarkt-
        keten Morrisons die gebruik maken van Ocado’s
        website, warehousing en aflevering aan
        Morrisons online klanten.
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Vergelijking van resultatenrekeningen
e-commerce en fysieke retail

M Globale vergelijking ecommerce / fysieke retail:
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Vergelijking van resultatenrekeningen
e-commerce en fysieke retail

M Globale vergelijking ecommerce / fysieke retail:
    fysieke winkelbedrijven, zoals Inditex (o.a. Zara en
    Bershka) en H&M, kennen veelal nu nog gezonde
    retailmarges. Deze staan echter onder druk, onder
    meer door de online concurrentie, en ook doordat
    de vaste kosten nauwelijks veranderen (huur,
    personeelskosten, enz.).

    Om potentiële winkelsluitingen tegen te gaan,
    zullen vooral besparingen moeten worden gezocht
    in de logistieke kosten (distributiecentra,
    bevoorrading, automatisering, e.d.).
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Vergelijking van resultatenrekeningen
e-commerce en fysieke retail

M Opdracht 2, BALR, 433:
    Links:
     O https://youtu.be/mGhg5GhS7vQ  [interview Juul Manders]
     O https://www.ad.nl/ad-werkt/zo-laten-de-ondernemers-
         achter-balr-het-bedrijf-razendsnel-groeien~af597c09/
         ?referrer=https://www.google.com/   [over BALR]
     O https://www.marketingfacts.nl/berichten/de-toekomst-van-
         e-tail
     O https://www.logistiek.nl/distributie/blog/2012/01/nooit-
         meer-winkelen-van-retail-naar-e-tail-101133612?
         vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.40166306.
         1226949546.1573141260-863741615.1573141260

    F In de artikelen worden verschillende trends en
        ontwikkelingen van e-tail en re-tail genoemd.
        Wat zou jij BALR in dit verband adviseren?
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Het einde van de fysieke winkel?

M 3 toekomstscenario’s betreffende de fysieke retail:
    uit het voorgaande zou kunnen worden afgeleid dat
    het einde van de puur fysieke winkel in aantocht is,
    denk bijv. aan de teloorgang van o.a. DiDi, Coolcat
    en FreeRecordShop.

    Niettemin zijn nog maar ca. 25% van alle winkels
    in Nederland nog niet online bezig. Tegelijkertijd
    winkelen consumenten wel steeds meer online,
    maar wel bij de oude vertrouwde (fysieke) winkels.

    Wanneer fysieke winkels zich online heruitvinden,
    zullen zij een zekerdere toekomst creëren.
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Het einde van de fysieke winkel?

M 3 toekomstscenario’s betreffende de fysieke retail:
    F scenario 1: destructieve concurrentie, 
        e-commerce vernietigt de fysieke retail:
        G voor sommige producten en diensten lijkt het
            weinig zinvol om nog een fysieke winkel te
            bezoeken, zoals bv. voor muziek, films, boeken.
            Online aanbieders kunnen hier gratis leveren en
            zonder logistieke rompslomp.

            Dit geldt in vergelijkbare zin ook voor reis-
            bureaus, hun reiscatalogi en hun reisadviezen:
            kunnen ook allemaal online worden
            aangeboden, wat ook gebeurt; >> 
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Het einde van de fysieke winkel?

M 3 toekomstscenario’s betreffende de fysieke retail:
    F scenario 1: destructieve concurrentie,
        e-commerce vernietigt de fysieke retail:
        G en toch: mensen zullen nog steeds vinyl graag
            vooraf willen beluisteren en beoordelen, dvd’s
            willen bekijken en beluisteren, echte boeken
            vooraf inzien en persoonlijk reisadvies willen. 

            Lastig, maar nog steeds volop kansen voor
            fysieke retailers -> persoonlijke verkoop,
            binding creëren, relaties aangaan!
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Het einde van de fysieke winkel?

M 3 toekomstscenario’s betreffende de fysieke retail:
    F scenario 2: incrementele concurrentie, de huidige
        fysieke retailers veroveren ook de online markt:
        G ook in dit scenario zal e-commerce toenemen,
            maar waarbij fysieke retailers het online
            verkoopkanaal zullen gaan domineren;

        G dit zien we al in de supermarktbranche, alwaar
            sterke online aanbieders zoals eerder Ocado,
            toch niet over zo’n sterke logistieke infra-
            structuur beschikken als grote aanbieders die
            ook online zijn gegaan, zoals Tesco in de UK of
            AH in Nederland; >>
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Het einde van de fysieke winkel?

M 3 toekomstscenario’s betreffende de fysieke retail:
    F scenario 2: incrementele concurrentie, de huidige
        fysieke retailers veroveren ook de online markt:
        G de huidige fysieke retailer ontdekt dus steeds
            meer mogelijkheden online, zoals online bood-
            schappen doen bij supermarkten (inmiddels
            al vrij gewoon) of het bouwen van allerlei bood-
            schappen-apps. 

        G Tegelijkertijd proberen deze retailers bezoekers
            aan te trekken door assortimentsuitbreiding,
            productinnovaties en het bieden van meer
            variëteiten (en beleving!) tijdens het shoppen.
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Het einde van de fysieke winkel?

M 3 toekomstscenario’s betreffende de fysieke retail:
    F scenario 3: disruptieve concurrentie, nieuwe
        toetreders -en disruptieve methoden-  dwingen
        fysieke retailers hun waardeketen te veranderen:
        G de snelle groei van e-commerce dwingt
            bestaande retailers om zichzelf opnieuw uit te
            vinden, denk bijv. aan de disruptieve logistieke
            automatisering van aanbieders als Bol.com en
            Ocado, en de gevolgen voor hun fysieke
            retailconcurrenten;

>>
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Het einde van de fysieke winkel?

M 3 toekomstscenario’s betreffende de fysieke retail:
    F scenario 3: disruptieve concurrentie, nieuwe
        toetreders -en disruptieve methoden-  dwingen
        fysieke retailers hun waardeketen te veranderen:
        G andere voorbeelden: de uitleen-services van
            CoolBlue (witgoed) en IKEA (meubels).  Of de
            parcel collect & return automaten bij Walmart
            (en nu ook bij ASDA in de UK) waar klanten hun
            bestelde producten met een smartphone-
            barcode binnen 60 sec. kunnen ophalen of
            retourneren (en tegelijkertijd de winkel kunnen
            bezoeken!);

>> 
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M 3 toekomstscenario’s betreffende de fysieke retail:
    F scenario 3: disruptieve concurrentie, nieuwe
        toetreders -en disruptieve methoden-  dwingen
        fysieke retailers hun waardeketen te veranderen:
        G nieuwe technologieën op het gebied van prijs-
            vergelijking e.d. pakken negatief uit voor de
            traditionele retail; 

        G producenten hebben vaker rechtstreeks contact
            met de consument, waardoor de toegevoegde
           waarde van de fysieke retailer afneemt, enz.;

>>
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M 3 toekomstscenario’s betreffende de fysieke retail:
    F scenario 3: disruptieve concurrentie, nieuwe
        toetreders -en disruptieve methoden-  dwingen
        fysieke retailers hun waardeketen te veranderen:
        G al met al zal het huidige retail model, gebaseerd
            op een uitgebreid winkelnetwerk nabij de klant,
            in afwachting van zijn bezoek, zo niet lang
            standhouden.

        ‘De klant is veranderd, nu de winkel nog’, 
        Cor Molenaar, prof. e-Marketing.  


