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Programma

M Wat we o.a. zullen bestuderen:
    F Online marketing, algemene begrippen
    F Content en engagement, w.o. online engagement
        en contentstrategie
    F Technologische en sociaal-culturele
        ontwikkelingen, w.o. e-mail marketing
    F Valueframing, w.o. waardenpatronen, stappen
    F Online marketingplan: onderdelen en stappen
    F Mobile marketingplan: mobile marketing,stappen
    F Spiral dynamics: mechanismen waardesystemen
    F Online met gebruik van beeld
    F Zakelijke speech
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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M Veranderingsaspecten betreffende marketing: 
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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M Veranderingsaspecten betreffende marketing:
    F technologische verandering vormt een bijzonder
        aspect:
        G aan de aanbodkant zorgt dit voor nieuwe
            technieken en uitbreiding van toegevoegde
            waarde;
        G aan de vraagzijde zorgt dit voor meer klant-
            beleving in de oriëntatiefase van het
            koopproces.  Een voorbeeld hiervan is het
            toepassen van mixed reality. >> 

Video: mixed reality, invloed op marketing https://youtu.be/0DSOQ8noS_U
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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M Veranderingsaspecten betreffende marketing:
    F mixed reality:
        betreft het presenteren van werkelijke situaties,
        producten, objecten e.d. in combinatie met
        augmented reality (d.m.v. digitale toevoegingen).

        Denk bijv. aan voetbalwedstrijden op tv, waarbij
        digitale lijnen in beeld komen om buitenspel-
        situaties aan te tonen. 
        Of de IKEA-app waarmee op de smartphone
        meubels in je woonkamer kunnen worden
        ‘geplaatst’.  Of de HUD in vliegtuigen en in auto’s,
        of QR-codes in bushokjes e.d. (virtual stores).

Video: Bol.com virtual store: https://youtu.be/nr5W4op3bks
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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M Veranderingsaspecten betreffende marketing:
    F augmented reality (AR), virtual reality (VR)?
        G bij virtual reality wordt de gebruiker geheel
            afgesloten van de werkelijkheid en bevindt
            hij/zij zich in een geheel digitale en
            onwerkelijke omgeving, zoals in veel VR-games
            wordt toegepast;
        G bij augmented reality bevindt de gebruiker zich
            in een werkelijke omgeving, waarbij via
            technologie extra informatie wordt toegevoegd
            (to augment = toevoegen, vermeerderen).
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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M Online marketing: van fysieke naar virtuele
    marktplaats:
    F virtuele marktplaatsen, zijn al niet meer weg te
        denken, zoals bijv. marktplaats.nl en eBay.com.
        Deze marktplaatsen staan steeds vaker los van
        tijd en plaats: physical/digital blend.

        Dit geldt ook voor sociale media netwerken, die
        meer en meer virtuele marktplaatsen vormen:
        social of distributed commerce.  
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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M Opdracht 1.1:
     O Leg de relatie uit tussen een marktplaats en marketing.
     O Neem een willekeurige kleding-, schoenenwinkel of
         drogisterij in gedachten.  
         Wat houdt ‘waardecreatie’ voor zo’n winkel in?  
         Noem enkele manieren waarop dit gerealiseerd zou
         kunnen worden.
     O Hoe zou de winkel uit de vorige vraag mixed reality
         kunnen toepassen voor zijn klanten?
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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M Marketingdenken en waardecreatie:
    F marketing, wordt vaak omschreven als:
        G het centraal stellen van de wensen van de klant
            door het creëren van meerwaarde voor de
            klant;
        G het geheel van activiteiten die erop gericht zijn
            (ruil)transacties te laten ontstaan of deze te
            bevorderen;
        en meer van dit soort mooie volzinnen.

>>
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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M Marketingdenken en waardecreatie:
    F marketing, ligt dichtbij activiteiten die te maken
        hebben met directe verkoop en relatie-
        management. Toch zijn de taken en activiteiten
        van een afdeling marketing anders dan van een
        afdeling sales:

        G marketing richt zich in hoofdzaak op het
            creëren van meerwaarde en naamsbekendheid;
        G sales is vooral gericht op daadwerkelijke
            verkoop van huidige producten en diensten.

>>
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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M Marketingdenken en waardecreatie:
    F marketing en sales, belangrijke overeenkomsten:
        G het overtuigen van de zoekende consument dat
            hun product of dienst de juiste oplossing vormt
            voor zijn/haar behoefte;
        G het centraal stellen van de afnemer;
        G het gezamenlijk  -ook met andere afdelingen-
            bedenken, creëren en (mede-)ontwikkelen van
            (meer)waarde en specifieke (vaak niet
            standaard) oplossingen voor de klant.

        Duidelijk zal zijn dat de grens tussen marketing
        en sales steeds meer vervaagt.
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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M Marketingdenken en waardecreatie:
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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M Marketingdenken en waardecreatie:
    F Bij marketingdenken wordt al snel gedacht aan
        prof. Philip Kotler (1931 - ), die het begrip
        ‘marketing’ tegenwoordig omschrijft als:

        “het sociale en managementproces dat
          individuen en groepen in staat stelt 
          te verkrijgen wat zij nodig hebben, 
          dit door het maken en ruilen van 
          producten en waarden met anderen.”
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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M Marketingdenken en waardecreatie:
    van Marketing 1.0 naar nu, Marketing 4.0:
    F marketing 1.0 betreft de bekende ontwikkeling van de
        marktbenadering: product concept > productie
        concept > selling concept > marketing concept (rond
        1960) > maatschappelijk marketing concept.

    F Door de ontwikkeling van ICT onstonden rond 1990
        meer mogelijkheden om individueel aanbod te
        creëren: marketing 2.0, gebaseerd op o.a. d-base
        marketing, CRM, mass-customization, 1-to-1
        marketing. 
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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M Marketingdenken en waardecreatie:
    van Marketing 1.0 naar nu, Marketing 4.0:
    F met nog meer mogelijkheden dankzij social media,
        crowd sourcing (Lay’s) en user generated content
        (wiki’s) nemen afnemers zelfs een deel van de marke-
        ting over, en zijn we aangekomen bij marketing 3.0.
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(bron: Patrick Petersen)
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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M Marketingdenken en waardecreatie:
    van Marketing 1.0 naar nu, Marketing 4.0:
    F bij marketing 4.0 wordt o.a. ervan uitgegaan dat de
        online wereld onlosmakelijk samenhangt met de
        offline wereld: een multi-channel marktaanpak.

        Zo dienen organisaties en hun merken daarom online
        elementen (bv. via Tweets en andere social media
        kanalen) te integreren met offline elementen (bv.
        d.m.v. tv-reclame of events) tot totale klanten-
        belevenissen, waarbij de customer journey een
        belangrijke rol inneemt. 
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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M Van productie- product- naar marketingdenken:
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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M Opdracht 1.2:
     in groepjes van 3-4 personen:
     Zoek samen op het internet een voorbeeld van een
     marketingcampagne waarin duidelijk de volgende
     aspecten aan de orde komen:

     O virtuele marktplaats
     O waardecreatie
     O mixed reality

     Presenteer vervolgens kort de campagne en leg de
     toepassing van de drie bovengenoemde begrippen uit.
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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M Van massamarketing naar een 1-op-1 aanpak:
    Direct marketing (DM) ontstond in de jaren ‘80, en
    vormde mede de basis voor de huidige online
    marketing.
    In die periode werd aldus geleidelijk overgegaan
    naar een andere vorm van marketing waarbij meer
    aandacht moest uitgaan naar een meer persoonlijke
    aanpak.
    Dit als reactie op de vele 
    consumenten die zich in
    voorkeuren en koopgedrag 
    minder sterk laten leiden 
    door anderen.
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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M Van massamarketing naar een 1-op-1 aanpak:
    Direct marketing wordt ook wel aangeduid als
    dialoogmarketing, direct response marketing of
    push-marketing.

     Deze vorm van marketing is gericht op het verkrijgen en onder-
     houden van duurzame, structurele en directe relaties tussen
     aanbieder en afnemers, e.e.a. vooral middels directe
     communicatie en directe levering.

    Sommige marketeers zien dialoogmarketing meer
    als een vorm van direct marketing waarbij de
    nadruk ligt op de inzet van data-driven marketing.
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(bron: Patrick Petersen)
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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M Van massamarketing naar een 1-op-1 aanpak:
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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M Van massamarketing naar een 1-op-1 aanpak:
    F traditionele marketing vs. direct marketing: 

G marktgericht
G markten
G massa communicatie
G 1 way communication
G passieve communicatie
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 actief, interactie
G rechtstreekse media
G direct response advt.
G reclamekosten goed
    beheersbaar
G directe distributie
G directe verkoop 
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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M Van massamarketing naar een 1-op-1 aanpak:
    F redenen om te kiezen voor direct marketing:
        G trefzekerheid om doelgroep te bereiken;
        G grote keuze uit inzetbare middelen: reclame,
            monsters, catalogi, enz.;
        G gunstige verhouding kosten/scoring;
        G feedback-mogelijkheden met consument
            middels antwoordkaarten, coupons, enz.;
        G onbegrensde, vooraf berekenbare
            testmogelijkheden voor producten en diensten;
        G persoonlijke ‘touch’ van correspondentie, e.d.;
        G ruime informatiemogelijkheden over producten
         en diensten.
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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M Van massamarketing naar een 1-op-1 aanpak:
    F de overgang van massamarketing naar direct
        marketing zorgde ook voor meer aandacht voor
        marktsegmentatie (STP?).
       
        Vooral de opkomst van d-based marketing
        maakte het steeds beter mogelijk om gote
        klantgroepen in te delen in bewerkbare
        segmenten (en PMC’s). Dit met de mogelijkheid
        om op te delen volgens gedrag, klantprofiel,
        mediagebruik, en meer.
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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M Van massamarketing naar een 1-op-1 aanpak:
    F de 1-op-1 aanpak, in combinatie met de nieuwe
        technologische mogelijkheden, leidt tot een
        ultieme persoonlijke aanpak.
        Denk hierbij aan allerlei specifieke app’s voor op
        de smartphone of op wearables, zoals smart-
        watches, smartglasses, enz. 

        Al deze aan internet verbonden, semi-intelligente
        devices, communiceren met personen en
        objecten en vallen onder Internet of Things (IoT).

Video: praktische uitleg IoT https://youtu.be/QSIPNhOiMoE
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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M Van massamarketing naar een 1-op-1 aanpak:
    F door deze nieuwe aanpak is ook de noodzaak
        ontstaan om steeds meer klantgegevens 
        -klantendata-  te verzamelen, te analyseren en te
        bewerken.  Dit heeft vaak geresulteerd in het
        opzetten van CRM-systemen.

    F 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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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M Van massamarketing naar een 1-op-1 aanpak:
    F een goed functionerend CRM voldoet aan:
        G klantmanagement: het ontwikkelen en
            uitbouwen van de relatie met de afnemer;
        G datamanagement: het managen van de data-
            en informatiestromen van een organisatie;
        G operationeel management: het verwerken van
            de data, zodanig dat customization kan 
            worden uitgevoerd;
        G contactmanagement: het verwerken van alle
            communicatie met de relatie.

>>
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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M Van massamarketing naar een 1-op-1 aanpak:
    F duidelijk zal zijn dat waar CRM is ingevoerd, lang
        niet altijd aan al deze voorwaarden zal zijn
        voldaan, waardoor CRM te vaak een ICT-hype is
        geworden!

Cartoon courtesy sjtoons@aol.com 

...CRM, vaak veel
             hocus-pocus...
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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M Van massamarketing naar een 1-op-1 aanpak:
    F een belangrijk inzicht dat is voortgekomen uit tal
        van klantenanalyses:
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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M Van massamarketing naar een 1-op-1 aanpak:
    F verder heeft deze aanpak geleid tot het steeds
        beter achterhalen van de o.a. koopmotieven en
        koopgedrag tijdens 
        de customer journey:
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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M Online bestedingen:
    F steeds meer producten worden online gekocht.
        Voorheen vooral muziek, games, telecom-
        diensten, tickets en verzekeringen, maar
        tegenwoordig worden ook steeds meer witgoed,
        kleding, speelgoed en meer, online   -en steeds
        vaker via mobile devices-   aangeschaft. 

    F In 2011 bedroeg de online verkoop in Nederland
        zo’n € 9 mld, in België zo’n € 1,2 mld. 
        Voor 2020 wordt verwacht dat dit in Nederland
        zal stijgen tot ca. € 70 mld, in België tot ca. € 41
        mld. Waarschijnlijk meer door de Corona-crisis... 



Nederland: 
€
€ 16,07
€  20,50
€  22,70
€  70,00

   9,00
 

België: 
€    1,20
€    7,00
€    9,60
€  10,25
€  41,00

Jaar:
2011
2015
2016
2017
2020*

online aankopen in Nederland en België
(x miljard , Forrester, GfK,  201 ):€ 9

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

Nederland: 
€      .....
€    0,58
€    0,80
€    1,01
€    4,00

Europa: 
€      .....
€  10,76
€  14,66
€  19,25
€  41,00

Jaar:
2011
2015
2016
2017
2020*

mobiele online aankopen, NL en Europa
(x miljard , Forrester, GfK,  201 ):€ 9
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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M Online bestedingen, enkele cijfers:

38

ONLINE MARKETING / 01

Transitie van traditionele naar moderne marketing

M ShoppingTomorrow:
    F met het oog op de disruptie in de retailsector
        (’disruptail ’) is dit Nederlands platform opgezet,
        waarmee retailers continu de ontwikkelingen van
        consumentengedrag, technologie en de markt in
        de gaten houden, vooral wat betreft:

        G het veranderende consumentengedrag
        G de digitale kanalen, alwaar steeds meer omzet
            wordt gegenereerd
        G digitalisering van producten en diensten
        G groei van internationale concurrentie.       

Video: e-Commerce ontwikkelingen https://youtu.be/5w1Rgs9aJc8
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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M ShoppingTomorrow:
    F enkele redenen waarom fysieke winkels
        e-commerce zouden moeten vrezen:

        G steeds meer retailers passen omnichannel toe;
        G online prijzen zorgen voor margedruk;
        G steeds betere koopbeleving online;
        G toenemende betrouwbaarheid online retailers;
        G consumenten importeren zelf steeds meer;
        G merkfabrikanten richten zich steeds meer
            rechtstreeks tot de consument / eindafnemer;
        G m-commerce zorgt voor een revolutie in online
            koopgedrag. 
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M Moderne marketing: “It’s all about you!”:
    F waar tot voor kort productvoordelen en
        merkwaarden vooral door de marketeer werden
        gedicteerd, gebeurt dit nu steeds meer door de
        online crowd.

        Consumenten lijken steeds vaker prosumers te
        worden: betrokken gebruikers die bv. via social
        media ideeën aanreiken, kritiek uitoefenen,
        reviews geven, enz. 
        Op deze wijze ‘produceren’ zij als het ware mee.
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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M Opdracht 1.3:
     O Leg uit wat wordt bedoeld met digitale disruptie.
     O Noem 3 kenmerken van moderne marketing (die anders
         zijn dan van traditionele old-school marketing). 
     O Omschrijf kort wat prosumerschap betekent, en wat een
         prosumer doet (anders dan een ‘gewone consument).

42
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M Marketing en maatschappelijke ontwikkelingen:
    F diverse ontwikkelingen en trends in de markt
        hebben grote effecten op traditionele en direct
        marketing, en zéker op online marketing.

        Continu veranderend consumentengedrag vraagt
        om meer aandacht voor de psychologische en
        sociologische aspecten daarvan.

        Ook de internationale openheid van het web
        speelt hierin een grote rol, alsmede de daarmee
        samenhangende politiek en wetgeving.

>> 

44

ONLINE MARKETING / 01

Transitie van traditionele naar moderne marketing

M Marketing en maatschappelijke ontwikkelingen:
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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M Marketing en maatschappelijke ontwikkelingen:
    F privacy, wetgeving, cookies, AP, AVG/GDPR:
        G privacy speelt bij online marketing een grote
            rol, juist met het oog op het gebruik van
            cookies.

            Bekend zijn privacy-overtredingen van social
            media platforms zoals Facebook e.a.

>>
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M Marketing en maatschappelijke ontwikkelingen:
    F privacy, wetgeving, cookies, AP, AVG/GDPR:
        G de wetgeving in Nederland, en ook elders in
            Europa, is streng omtrent het gebruik van
            cookies. 
            Online marketeers hebben hier vooral te maken
            met de Algemene Verordening Gegevens-
            bescherming (AVG; [General Data Protection Regulation,

                GDPR]) en toezichtsorganen Autoriteit
            Persoonsgegevens (AP) en Autoriteit
            Consument en Markt (ACM).  
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M Marketing en maatschappelijke ontwikkelingen:
    F enkele do’s en don’ts betreffende cookies:
        G functionele cookies (voor logins, taalkeuze,
            webwinkelwagentjes, e.d.) zijn toegestaan;
        G analytische cookies zijn toegestaan, mits alleen
            bedoeld voor website-verbetering;
        G alle andere cookies mogen worden toegepast,
            mits met toestemming van de bezoeker;
        G onnodige cookies of cookies met privacy-risico,
            mogen alleen worden toegepast met
            toestemming van de bezoeker;
        G voor toestemming moet aangegeven worden hoe
            welke informatie verzameld wordt en waarvoor.
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M Marketing en maatschappelijke ontwikkelingen:
    F 5 belangrijke bepalingen vanuit AVG:
        G opt-in/opt-out, zoals bij nieuwsbrieven, moet
            gebruikers volledig controle geven over het
            gebruik van hun persoonsgegevens;
        G de manier en doelmatigheid van gegevens-
            verzameling moet aan gebruikers duidelijk
            worden gecommuniceerd;
        G gebruikers blijven eigenaar van hun persoons-
            gegevens;

>> 
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M Marketing en maatschappelijke ontwikkelingen:
    F 5 belangrijke bepalingen vanuit AVG (vervolg):
        G privacy by design: privacy maatregelen dienen 
            al in acht genomen te worden bij het ontwerpen
            en ontwikkelen van nieuwe technologieën, zoals
            bij de ontwikkeling van een website;
        G privacy by default: zodra een product of dienst is
            vrijgegeven voor het publiek, moeten standaard
            de strengste privacy-instellingen van toepassing
            zijn, zonder invoer van de eindgebruiker.
            Verstrekte persoonsgegevens mogen alleen
            bewaard worden gedurende de tijd die nodig is
            om het product of de dienst te leveren.
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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M Veranderingen in modern consumentengedrag:
    F enkele markante veranderingen (zie Handboek):
        G invloed van reviews, influencers e.d. op de
            customer journey;
        G afnemende merk- en winkeltrouw;
        G digitale disruptie door nieuwe technologieën;
        G toenemende vraag naar bestel- en levergemak;
        G veranderende retail in e-tail en m-tail;
        G machtsposities van social media communities;
        G snelle adoptie en ook snelle afwijzing van trends;
        G noodzaak om communicatie en producten multi-
            channel aan te bieden;
 >>
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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M Veranderingen in modern consumentengedrag:
    F enkele markante veranderingen (vervolg, slot):
        G veranderend mediagebruik, minder gevoeligheid
            voor massamedia;
        G digitale en social media vormen steeds meer de
            zenuwstelsels van de maatschappij (en politiek);
        G de neiging om altijd online te zijn, en FOMO;
        G down-/upload- en streamingsnelheid van 5G;
        G meer WhatsApp e.d.  i.p.v. sms en mobiel bellen;
        G consumenten willen bediening via omnichannel;
        G door hoge parkeerkosten, meer online winkelen;
        G op verschillende kanalen laten consumenten
            verschillend (sociaal) koopgedrag zien. 



shop

multichannel

shop

crosschannel
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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M Consumentengedrag en de invloed van multi- en
    crosschannel:
    F consumenten gebruiken steeds meer media, en
        doen dit multichannel en crosschannel.

>>
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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M Consumentengedrag en de invloed van multi- en
    crosschannel:
    F content is feitelijk losgekomen van oorsporonke-
        lijke media: games op de mobiel, tv kijken op de
        tablet, kranten online lezen, enz.

        De waarde van content is belangrijker dan het
        kanaal zelf, en de keuze van het kanaal wordt
        deels bepaald op basis van schermgrootte en
        bedieningsgemak.  En vaak maken consumenten
        gebruik van meerdere schermen: multiscreening.
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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M De toekomst van marketing: big data machine
    learning en mixed reality:
    F digitale ontwikkelingen hebben enorme impact
        op marketing, consumentengedrag en ook op
        organisaties zelf.  Hier is sprake van de digitale
        transitie (of digitale transformatie).

        Naast de vele voordelen (waaronder het kunnen
        bedrijven van data-driven marketing), kent deze
        ontwikkeling ook nadelen, denk hierbij aan de
        toenemende cybercriminaliteit, w.o. hacks,
        randsomware e.d.

>> 
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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M De toekomst van marketing: big data machine
    learning en mixed reality:
    F enkele belangrijke ontwikkelingen:
        G contentmarketing en storytelling: het (laten)
            vertellen van persoonlijke merkbelevingen als
            een nieuwe vorm van branding;
        G sociale media als real-time platform voor klant-
            en merkbelevingen (hey! check this out...!);
        G physical/digital blend: de fysieke wereld mixen
           of nabootsen met augmented en virtual reality
           (mixed reality), of d.m.v. virtuele informatie;

>>
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Transitie van traditionele naar moderne marketing

M De toekomst van marketing: big data machine
    learning en mixed reality:
    F enkele belangrijke ontwikkelingen (vervolg, slot): 
        G de connected customer: de consument die
            altijd online is, en real-time prijzen en
            aandacht verwacht;
        G verwerking van big data, leidend tot real-time
            en relevante analyses: patronen in big data
            ontdekken d.m.v. machine learning om
            voorspellende algoritmes te vinden;
        G meer weerstand en persoonlijke verdediging
            tegen digitale transitie en informatie overload. 
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M De impact van digitale transitie op marketing:
    F digitale transformatie betreft niet zozeer alleen
        snellere systemen, het zomaar toepassen van
        nieuwe technieken of het verzamelen van nog
        meer klantendata.  
        Het is m.n. gericht op de verbinding van mens en
        machine met zijn omgeving, zoals gebeurt bij
        IoT.

         [Nog tamelijk onschuldig lijkend, maar wat gebeurt er
         wanneer gericht wordt op de verbinding van mens én
         machine met ‘zijn’ omgeving?] 
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M De impact van digitale transitie op marketing:
    F de digitale transformatie heeft dus enorme
        impact op marketing en consumentengedrag:
        G organisaties uit de ‘oude’ economie hebben
            moeite deze veranderingen bij te benen (of
            gaan gewoon niet in mee);
        G eenvoudige klantgerichtheid gaat niet ver
            genoeg: klanten moeten geobsedeerd zijn met
            het succesvol maken van andere klanten, met
            het merk;
        G big data en IoT vormen nieuwe middelen om
            snel veranderend klantgedrag te identificeren.
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M Opdract 1.4:
     in dezelfde groepjes als in opdracht 1.2.
     Bekijk het filmfragment uit Minority report met Tom
     Cruise:   
     https://youtu.be/7bXJ_obaiYQ
       
     O Is hier een 1-op-1 of persoonlijke aanpak gebruikt?
         Zo ja, hoe en met welk succes? 
         Zo nee, hoe zou dat alsnog gedaan kunnen worden?
     O Welke big data heb je hiervoor nodig?
     O Met welke wet- en regelgeving heb je hier rekening te
         houden? 
     Presenteer kort de bevindingen uit je groep.      


