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PRIJSSTELLING IN OMNICHANNEL

Prijsstelling: inleiding en focus

M Herkenbaar gedrag van de hedendaagse
    consument? 
    Niet zo lang geleden gingen consumenten naar V&D,
    bekeken daar wat ze graag zouden willen kopen en
    kochten vervolgens bij Blokker, Dixons of bij de
    Kijkshop het betreffende product tegen een wat
    lagere prijs. 
    Inmiddels is V&D verdwenen en doen consumenten
    hetzelfde bij andere retailers, maar kopen
    vervolgens hun product online bij Bol.com, Coolblue
    of BCC.  
    Herkenbaar?  Shame on you!  Of...? 
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PRIJSSTELLING IN OMNICHANNEL

Prijsstelling: inleiding en focus

M Het kennelijke belang van prijsstelling: 
    het klinkt bijna banaal: een product bekijken, laten
    uitleggen en demonstreren en vervolgens voor
    enkele %-en prijsverschil, elders kopen. 

    Voor de consument een leuke deal.  
    Maar voor de retailer betekent dit op termijn
    prijsverlagingen doorvoeren om gelijke tred te
    houden met de online-concurrentie. 
    Prijsverlagingen die al gauw tot enkele %-en
    minder winst leiden, of erger: structureel minder
    verkopen met alle gevolgen van dien.
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PRIJSSTELLING IN OMNICHANNEL

Streven naar consistentie in prijsstelling

M De klant is koning en kiest zelf: 
    de consument kan niet aangesproken worden op
    zijn of haar gedrag en uiteindelijke keuze.  Hij of zij
    ziet allerlei prijzen voor hetzelfde product voorbij
    komen en kiest dan vaak rationeel. 
    
    Wat de consument echt vreemd vindt is een
    prijsverschil tussen wat een fysieke winkel aanbiedt
    en wat dezelfde winkel online (goedkoper)
    aanbiedt.
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PRIJSSTELLING IN OMNICHANNEL

Streven naar consistentie in prijsstelling

M De klant is koning en kiest zelf: 
    voor de consument is zo’n prijsverschil wel logisch
    te verklaren: een fysieke winkel kost nu eenmaal
    meer qua vaste en variabele lasten dan de online
    winkel van dezelfde retailer.

    Winkeliers geven echter aan dat zij de lagere online
    prijzen online hanteren om in de pas te lopen met
    online concurrentie. 
    Voor de consument is dit geen valide argument.
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PRIJSSTELLING IN OMNICHANNEL

Streven naar consistentie in prijsstelling

M De klant is koning, maar niet meer in de winkel: 
    de consument begrijpt niet waarom de prijzen in de
    fysieke winkel dan ook niet worden verlaagd.
    Waarom zou de consument nu toch in de winkel
    willen kopen?  Als straf zal de consument méér gaan
    betalen!

    Gevolg: consumenten worden de fysieke winkels
    uitgejaagd en feitelijk gestimuleerd om vooral
    online te gaan shoppen.

    Gezellige winkelstraat hier, maar niet heus....
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PRIJSSTELLING IN OMNICHANNEL

Streven naar consistentie in prijsstelling

M De klant is koning, maar niet meer in de winkel:

...lege winkelstraten...
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PRIJSSTELLING IN OMNICHANNEL

Streven naar consistentie in prijsstelling

M De klant is veeleisend, maar wil best begrip tonen: 
    veel dienstverleners, zoals bij vervoer, passen 
    prijsdifferentiatie toe: online tickets zijn goedkoper
    dan aan de balie.  En zij kunnen dit op
    geloofwaardige wijze aan hun klanten uitleggen. 

    Voor de meeste retailers is zo’n prijsverschil niet
    goed uit te leggen; voor consumenten is onduidelijk
    waarom zij niet dezelfde -lagere- prijs in de winkel
    kunnen betalen als online.  Tenzij de winkelier
    aantoont veel tijd en moeite te steken in elke
    transactie, zoals bij bedieningswinkels.
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PRIJSSTELLING IN OMNICHANNEL

Streven naar consistentie in prijsstelling

M Eerst duidelijkheid, dan pas ontstaat begrip: 
    sommige retailers zijn duidelijker over hun prijs-
    differentiaties, zoals is te zien bij de verschillende
    verzendkosten van bijv. Amazon of Bol.com.
  
    Klanten begrijpen en accepteren dit.
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PRIJSSTELLING IN OMNICHANNEL

Streven naar consistentie in prijsstelling

M Eerst duidelijkheid, dan pas ontstaat begrip: 
    in vergelijkbare zin vragen consumenten om
    duidelijkheid omtrent kortingacties die zomaar niet
    óók op de online-shop van toepassing zijn.  

    Klanten begrijpen dit niet en haken af.

    Een mogelijke oplossing voor kortingacties is alleen
    een korting op online-aankopen toe te passen
    buiten de openingsuren van de fysieke winkel.
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PRIJSSTELLING IN OMNICHANNEL

Streven naar consistentie in prijsstelling

M De oplossing voor consistentie in prijsstelling ligt
    dus voor de hand? (maar niet heus)
    Voorlopige conclusies zouden  -aldus auteur Van
    Ossel-  kunnen zijn:

     F winkelprijzen naar beneden brengen;
     F alvast in financieel opzicht rekening houden met
         consistent (lagere) prijzen;
     F ook alvast nadenken over het overleven met
         minder vestigingen en minder aantal m

2
 in de

         winkel.

     Belangrijker: wat zijn jóuw voorlopige conclusies?
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PRIJSSTELLING IN OMNICHANNEL

Streven naar consistentie in prijsstelling

M Opdracht 1, prijsbeleid:
    Lees het volgende artikel:
      https://www.emerce.nl/achtergrond/omnichannel-retail-focus-klant-
      plaats-kanalen

    Vragen bij dit artikel:
    F Beredeneer waarom “… de omnichannel meerder-
        heid dol is op de verschillende touchpoints die de
        retailer biedt….” en dat ‘omnichannel shoppers
        loyaler zijn’.
    F Hoe dwingt dit de retailer tot consistent en
        transparant prijsbeleid?
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PRIJSSTELLING IN OMNICHANNEL

Omgaan met competitieve prijsstellingen

M Online- en offline prijsbeleid, een dilemma:
    duidelijk is dat concurrerende prijsstelling de
    voornaamste reden is dat productprijzen niet altijd
    consistent zijn in de eigen verkoopkanalen.

    Het dilemma van online-prijzen wel of niet in de pas
    laten lopen met concurrentie:
    F prijsverschil accepteren, maar dan minder online
        omzet(groei) en minder marktaandeel, of
    F online-prijzen verlagen, wat dan niet meer
        consistent is met het eigen prijsbeleid, of  
    F online- én offline-prijzen verlagen: wel consistent
        maar mogelijk niet meer winstgevend.
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PRIJSSTELLING IN OMNICHANNEL

Omgaan met competitieve prijsstellingen

M Onderscheidend zijn is de sleutel:
    wanneer producten en assortimenten van
    verschillende aanbieders in de ogen van
    consumenten niet of nauwelijks van elkaar
    verschillen, zal ‘prijs’ vaak de bepalende factor zijn. 

    Van (groot) belang is dus in dit opzicht wél
    verschillend te zijn en over te komen.  
    Dit kan o.a. bereikt worden met een uniek, of in elk
    geval overwegend ánders samengesteld,
    assortiment.   

17

PRIJSSTELLING IN OMNICHANNEL

Omgaan met competitieve prijsstellingen

M Onderscheidend zijn is lastig te realiseren:
    in veel gevallen zullen retailers niet zomaar een
    uniek assortiment kunnen creëren, en hebben zij
    eenzelfde, vergelijkbaar aanbod als hun
    concurrenten. 
    Een mogelijkheid om toch hiermee uniciteit te
    bereiken is het toepassen van premium pricing: iets
    duurder zijn dan de concurrent.  Dit met het oog op
    het aanbieden van toegevoegde waarde. 

    Het prijsverschil moet dan wel in de perceptie van
    de consument in lijn zijn met het verschil in
    gepercipieerde waarde!
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PRIJSSTELLING IN OMNICHANNEL

Omgaan met competitieve prijsstellingen

M Onderscheidend zijn is lastig te realiseren:
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PRIJSSTELLING IN OMNICHANNEL

Omgaan met competitieve prijsstellingen

M Onderscheidend zijn en blijven:
    probleem hierbij is dat de ‘toegevoegde waarde’ op
    termijn door consumenten niet langer als zodanig 
    wordt waargenomen. 

    In de beleving van de consument is de extra
    bediening, service of advisering in de winkel dan
    uiteindelijk toch niet zo bijzonder, en gaat hij of zij
    alsnog naar een andere aanbieder met een lagere
    prijs. 
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PRIJSSTELLING IN OMNICHANNEL

Omgaan met competitieve prijsstellingen

M Een kwestie van vertrouwen, dus?
    wanneer de ‘toegevoegde waarde’ per saldo niet zo
    duidelijk is als men had gehoopt, waarom zou de
    consument online of offline toch iets meer willen
    betalen?

    Vertrouwen blijkt steeds de doorslaggevende factor
    te zijn.
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PRIJSSTELLING IN OMNICHANNEL

Omgaan met competitieve prijsstellingen

M Een kwestie van vertrouwen, dus?
    maar: vertrouwen komt te voet en gaat te paard.

    Opgepast moet worden met het 
    buitensporig trachten te 
    verdienen aan accessoires e.d. 
    door middel van complementaire
    prijsstelling of prijsbundeling. 

    >>  
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PRIJSSTELLING IN OMNICHANNEL

Omgaan met competitieve prijsstellingen

M Complementaire prijsstelling, prijsbundeling:
    F captive pricing (. complementaire prijsstelling):
        zoals bij bijv. Gillette scheermeshouders en de
        relatief dure bijbehorende mesjes, of HP-printers
        met relatief dure speciale inkjet cartridges 
        (ca. € 5.000 / ltr!), enz. 

    F Prijsbundeling:
        wanneer complementaire producten samen als
        één pakket worden aangeboden, bijv. pc +
        monitor + toetsenbord+ printer + software, voor
        één prijs. 
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PRIJSSTELLING IN OMNICHANNEL

Omgaan met competitieve prijsstellingen

M Opdracht 2, prijsstrategie:
    Lees het volgende artikel:
    https://www.thuiswinkel.org/nieuws/3494/6-slimme-competitieve-
      prijsstrategieen-voor-e-commercebedrijven

    Vragen bij dit artikel:
    F Leg uit hoe een prijsstrategie achtereenvolgens
        zowel consistent, onderscheidend en competitief
        kan zijn.
    F Motiveer aan de hand van verschillende
        argumenten waarom en in hoeverre de zes
        genoemde prijsstrategieën kunnen bijdragen aan
        een succesvolle omnichannel strategie. 
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PRIJSSTELLING IN OMNICHANNEL

Omgaan met competitieve prijsstellingen

M Prijzen aligneren met die van de concurrentie:
    in plaats van het toepassen van premium pricing,
    kunnen retailers hun prijzen in lijn brengen
    (aligneren) met die van de concurrentie.

    Het voordeel hiervan is dat het onderscheidend
    vermogen van de alignerende retailer beter naar
    voren komt (er moet wel daadwerkelijk onderscheid
    zijn!).
    
    Het nadeel hiervan is dat de alignerende retailer
    minder marge zal verkrijgen, dus minder winst.
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PRIJSSTELLING IN OMNICHANNEL

Omgaan met competitieve prijsstellingen

M Communicatie omtrent het aligneren van prijzen: 
    niet expliciet: sommige bedrijven aligneren hun
    prijzen zonder dit uitdrukkelijk aan consumenten
    kenbaar te maken.  Zij gaan ervan uit dat
    consumenten dit vanzelf zullen merken.

    Het voordeel hiervan is dat de retailer ongemerkt
    zijn prijspolitiek kan aanpassen.
    Het nadeel hiervan is dat de retailer daadwerkelijk
    alle prijzen in lijn moet brengen, met druk op
    marges als gevolg. 
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PRIJSSTELLING IN OMNICHANNEL

Omgaan met competitieve prijsstellingen

M Communicatie omtrent het aligneren van prijzen: 
    wel expliciet: andere bedrijven, zoals verschillende
    supermarkten, elektronica-retailers en bouw-
    markten brengen hun prijzen in lijn met die van de
    concurrentie door middel van laagste-prijsgaranties.
 
    Het voordeel hiervan is dat alleen de prijzen worden
    aangepast waarvan lagere prijzen door consu-
    menten worden aangetoond.  Consumenten moeten
    hier dus zelf assertief zijn, 
    waarna zij korting
    verkrijgen. 
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PRIJSSTELLING IN OMNICHANNEL

Omgaan met competitieve prijsstellingen

M Communicatie omtrent het aligneren van prijzen: 
    wel expliciet (vervolg): competitieve prijsstelling
    wordt tegenwoordig vooral toegepast d.m.v.
    speciale software, waarbij het internet voortdurend
    wordt gescand, zoekend naar prijzen van dezelfde 
    of vergelijkbare producten. 

    Hierbij kunnen ook andere meetpunten worden
    meegenomen, zoals het wel of niet in voorraad
    hebben van producten.
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PRIJSSTELLING IN OMNICHANNEL

Omgaan met competitieve prijsstellingen

M Nogmaals: dynamic pricing: 
    in handout 04 werd dynamic pricing al in het kort
    uiteengezet.  
    Inmiddels passen verschillende winkelketens deze
    methode van prijsstelling toe.
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PRIJSSTELLING IN OMNICHANNEL

Omgaan met competitieve prijsstellingen

M Nogmaals: dynamic pricing: 
    F bij dynamic pricing worden met behulp van
        software prijzen voorgesteld of geadviseerd aan
        de hand van algoritmes (’als..dan’  verbanden) die
        kunnen zijn gebaseerd op verschillende input-
        variabelen, zoals:
        G inkoop
        G eigen voorraadniveaus en die van concurrenten
        G weers- en seizoensinvloeden.

        Duidelijk zal zijn dat deze complexe methode van
        prijsstelling de nodige ICT vereist, waardoor deze
        zeker niet voor elke retailer geschikt zal zijn.
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PRIJSSTELLING IN OMNICHANNEL

Omgaan met competitieve prijsstellingen

M Beprijzing van afhaal- en leveringskosten: 
    veel omnichannel retailers hebben de neiging elkaar
    te imiteren en te kiezen voor gratis in de winkel
    afhalen en te laten betalen voor bezorging, mogelijk
    ook als stimulans om klanten de winkel in te krijgen.

    Probleem hierbij is dat pure e-commerce partijen,
    zoals Zalando, inmiddels nieuwe standaarden
    hebben gezet, zoals gratis leveringen én gratis
    retourneren.  Sommige bedrijven stellen dan wel
    minimum bestelbedragen als voorwaarde.
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PRIJSSTELLING IN OMNICHANNEL

Omgaan met competitieve prijsstellingen

M Hoe dus om te gaan met competitieve
    prijsstellngen?
    Voorlopige adviezen, aldus auteur Van Ossel:
     F leveringsvoorwaarden van pure e-commerce
         partijen goed in de gaten houden om de eigen
         voorwaarden competitief te houden;
     F kies bij voorkeur voor vergelijkbare leverings-
         kosten, en hanteer een vergelijkbaar minimum
         bestelbedrag voor gratis levering;
     F wees creatief in de toepassing van leveringsvoor-
         waarden, bijv. voor de meest loyale klanten.

     Belangrijker: wat zijn jóuw adviezen hieromtrent? 
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PRIJSSTELLING IN OMNICHANNEL

Consistente prijsstelling en kanaalconflicten

M Bronnen van kanaalconflicten: 

G Interkanaal
    concurrentie
    (tussen verschillen-
    de kanalen)
G Intrakanaal
    concurrentie
    (tussen verschillen-
    de detaillisten)
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PRIJSSTELLING IN OMNICHANNEL

Consistente prijsstelling en kanaalconflicten

M Bronnen van kanaalconflicten:
    F bij fabrikanten van merkartikelen doet zich de
        situatie voor dat deze wel een adviesprijs kan
        afgeven, maar dat de retailer de uiteindelijke
        consumentenprijs bepaalt.
        Mogelijk gevolg: verschillende retailers kunnen
        verschillende prijzen hanteren, waardoor een
        prijzenslag kan ontstaan.

        De oplossing hiervan ligt in het toepassen van de
        juiste distributie-intensiteit: welke retailers
        mogen het product in hun assortiment opnemen? 
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PRIJSSTELLING IN OMNICHANNEL

Consistente prijsstelling en kanaalconflicten

M Bronnen van kanaalconflicten:
    F ook kunnen internationale prijsstellingen voor
        problemen zorgen wanneer deze binnen beperkte
        regio’s teveel uiteen lopen. 

        Inconsistentie qua internationale prijsstelling kan
        bijv. met zich meebrengen dat Nederlandse
        consumenten daardoor in het buitenland
        producten aankopen, en andersom. 
        Op termijn brengt dit de multimerkendistributie
        van de betreffende fabrikant in gevaar.
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PRIJSSTELLING IN OMNICHANNEL

Consistente prijsstelling en kanaalconflicten

M Hoe dus om te gaan met competitieve
    prijsstellngen om kanaalconflicten te vermijden?
    Voorlopige adviezen, aldus auteur Van Ossel:

    F merkartikelfabrikanten dienen in hun eigen
        directe kanalen, zoals brand stores en webshops,
        dezelfde regels na te leven als de omnichannel
        retailers;
    F ook dienen merkartikelfabrikanten zich te houden
        aan hun eigen (consumenten-)adviesprijzen.

     Belangrijker: wat kun jij hieraan toevoegen?


