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MARKETINGCOMMUNICATIE IN OMNICHANNEL

Communicatie, van retailers tot merkartikelfabrikanten

M Bekende patronen:
    iedereen kent het wel: je bent op zoek naar 
    een bepaald product, bijv. een nieuwe 
    smartphone of bluetooth earphones, en 
    zoekt het internet af.  
    Niet omdat het moet, maar omdat het kan,
    zo gezegd.
    Vervolgens word je wekenlang in je 
    mailbox ‘gestalkt’ door aanbieders van het
    product dat je toen zocht...
    De vraag is óf en in hoeverre deze gang van
    communicatie past binnen omnichannel of 
    de zelfbedieningseconomie.
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MARKETINGCOMMUNICATIE IN OMNICHANNEL

Analoge marketingcommunicatie van fysieke retailers

M Traditionele communicatie binnen/buiten de winkel:
    F communicatie bij retailers (e.a.) zal vooral gericht
        zijn op:
        G thematische reclame, ter versterking van het
            (winkel)merk;
        G actiereclame, ter verhoging van het aantal
            bezoekers en het aantal verkopen;
        G communicatie via winkel, om winkel- en
            productbeleving te bereiken, en ter bevordering
            van de verkoop, o.a. via sales promotion.

>>
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MARKETINGCOMMUNICATIE IN OMNICHANNEL

Analoge marketingcommunicatie van fysieke retailers

M Traditionele communicatie binnen/buiten de winkel:
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MARKETINGCOMMUNICATIE IN OMNICHANNEL

Analoge marketingcommunicatie van fysieke retailers

M Traditionele communicatie binnen/buiten de winkel:
    F thematische reclame, ter versterking van het
        (winkel)merk.  Dit zal vooral gebeuren door
        middel van radio- en tv-reclame, en ook via
        gedrukte media, zoals kranten en magazines. 

        Het effect hiervan is via  -duur-  marktonderzoek
        te meten aan de hand van de mate van merk-
        bekendheid, merkbeleving, merkvoorkeur,
        merktrouw e.d.;

>>
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MARKETINGCOMMUNICATIE IN OMNICHANNEL

Analoge marketingcommunicatie van fysieke retailers

M Traditionele communicatie binnen/buiten de winkel:
    F actiereclame, ter verhoging van het aantal
        bezoekers en het aantal verkopen.  Dit zal met
        name gebeuren door middel van foldermateriaal,
        coupons, DM, en ook via radio en tv.

        Het effect hiervan is makkelijker te meten en wel
        aan de hand van KPI’s zoals de conversie,
        aantallen bezoekers, aankopen, bestedingen, enz.

>>

8

MARKETINGCOMMUNICATIE IN OMNICHANNEL

Analoge marketingcommunicatie van fysieke retailers

M Traditionele communicatie binnen/buiten de winkel:
    F communicatie via de winkel: de fysieke winkel in
        een winkelstraat of -gebied vormt zelf ook een
        communicatiemedium waarmee de merkbekend-
        heid vergroot kan worden. 

        Ook biedt de fysieke winkel mogelijkheden van
        productbeleving, POS-communicatie (point-of-
        sales) en tal van(sales) promotions.
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MARKETINGCOMMUNICATIE IN OMNICHANNEL

Analoge marketingcommunicatie van fysieke retailers

M Oubollige, pushy, weinig creatieve communicatie?
    F sommigen vinden traditionele, analoge vormen
        van communicatie oubollig, maar de gretige
        ‘verorbering’ van wekelijkse folders bewijst
        anders;

    F social media aanhangers vinden soms dat retailers
        via hun analoge reclame teveel push-reclame
        toepassen in plaats van pull-reclame, waarbij het
        initiatief bij de consument zou moeten liggen. 
        Maar door de veelheid aan boodschappen, is
        het voor retailers lastig om zich anders te onder-
        scheiden;
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M Oubollige, pushy, weinig creatieve communicatie?
    F reclameadviesbureau’s zijn voor een deel van
        mening dat retailers teveel eenzijdige reclame
        toepassen om maar bezoeken aan de winkel te
        bereiken, en een hogere verkoop te realiseren. 
        Verder zou analoge reclame ook nog eens weinig
        creativiteit laat zien.

        Maar per saldo gaat het veel retailers juist om
        consumenten naar de zaak te trekken, en
        uiteindelijk gaat het hen vooral om het effect van
        toegepaste media.
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M Foldermateriaal gaat niet gauw verloren:
    F feit is dat folders voor de retail het belangrijkste
        betaalde reclamemedium is. 
        Er is weliswaar enige verschuiving waar te nemen
        naar digitalisering hierin, maar desondanks:

        G worden folders ontvangen, blijven dagenlang
            ‘op tafel’, en worden in die tijd alsnog bekeken;
        G heeft ca. 21% van de Nederlandse huishoudens
            een ‘geen reclame’ sticker op de brievenbus:
            folders hebben dus nog een aanzienlijk bereik;
        G worden reclamefolders geheel of medebetaald
            door merkfabrikanten: lage kosten voor retailer.
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M Foldermateriaal gaat niet gauw verloren:
    F dit alles neemt niet weg dat retailers nadenken
        over verdere mogelijkheden van analoge
        reclamemedia, o.a. door:
        G het in de folder doorverwijzen   -bv. via QR-
            codes-  naar de eigen website voor meer 
            informatie of naar video’s over het product;
        G meer selectieve verspreiding van folders toe te
            passen met het oog op postcodes, leefstijl,
            hobbies, bezit, enz.;
        G personalisatie van foldermateriaal: folders,
            catalogi, aanbiedingen, enz. op naam
            toezenden.
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M Pure online aanbieders in het voordeel:
    F juist omdat e-commerce pure players weinig
        fysieke touchpoints met consumenten hebben,
        excelleren zij in digitale communicatie.
        Hun kracht hierin heeft vooral te maken met:
        G digitale traffic building naar de webshop;
        G bieden van relevante inhoud op de website;
        G verregaande personalisatie alle communicatie
            en touchpoints;
        G geavanceerde datamining & predictive analysis;
        G systematische effectiviteitsmeting en testen; 
        G streven naar ‘single view of the customer’;
        G inspelen op social internet en sharing.
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M Pure online aanbieders in het voordeel:
    F digitale traffic building naar de webshop;
        e-tailers proberen zoveel mogelijk te begrijpen
        hoe en waar vandaan bezoekers op hun websites
        terechtkomen.
        Dit gebeurt door toepassing van zowel pushmedia
        (bv. online reclame en e-mail) als pull-media
        (SEA en SEO, search-opdrachten, bv. via Google).
  
        Nieuwe klanten komen vooral voort uit search;
        bestaande klanten bezoeken de websites vaak
        opnieuw, vooral dankzij e-mail.     
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M Pure online aanbieders in het voordeel:
    F digitale traffic building naar de webshop;
        e-tailers richten zich steeds op een optimale mix
        van trafficbronnen, dus op bestaande en nieuwe
        klanten, via pull- en pushcommunicatie:
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M Pure online aanbieders in het voordeel:
    F bieden van relevante inhoud op de website;
        naast het weten hoe en waar vandaan bezoekers
        op de website terechtkomen, zal er ook voort-
        durend moeten worden gewerkt aan relevante en
        actuele content.

        Hierbij is het van belang om objectieve informatie
        over producten te verschaffen, dus zowel betref-
        fende sterke punten daarvan, als de beperkingen.
        Dit alles in begrijpelijke taal en met de mogelijk-
        heid om te interacteren, bv. via blogs en reviews.
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M Pure online aanbieders in het voordeel:
    F verregaande personalisatie alle communicatie
        en touchpoints;
        e-tailers maken uitvoerig gebruik van mogelijk-
        heden om personalisatie in al hun touchpoints toe
        te passen, variërend van gepersonaliseerde emails
        en speciaal aangepaste online display reclame tot 
        klantspecifieke aanbiedingen en persoonlijke
        adviezen via mobiele devices.

>>
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M Pure online aanbieders in het voordeel:
    F verregaande personalisatie alle communicatie
        en touchpoints;
        in de praktijk komt het veel voor dat personali-
        satie gebaseerd wordt op ‘persona’: fictieve
        personen die bepaalde behoeften, verwachtingen,
        levenstijlen e.d. hebben. 

        Afhankelijk van hoe correct het beeld moet zijn
        van de gebruiker(sgroep), kan invulling van
        personas lastig en tijdrovend zijn.

>>
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M Pure online aanbieders in het voordeel:
    F verregaande personalisatie alle communicatie
        en touchpoints;
        een ander punt van personalisatie betreft het
        optimaliseren van de website voor verschillende
        devices: responsive design.

        Dit houdt in dat de ‘look & feel’ van de website
        steeds hetzelfde blijft, ongeacht het gebruikte
        device.
        De website of webshop herkent hierbij het device
        en past zich aan qua visuele mogelijkheden van
        scherm, toetsen, scroll down menu’s, enz.
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M Pure online aanbieders in het voordeel:
    F geavanceerde datamining & predictive analysis;
        een zeer belangrijke kerncompetentie betreft de
        beheersing van analysetechnieken om diepgaand
        inzicht te verwerven omtrent het profiel, het
        gedrag en de behoeften van de klant. 

        Om per saldo: aan de hand van algoritmes
        voorspellingen te kunnen doen omtrent
        gedragingen van klanten.

>> 
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M Pure online aanbieders in het voordeel:
    F geavanceerde datamining & predictive analysis;
        zo beschikken organisaties zoals Amazon, Apple
        en ook anderen zoals Google en Microsoft, over
        onvoorstelbare hoeveelheden van gegevens over
        hun klanten en andere regelmatige bezoekers,
        variërend van NAW-gegevens tot interesses, en
        van levensstijl tot zelfs religieuze en politieke
        overtuigingen (!)

>> 
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M Pure online aanbieders in het voordeel:
    F geavanceerde datamining & predictive analysis;
        hiertoe worden 3 soorten gegevens geanalyseerd:
        G producten die bekeken en gekocht worden;

        G klantspecifieke kenmerken, zoals gender, NAW-
            gegevens, aankoophistorie, smaken, betalings-
            voorkeuren, enz., enz.;

        G huidig online gedrag: hoe en waar vandaan de
            klant op de website terechtkomt, hoe en waar
            daarop wordt genavigeerd, en waar vervolgens
            naartoe wordt vertrokken: behavioral targeting.
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M Pure online aanbieders in het voordeel:
    F systematische effectiviteitsmeting en testen; 
        in lijn met het vorige punt, vinden tal van
        metingen en tests plaats betreffende de
        gehanteerde communicatiemiddelen en de
        kooppaden die de klanten bewandelen. 

        Op basis hiervan weten e-tailers bv. wanneer
        toegezonden emails e.d. worden gelezen, zodat
        rekening wordt gehouden met tijdstippen van
        verzending. Zo wordt ook rekening gehouden met
        welke formats, kleuren, lettertypen, visualisaties,
        enz. in de communicatie te hanteren.
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M Pure online aanbieders in het voordeel:
    F streven naar ‘single view of the customer’;
        single view of the customer betreft het samen-
        voegen van alle gegevens die een organisatie
        heeft over een bepaalde klant, waardoor een
        duidelijk overzicht ontstaat over die klant en
        zijn/haar specifieke 
        eigenschappen en 
        gegevens.

        De droom van 
        elke marketeer...

>>
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M Pure online aanbieders in het voordeel:
    F streven naar ‘single view of the customer’;
        een belangrijk onderdeel van deze benadering is
        het gebruikmaken van cookies, de   -vaak tot
        irritatie oproepende-   stukjes code die vanuit de
        website (o.a.) voor herkenning worden geplaatst
        op het device van de bezoeker.

        Deze cookies maken het voor de etailer mogelijk
        om bezoekers die de site opnieuw bezoeken, een
        gepersonaliseerde beleving te bieden, bv. het
        eerder bekeken product en varianten daarvan.

>>
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M Pure online aanbieders in het voordeel:
    F streven naar ‘single view of the customer’;
        ook kan aan de hand van cookies retargeting (ook
        wel: remarketing) worden toegepast.

        Bezoekers die bepaalde pagina’s van
        een website hebben bezocht, worden 
        hierbij opnieuw bereikt via adverten-
        ties op websites van derden.

>>   
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M Pure online aanbieders in het voordeel:
    F streven naar ‘single view of the customer’;
        het probleem met cookies is dat de consument
        deze kan uitschakelen en van zijn/haar device
        verwijderen.

        Dit kan worden omzeild door de bezoeker uit te
        nodigen zich op de website te registreren.  
        Zo wordt het mogelijk om klantgegevens uit de
        database te koppelen aan huidige bezoekdata van
        de klant, met verdere mogelijkheden tot
        personalisatie.
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M Pure online aanbieders in het voordeel:
    F inspelen op social internet en sharing.
        vanzelfsprekend maken etailers gebruik van alle
        mogelijkheden die sociale netwerken te bieden
        hebben.

        Klanten worden daarom aangemoedigd om
        reviews en ervaringen te delen met andere
        bezoekers of gebruikers. Denk hierbij bv. aan sites
        als Booking.com die na een hotelverblijf vraagt om
        beoordelingen te geven.
        Verder stimuleren webshops het delen van
        feedbacks met vrienden d.m.v. sharing en liking.
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M Opdracht 1, omnichannel integratie op 3 niveaus:
     Lees het pdf-artikel Omnichannel integratie op 3
     niveaus. 

     F vragen:
         1/ Beoordeel hoe de integratie op de drie genoemde
              niveaus bijdraagt aan de omnichannel strategie
              van Walt Disney.
         2/ Welke conclusies kan je hieruit trekken?

Video: https://www.youtube.com/watch?list=RDCMUCe-gHr2O_LP7t0YJYHZQZlg&v=
            XnfcY7nUhOI&feature=emb_rel_end 
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M Extra aandachtspunten voor omnichannel retailers:
    F omnichannel retailers met webshops zullen zich
        zoveel als mogelijk proberen te spiegelen aan wat
        pure etailers doen. 
        En tegelijktijd zullen zij hun traditionele analoge
        communicatie niet weg willen doen!
        Aandachtspunten voor een optimale omnichannel
        communicatie:
        G de verbonden (geconnecteerde) winkel en webshop;
        G de omnichannel ‘single view of the customer’;
        G location based communicatie;
        G personalisatie op de winkelvloer;
        G SoLoMo (social-local-mobile) en gebruik van apps.  
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M Extra aandachtspunten voor omnichannel retailers:
    F de verbonden (geconnecteerde) winkel en webshop;
        een wezenlijk kenmerk van omnichannel retail is
        het samenstel van internet in de winkel 
        (connected  store) en de winkel op internet
        (connected webshop).

        In de winkel ervaart de consument dezelfde
        functionaliteiten als op het internet: informatie
        opzoeken en delen, reviews, vergelijkingen, enz.
        Op het internet kan de consument allerlei details
        omtrent de winkel bekijken: openingstijden,
        parkeren, VR-360, product-info, enz. >> 
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M Extra aandachtspunten voor omnichannel retailers:
    F de verbonden (geconnecteerde) winkel en webshop;
        de mogelijkheden om de connected store en de
        connected webshop beter op elkaar aan te sluiten
        zijn eindeloos.  

        Zo kan de consument thuis producten ‘in de
        winkel’ al bekijken, vergelijken en configureren
        naar eigen inzicht, om vervolgens in de winkel
        productattributen (bv. materiaal, design, pasvorm,
        enz.) te ervaren en verder te preciseren voor een
        nadere bestelling (bv. auto’s, keukens, enz.).

>> 
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M Extra aandachtspunten voor omnichannel retailers:
    F de verbonden (geconnecteerde) winkel en webshop;
        de winkel zelf vormt het krachtigste communi-
        catiemiddel van de retailer, en levert een 3D-
        ervaring alwaar de productbeleving een centrale
        rol kan spelen.

        Wat betreft het ontsluiten van online informatie op
        de winkelvloer, bestaan diverse mogelijkheden:
        G gratis wifi voor de bezoekers;
        G (touchscreen)schermen of i-pods in de winkel;
        G schermen voor personeel, of PDA’s die ook op
            grotere schermen kunnen worden gelinkt.

Video: https://www.frankwatching.com/archive/2017/04/20/omnichannel-4-ideeen-voor-
  een-digitale-ervaring-in-je-offline-winkel/     
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M Extra aandachtspunten voor omnichannel retailers :
    F de omnichannel ‘single view of the customer’;
        net zoals pure etailers met cookies werken  om het
        surfgedrag van bezoekers te monitoren, kunnen
        omnichannel retailers dit ook doen .

        Echter, in de offline situatie is het monitoren van
        bezoekers veel lastiger .  Er zijn wel observatie- en
        registratiemethoden voor handen , zoals klanten-
        tellers, kassabon- en klantenkaartanalyses,
        camera-opnames e.d., maar deze leveren slechts
        een beperkt beeld op van het ‘surfgedrag’. 

>>
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M Extra aandachtspunten voor omnichannel retailers:
    F de omnichannel ‘single view of the customer’;
        mobiele telefoons van bezoekers kunnen hier wel
        uitkomst bieden. 
 
        Maar zonder enige registratie van de mobiele
        telefoon, kan met speciale software eigenlijk
        alleen nagegaan worden hoeveel en wanneer
        anonieme bezitters van mobiele telefoons de
        winkel hebben bezocht.

>>
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M Extra aandachtspunten voor omnichannel retailers:
    F de omnichannel ‘single view of the customer’;
        om de mobiele telefoon tóch hier meer zinvol te
        kunnen inzetten, zal op een of andere wijze
        registratie moeten plaats vinden.

        Een populaire methode om dit te bereiken is het
        aanbieden van gratis wifi in de winkel, waarbij de
        bezoeker zich eenmalig moet registreren, waarbij 
        -om het eenvoudig te houden-  alleen naar het 
        e-mailadres wordt gevraagd.  
        Vervolgens kan bij ieder volgend bezoek de
        aanwezigheid worden geregistreerd. >>  
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M Extra aandachtspunten voor omnichannel retailers:
    F de omnichannel ‘single view of the customer’;
        een andere mogelijkheid betreft het kunnen
        volgen van bezoekers aan de hand van
        klantenkaarten die aan de smartphone zijn
        gekoppeld.  Hiermee is tegelijkertijd de
        smartphone geregistreerd. 

        Ditzelfde doet zich voor wanneer de bezoeker de
        smartphone gebruikt voor mobiele betalingen of
        voor het zelfscannen tijdens het winkelen.
        En ook wanneer de bezoeker een winkelapp op 
        zijn /haar smartphone installeert. >>
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M Extra aandachtspunten voor omnichannel retailers:
    F de omnichannel ‘single view of the customer’;
        het registreren van smartphones opent ook de
        mogelijkheid van offline retargeting: een bezoeker
        die op de webshop bepaalde artikelen heeft
        bekeken, kan bij het volgende bezoek aan de
        winkel via de smartphone 
        op die artikelen worden
        geattendeerd, al dan niet 
        met wat persoonlijke
        korting of met extra’s. 

>>
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M Extra aandachtspunten voor omnichannel retailers:
    F de omnichannel ‘single view of the customer’;
        enkele opmerkingen over registraties:
        G registratie van smartphones zal vrijwel alleen
            gebeuren door betrokken consumenten;
        G bij sommige winkels en producten voelt de
            consument zich meer betrokken dan bij andere;
        G wanneer de retailer niet precies weet waarom
            hij bezoekers wil monitoren en identificeren, dan
            heeft registratie feitelijk geen zin;
        G privacy is voor de meeste consumenten van
            groot belang, zodat retailer hierin transparant
            moeten zijn!
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M Extra aandachtspunten voor omnichannel retailers:
    F location based communicatie;
        de huidige smartphones kunnen zó worden
        ingesteld dat zij in een winkel of in de nabijheid
        daarvan, signalen, tekstberichten en evt. e-mails
        van de retailer kan ontvangen. 

        Binnen de winkel of in de directe 
        nabijheid daarvan, zal dit via 
        Bluetooth-technologie en
        i-Beacons kunnen gebeuren; 
        daarbuiten vindt dit plaats via 
        internet en gps-signalen.
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M Extra aandachtspunten voor omnichannel retailers:
    F location based communicatie;
        het actief benaderen van de consument via deze
        technologie, kan tot irritaties leiden, zeker
        wanneer meerdere retailers deze vorm van 
        push-communicatie gaan toepassen. 

        Daarom stappen sommige retailers over op de 
        pull-variant van deze communicatie: location
        based search. Hierbij toetst de winkelende
        consument een zoekopdracht in zijn/haar
        smartphone, waarop vervolgens lokale retailers
        met gerichte advertenties kunnen reageren.
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M Extra aandachtspunten voor omnichannel retailers:
    F personalisatie op de winkelvloer;
        wanneer de klant online al bij een retailer bekend
        is, is het niet zo ingewikkeld om de communicatie
        met hem/haar op de winkelvloer te personaliseren.

         Zo kan een klant een winkel binnenlopen en door middel
         van wifi worden gesignaleerd. Als hij/zij een afspraak
         heeft, wordt de betreffende verkoper automatisch
         hierover geïnformeerd. Zonder afspraak ziet de klant
         op de smartphone welke verkopers aanwezig zijn. 
         Via i-Beacons in de winkel ontvangt de klant
         gepersonaliseerde boodschappen en aanbiedingen.
         Enz., enz.  Een wereld van mogelijkheden...

45

M Extra aandachtspunten voor omnichannel retailers:
    F SoLoMo (social-local-mobile) en gebruik van apps;
        de combinatie van alle voorgaande mogelijkheden
        kan worden samengevat als SoLoMo, waarmee de
        omnichannel retailer zich werkelijk van pure
        etailers kan onderscheiden.

        Vanwege de gewenste snelheid van communicatie
        tussen retailers en klanten, liggen verder gebruik
        van smartphones (klantenkaarten, betaalsystemen,
         enz.) en installatie van shopping-apps het meest
        voor de hand.  Om dit te bereiken moet wél steeds
        de meerwaarde ervan voor de klant duidelijk zijn.
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M Opdracht 2, marketingcommunicatie middelen:
     Bekijk de tekening en tekst in pdf-artikel
     marketingcommunicatiemiddelen. 

     F vragen:
         1/ Geef per fase aan welke marketingcommunicatie-
              middelen ingezet worden.
         2/ Geef per fase aan hoe deze marketingcommuni-
              catiemiddelen ingezet worden.
         3/ Beredeneer waarom de fasen achtereenvolgens de
              volgende onderdelen genoemd worden:
              G The Legacy
              G The Reality
              G The Aspiration
              G The Nirvana

47
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M Directe en indirecte communicatie met de klant:
    F merkartikelfabrikanten verkopen zowel direct (via
        eigen webshop of brand- of flagship stores) als
        indirect (via multimerkenwinkels) aan de
        consument.

        De communicatie komt overeen met deze verkoop:
        ook direct, zonder tussenkomst van tussenhandel,
        en indirect via eigen media van de retailer.
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M Rechtstreekse communicatie merkartikelfabrikant:
    F communicatie betreffende de rechtstreekse
        verkoop via de eigen brand- of flagship stores en
        via de eigen webshop is min of meer vergelijkbaar
        met de communicatie van de omnichannel retailer.

    F Echter, merkartikelfabrikanten wijken in veel
        opzichten toch af van omnichannel retailers.
        Merkartikelfabrikanten bieden niet de omni-
        channel beleving die consumenten van retailers
        gewend zijn, waarbij zij objectief advies krijgen,
        vergelijkingen zelfs online in de winkel doen,
        diverse bronnen raadplegen, enz.

50

M Rechtstreekse communicatie merkartikelfabrikant:
    F webshops van merkfabrikanten zijn alleen gericht
        op het eigen product en merk, en zijn nauwelijks
        gericht op de informatiebehoeften van
        consumenten die zich online oriënteren. 

        Vergelijkingen betreffen vooral de eigen
        producten en artikelen.
        Verder ontbreken vaak links op deze webshops
        naar winkeliers die de artikelen voeren, en
        ontbreken ook links naar de pagina’s met de
        betreffende artikelen.  Meestal geen omnichannel
        beleving, dus.  
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M Indirecte communicatie merkartikelfabrikant:
    F merkartikelfabrikanten communiceren ook
        indirect met consumenten, via de eigen media van
        de retailer.

        Waar deze fabrikanten geheel vrij zijn bij het zélf
        plaatsen van advertenties e.d., geldt dit niet bij de
        plaatsing ervan via de retailers, die zelf eisen
        daaraan stellen. Eisen kunnen o.a. financieel van
        aard zijn, en ook welke artikelen worden
        opgenomen, welke formats, waar in welke media,
        enz.
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M Indirecte communicatie merkartikelfabrikant:
    F de communicatie van de merkartikelenfabrikant in
        media van de retailer staat al met al soms onder
        druk. 
        Dit heeft vooral met de onderlinge belangen te
        maken: 
        G de retailer ziet graag meebetaling door de
            fabrikant, en wil met name zoveel mogelijk
            klanten naar de winkel trekken; de keuze van
            het merk komt hier op de tweede plaats;
        G de fabrikant vindt verkoop van zijn merk vooral
            belangrijk, en in tweede instantie bij welke
            retailer. 
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M Advies richting merkartikelfabrikanten:
    F merkartikelfabrikanten zouden zich het beste
        kunnen focussen op strategische accounts die
        omnichannel toepassen of ontwikkelen.

        De omnichannel benadering van retailers
        resulteert in een veelheid aan gegevens omtrent
        consumenten, een belangrijke asset waar de
        merkartikelenfabrikant ook baat bij kan hebben.

        Anderzijds is een dergelijke relatie voor retailers
        om meerdere redenen interessant, en biedt de
        mogelijkheid van mede-investering in
        omnichannel door de fabrikant. 


