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De connected consument en moderne marketing

M Basiselementen traditionele en moderne marketing:
    F marktanalyse: bepaling van welke markt(en)
        -wat, waar en deels ook hoe-   te bewerken;
    F afzetplan (marktbewerkingsplan): bepaling van
        productaanbod en afzet-en productiedoel-
        stellingen; wat te verkopen aan wie;
        ontwikkeling van PMC’s;
    F afzetbeleid: bepaling van hoe, op welke wijze, de
        markt dient te worden bewerkt;
    F verkoop en creatieve marktbewerking: het
        daadwerkelijk ondernemen van verkoop-
        activiteiten in de gekozen markt(en).
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De connected consument en moderne marketing

M Verschillen traditionele en moderne marketing:
    F het marketinginzicht van prof. Ph. Kotler
        (gebaseerd op marketing als discipline van ruil-
         processen) vormt de basis van traditionele
        marketing.

        Traditionele marketing kan zo worden gezien als
        het proces van het creëren en leveren van 
        (meer-)waarde.  In beginsel richt traditionele
        marketing zich op offline activiteiten (d.m.v. radio,
         tv, kranten e.d.). 
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De connected consument en moderne marketing

M Verschillen traditionele en moderne marketing:
    F moderne marketing  -of digitale marketing-
        betreft marketing met gebruikmaking van
        digitale technologieën, zoals internet, mobiele
        technieken, IoT e.d.  
        Hierbij hoeft internet niet noodzakelijkerwijs te
        worden gebruikt (bv. tv, sms, mobiele apps,
        elektronische billboards e.d.). 

    F Online marketing  -of internetmarketing-  vormt
        een onderdeel van digitale marketing, en richt
        zich op activiteiten op het internet.
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De connected consument en moderne marketing

M Verschillen traditionele en moderne marketing:
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De connected consument en moderne marketing

M Verschillen traditionele en moderne marketing:
    F moderne (en online) marketing zijn geen
        vervangers van traditionele marketing!

        In veel situaties speelt traditionele marketing
        nog steeds een belangrijke rol, ook in aanvulling
        op moderne marketing.
        Denk bijv. aan lokale ondernemingen die vooral
        gebruikmaken van printmedia, of die zelf geen
        websites hebben of inzetten.
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De connected consument en moderne marketing

M Verschillen traditionele en moderne marketing:
    F traditionele marketing vs. online marketing:

G 1 way communication
G beslissingen op basis
    van intuïtie, gevoel
G gericht op verkoop
G inzet van traditionele
    (massa) media
G m.n. gericht op offline
G beperkt bereik
G dure campagnes met
    veel waste
G weinig verandering

G 2 way communication
G beslissingen op basis
    van concrete data
G gericht op relaties
G inzet van moderne,
    digitale media
G gericht op online
G global bereik
G effectieve campagnes
    tegen lage kosten
G constante verandering
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De connected consument en moderne marketing

M transitie van traditionele naar moderne marketing,
    enkele belangrijke organisaties:
    F AMA: American Marketing Association, voor o.a.
        wetenschappelijke publicaties, opleidingen,
        marketingnetwerk;
    F NIMA: Nederlands Instituut voor Marketing, voor
        o.a. marketingkennis, opleidingen (marketing en
        sales), diploma’s, marketingnetwerk;
    F DDMA: Dutch Dialogue Marketing Association,
        branchevereniging voor adverteerders en data-
        driven marketing professionals;
    F eMarketer (USA), voor o.a. internationale
        marketingartikelen en onderzoeken.
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De connected consument en moderne marketing

M de transitie in marketingdenken:
    F bekende marktbenaderingsconcepten (zie HBO

          Marketing 01/ Marketing intro): 
        G productconcept, met nadruk op prestaties,
            producteigenschappen en kwaliteitsprocessen;
        G productieconcept, met nadruk op betaalbaar-
            heid, efficiënte productie en distributie;
        G verkoopconcept, met nadruk op verkoop en
            communicatie, dit door overaanbod;
        G marketingconcept, waarbij de behoeften van
            de klant centraal staan, met nadruk op
            klantentevredenheid;

>>
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De connected consument en moderne marketing

M de transitie in marketingdenken:
    F bekende marktbenaderingsconcepten (vervolg): 
        G socio-marketingconcept, het marketing-
            concept, met nadruk op duurzaamheid en op
            welzijn van consumenten en samenleving;         
        G global marketingconcept: toepassing van het
            marketingconcept op wereldwijde schaal,
            waarbij gestreefd wordt naar een zo groot
            mogelijke uniformiteit in de marketing-
            activiteiten;
 >>
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De connected consument en moderne marketing

M de transitie in marketingdenken:
    F bekende marktbenaderingsconcepten (vervolg): 
        G online concept, waarbij de kracht van het web
            en de betrokken gebruikers daarvan, centraal
            staan.
            Hierbij heeft de klant zelf de macht over het
            distributiekanaal.  
            De marketingaanpak is gericht op gelijkheid en
            het creëren van meerwaarde.
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De connected consument en moderne marketing

M de transitie in marketingdenken:
    F het marktplaatsconcept:
        er zullen steeds meer commerciële platforms
        ontstaan à la Amazon en Alibaba, alwaar
        bedrijven zich aansluiten om hun producten
        grootschalig te kunnen aanbieden.

        Consumenten worden meer en meer prosumers
        en co-creëren mee aan wat zij aankopen.
        Meerwaarde bestaat niet meer alleen in het
        product, maar vooral in gemak, keuze, levering,
        betrouwbaarheid, service en beleving.
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De connected consument en moderne marketing

M de Generatie C(onnected) en marktplaatsconcept:
    F individuele waarden, het gedrag en de levens-
        wijze staan centraal bij sociale marktplaats-
        concepten.

        De always connected consument is hier vooral
        gericht op gebruikersvriendelijkheid,
        communities en betrouwbaarheid.  Reviews,
        klantbeoordelingen, productvideo’s en social
        influencers spelen hier een grote rol (social
        proof: psychologisch fenomeen waarbij, bijv. bij gebrek
          aan kennis, anderen   -influencers-   worden gevolgd of

          gekopieerd).   
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De connected consument en moderne marketing

M de Generatie C(onnected) nader bekeken:
    F deze groep van consumenten (gebaseerd op
        digitale mindset, niet op leeftijd) vertrouwt al
        snel op de oordelen van andere ervaren
        gebruikers van een product of  dienst. 
        De branding die producenten aan hun merken
        geven, wordt niet meer klakkeloos vertrouwd.

    F Typische competenties van deze consumenten:
        G ondernemend, initiatiefrijk
        G klantgericht
        G besluitvaardig, agile 
        G omgevingsbewust.
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De connected consument en moderne marketing

M de Generatie C(onnected) nader bekeken:
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M Invloedsfactoren op nieuwe marketingconcepten:
    F de veranderende wereld en ongeduldiger consu-
        menten gericht op 24/7 informatie en service;
    F globalisering van vraag en aanbod;
    F de toenemende macht van de individuele koper,
        en de afnemende macht van massa-aanbieders;
    F de transparantie van de ontstane buyers market;
    F de toenemende focus op creatie van meerwaarde;
    F informatisering rondom producten en diensten;
    F de verzadiging van de markt van producten met
        te weinig aantoonbare meerwaarde.
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De connected consument en moderne marketing

M De traditionele marketingmix:
    F de bekende, reguliere marketinginstrumenten:
        G product (design, merk, verpakking, kwaliteit, enz.)

        G prijs (prijzen, prijsstrategie, handelsmarges,
             kortingen,  betalingscondities, enz.)
        G plaats (=distributie, w.o. kanalen, distribuanten,
             opslag en transport, enz.)
        G promotie (=communicatie, w.o. reclame, pr, sales-
             promo’s, sponsoring, persoonlijke verkoop, enz.);

>>  
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De connected consument en moderne marketing

M De traditionele marketingmix:
    F product, enkele bijzondere aspecten:
        G co-creatie; consumenten en gebruikers worden
            steeds vaker ingezet bij de doorontwikkeling
            en verbetering van producten.  Op deze wijze
            oefenen zij ook veel invloed uit op de te
            verwachten klantbeleving.

>>  
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De connected consument en moderne marketing

M De traditionele marketingmix:
    F product, enkele bijzondere aspecten:
        G branding: marketingactiviteiten rondom een
            ‘brand’, bedoeld om het merk anders in de
            markt te positioneren in de markt, en wel zó
            dat consumenten zich daarmee willen én
            kunnen identificeren.
        G co-branding: een duidelijk herkenbare alliantie
            tussen verschillende merken, bijv. Lay’s met
            Heinz tomatenketchup-smaak.
 >>  
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De connected consument en moderne marketing

M De traditionele marketingmix:
    F product, enkele bijzondere aspecten:
        G merkidentiteit: feitelijk het gezicht van de
            organisatie. Het vertegenwoordigt de
            organisatie door het overbrengen van de
            eigenschappen, waarden, doelen, sterke
            punten en de passies van de organisatie.

            Merkidentiteit omvat elementen zoals kleuren,
            ontwerp, logo, naam, symbool en slogan. Maar
            het gaat ook om immateriële zaken zoals
            denken, gevoelens en verwachtingen.
 >>  
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De connected consument en moderne marketing

M De traditionele marketingmix:
    F product, enkele bijzondere aspecten:
        G beïnvloeding door de consument:
            bij co-creatie, prosuming en co-branding speelt
            een zekere beïnvloeding door de consument. 

               In termen van psycholoog prof. Robert Cialdini  (The
               psychology of persuasion) gebeurt dit door:
               O wederkerigheid, bv. het betrekken van prosumers bij
                   ontwikkelen van een product;
               O schaarste, zoals gebeurt bij exclusieve distributie;
               O autoriteit, zoals van een influencer of een keurmerk;
               O consistentie: na de eerste stap volgen de volgende;
               O consensus, sociale bewijskracht, bv. door reviews;
               O sympathie, bv. voor likeable influencers, verkopers e.d.

Video: Cialdini’s principles: https://youtu.be/cFdCzN7RYbw
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De connected consument en moderne marketing

M De traditionele marketingmix:
    F prijs, enkele bijzondere aspecten:
        G typische prijsstellingsmethoden bij online:
            O prijsdiscriminatie
            O discount pricing
            O follow the leader pricing
            O stay-out pricing.
        G En bij de verkoop van online-advertenties
            wordt vaak gebruik gemaakt van:
            O real time bidding: het geautomatiseerd
                bieden op online advertentieruimte, waar-
                door direct de juiste banner, op de juiste
                plek en tijd te zien is bij de juiste bezoeker.  
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De connected consument en moderne marketing

M De traditionele marketingmix:
    F promotie, enkele bijzondere aspecten:
        G crossmediale campagnes:
            internet vormt vaak een belangrijk onderdeel
            van crossmediale communicatie waarbij de
            klant via meerdere media wordt bereikt. 
            Hiertoe worden diverse media 
            zowel offline als online gemixt.  
            Denk hierbij aan multi-, cross- 
            en omnichannel marketing.
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M De traditionele marketingmix:
    F verdere marketinginstrumenten in de retail, o.a.:
        G presentation (etalages, beurzen, expo’s, enz.);
        G people (kwaliteit personeel, typen verkopers, enz.)
        G physical evidence (uitstraling d.m.v. gebouwen,
              auto’s, meubels, folders, business cards, enz.)
        G paying (de mogelijke manieren van betaling)
        G parking (mogelijkheden of beperkingen van
             parkeren nabij de fysieke winkel)
        G enz.  
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De connected consument en moderne marketing

M De traditionele marketingmix:
    F de bekende instrumenten worden in de digitale
        marketing vaak anders aangeduid:

        G customer value (.product): het onderscheidend
             vermogen van bijv. een portal, webshop of app, o.a.:
             O in 3D huizen e.d. op de website bekijken;
             O online stoelen in vliegtuigen bekijken en kiezen;
             O studietests op iPod afleggen om de beste opleiding 
                 te kiezen, enz.;

        G cost (.prijs): niet alleen de feitelijke prijs, korting of
             bonus, maar ook de moeite en tijd die met het kopen
             verband houden, zoals klikken op de site, formulieren
             zoeken en invullen, enz.;

>>  
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M De traditionele marketingmix:
    F de bekende instrumenten in de digitale marketing
        (vervolg):

        G convenience (.plaats, distributie): het gemakkelijk
             en snel kunnen bekijken, bedienen en bestellen: een
             hoge mate van usability, bijv.:
             O reizen volledig kunnen boeken in 3 stappen;
             O foto’s en video’s van het product direct kunnen
                 bekijken;
             O via chat direct in contact kunnen komen met de
                 online adviseur;
             O de actuele voorraadstatus op de site zien;
             O ‘meehelpende’ formulieren op de site, enz.

>>  
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De connected consument en moderne marketing

M De traditionele marketingmix:
    F de bekende instrumenten in de digitale marketing
        (vervolg):

        G communication (.promotie, communicatie): vooral
             de look-and-feel van web-uitingen, een goed gevoel
             oproepen voor het verkrijgen van vertrouwen,
             conversie, aankopen.  Wordt o.a. bereikt door:
             O het kleurgebruik op de gehele website;
             O de verhouding tekst/foto/graphics/video en
                 andere onderdelen per scherm;
             O de kwaliteit van foto’s die veel vertellen over het
                 product of de organisatie;
             O een vertrouwenwekkend ontwerp en uitstraling;
                 enz.
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De connected consument en moderne marketing

M De marketing-P’s van organisaties in transitie:
    F ook op corporate niveau spelen marketing-P’s
        een grote rol, en in het bijzonder:
        G pers: van groot belang met het oog op de
            invloed daarvan op de corporate image. 
            Het omgaan met de pers wordt public affairs
            genoemd;
        G politiek: hoe groter de organisatie, hoe meer
            (interne en externe) politieke druk en
            complexe besluitvorming;
 >>
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M De marketing-P’s van organisaties in transitie:
    F marketing-P’s op corporate niveau, vervolg:
        G proces: houdt verband met de snelheid en de
            kosten van processen binnen de organisatie, en
            daarmee ook de winstgevendheid;
        G progress: heeft vooral betrekking op het lerend
            vermogen van organisaties, wat van belang is
            voor de mate van innoveren, investeren en
            produceren.
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De connected consument en moderne marketing

M De marketing-P’s van duurzaam ondernemen:
    F bedrijven trachten zich ook qua duurzaamheid te
        onderscheiden, waarbij gericht wordt op:
        G people: interne en externe klanten staan
            voorop, wat zich uit in positief personeelsbeleid
            en duurzame relaties met klanten;
        G planet: het ‘groene denken’ en het inspringen
            op ‘groene’ wereldwijde ontwikkelingen;
        G profit: het financiële gewin wordt minder van
            belang geacht dan de bedrijfscontinuïteit, de
            maatschappelijke betrokkenheid en de
            continue verbetering van producten en
            klantbeleving.
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De connected consument en moderne marketing

M 10 marketing-P’s voor e-commerce, online verkoop:
    F in aanvulling op de traditionele marketing-P’s,
        komen bij e-commerce nog de volgende P’s voor:
        G positioning, van de eigen website, webshop,
            portal of online toepassing;
        G portals, het zorgen voor een overzichtelijk
            geheel, met gestructureerde informatie, alwaar
            gebruikers snel alles gemakkelijk kunnen
            vinden. Denk hierbij aan Google, eBay, Ask,
            Wiki, enz.;
        G pages: soort en hoeveelheid content van
            webpagina’s, de look-and-feel, usability;
 >>
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De connected consument en moderne marketing

M 10 marketing-P’s voor e-commerce, online verkoop:
    F verdere P’s bij e-commerce, vervolg:
        G packaging, de manier waarop informatie wordt
            aangeboden, virtueel verpakt. Sommige zaken
            komen via de website tot stand, voor andere
            zaken wordt een chatbox ingezet, enz.;
        G pathways: de ‘paden’ die bezoekers dienen te
            volgen om op de website te komen, bijv. via
            social media-links, portals, web-collega’s, enz.;
        G personalization: wat de online omgeving
            persoonlijk maakt, bijv. ‘Mijn omgeving’,
            persoonlijke content e.d.;
 >>
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M 10 marketing-P’s voor e-commerce, online verkoop:
    F verdere P’s bij e-commerce, vervolg:
        G progression, de wijze waarop conversies tot
            stand komen en hoe deze worden gemeten
            (contacten, brochures, aankopen?);
        G payments: de manieren van betaling en
            afhandeling daarvan, en in hoeverre dit voor de
            klant duidelijk is.  De gevulde winkelwagen
            wordt anders links gelaten...;
 >>
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M 10 marketing-P’s voor e-commerce, online verkoop:
    F verdere P’s bij e-commerce, vervolg:
        G processes: betreft de online processen, waarbij
            effectieve en efficiënte samenwerking tussen
            de gebruikerskant  -de frontoffice-  en de back-
            office van de organisatie van groot belang is;
        G performance, de uiteindelijke werking en
            prestatie van de website met het oog op
            doorloop van processen, het snel kunnen
            bekijken van gevraagde pagina’s, video’s,
            foto’s, enz.
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M Opdracht 2.1:
     lees het artikel:
     Waarom Primark kan en moet overleven zonder webshop
     Beantwoord vervolgens de volgende vragen: 
      O Welk marktbenaderingsconcept wordt volgens jou tot dusver door
          Primark gehanteerd?
      Stel dat de directie van Primark, o.a. op basis van een gedegen SWOT-
      analyse, tot de conclusie of het inzicht komt dat het interessant kan
      zijn om de mogelijkheden van e-commerce en digitale marketing
      nader te onderzoeken.
      O Welke gevolgen zou de toepassing van digitale marketing hebben
          voor de invulling van de traditionele marketing-P’s bij Primark?
      O Welke moderne marketing-P’s zullen bij Primark belangrijke rollen
          vervullen wanneer digitale marketing zou worden doorgevoerd? 
          Leg dit uit aan de hand van een invulling van deze marketing-P’s.
      O Hoe zouden de 4 C’s bij een dergelijke verandering ingevuld 
          kunnen worden? 

38
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De connected consument en moderne marketing

M Het strategisch (online) marketingplan, 6 stappen:
    F planningniveaus binnen organisaties: 



   wie willen /
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business 

domain

scope

 = gehele
markt

= markt
waarop bedrijf zich richt.
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oplossing

Product

Business scope /
marktafbakening

(prof. Derek Abell)

Technologie

Markt
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           wij vervullen?
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M Het strategisch (online) marketingplan, 6 stappen:
    1/ vertrekpunten:
         F (ondernemings)doelstellingen vaststellen
         F missie bepalen: “what business are we in?”
         F vaststelling huidige situatie / strategie 
         F business definition >> 
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M Het strategisch (online) marketingplan, 6 stappen:
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M Het strategisch (online) marketingplan, 6 stappen:
    3/ interne analyse:
         F marketingperformance
         F financiële / bedrijfseconomische performance
         F productieperformance
         F performance van andere functies (inkoop,
             sales, logistiek, HRM, enz.)
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De connected consument en moderne marketing

M Het strategisch (online) marketingplan, 6 stappen:
    4/ strategische analyse:
         F SWOT-analyse + confrontatiematrix(!)
         F portfolioanalyse (BCG, MABA, Life Cycle
             Portfolio van Arthur D. Little e.d.)
         F key issues vaststellen
         F strategische kloof (strategic gap) vaststellen
         F vaststelling van het centrale probleem
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M Het strategisch (online) marketingplan, 6 stappen:
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M Het strategisch (online) marketingplan, 6 stappen:
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M Het strategisch (online) marketingplan, 6 stappen:
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M Het strategisch (online) marketingplan, 6 stappen:
    F marketingdoelstellingen, zoveel als mogelijk
        SMART geformuleerd, bijv.:
        G binnen 12 maanden 50% meer omzet behalen
            met ons product X, na de aankomende
            lancering volgende maand van de verbeterde
            versie daarvan;

        G in de komende 9 maanden 20% van de online
            omzet behalen via het mobiele kanaal. 
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Ansoff's groeistrategieën
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M Het strategisch (online) marketingplan, 6 stappen:
    5/ bepaling van marketingstrategie / opties, zoals:
          F strategische basis: waardecreatie
              G waardedisciplines Treacy & Wiersema
              G Porter’s generieke concurrentiestrategieën
          F op basis van ontwikkelrichting:
              G groeistrategieën van Ansoff, Kotler
              G consolidatiestrategieën
              G turnaroundstrategieën
              G uitmelkstrategieën / terugtochtstrategieën
              G overige, w.o. bedrijfskolomstrategieën
          F wijze van uitvoering:
              G autonome groei 
              G samenwerking / joint venture / fusie
              G via acquisitie (overname) 
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De connected consument en moderne marketing

M Het strategisch (online) marketingplan, 6 stappen:
    F basisstrategieën van Porter, Ansoff, Kotler, 
        Treacy/Wiersema:
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M Het strategisch (online) marketingplan, 6 stappen:
    F basisstrategieën van Porter, Ansoff, Kotler, 
        Treacy/Wiersema:



Kotler's groeistrategieën
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M Het strategisch (online) marketingplan, 6 stappen:
    F basisstrategieën van Porter, Ansoff, Kotler, 
        Treacy/Wiersema:
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M Het strategisch (online) marketingplan, 6 stappen:
    F basisstrategieën van Porter, Ansoff, Kotler, 
        Treacy/Wiersema:
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M Het strategisch (online) marketingplan, 6 stappen:
    6/ uitwerking tot strategisch marketingplan, bijv.:
          F  Managementsamenvatting (exec. summary;

          F  Situatieschets (missie, doelstellingen, PMC’s);

          F  Situatieanalyse (extern (ABCD) - intern);

          F  SWOT-i analyse (+ confrontatie-analyse);

          F  Marketingdoelstellingen;
          F  Marketingstrategie (doelgroepen, positionering);

          F  Marketinginstrumenten-beslissingen (P’s);

          F  Financiële onderbouwing (indicators, budgetten);

          F  Evaluatiecriteria;
          F  Bijlagen (nadere marktgegevens en analyse-uitwerk-
                  ingen, scenario-analyses, contingency-plans, plannings-
                  schema’s, bronnen en referenties). 
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M Beperkingen van traditionele marketing zijn o.a.:
    G traditionele marketing is vooral gericht op massa,
        niet op versnippering van moderne doelgroepen
        en het daarbij voorkomende complex consumen-
        tengedrag;
    G traditionele marketing kan vaak niet snel genoeg
        inspelen op kritische consumenten;
    G er zijn veel marketinginstrumenten nodig om
        doelstellingen te bereiken;
    G traditionele massaproducten kunnen lastig
        individueel aangepast worden (?);
    G traditionele marketingorganisaties zijn niet
        ingericht op 24/7 aanwezigheid.    
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M Kansen van moderne en online marketing zijn o.a.:
    G versterking van de meerwaarde, de relatie en de
        beleving van de klant door gebruik van content-
        marketing en sociale media;
    G naast presentatie biedt het gebruik van multi-
        media (zoals mixed reality) ook beleving;
    G vergaande interactie met online consumenten,
        zoals via chatbots en social media;
    G ook kleine markten kunnen via online
        winstgevend worden aangepakt;
    G groot bereik via online, dit met het oog op het
        internationale karakter. 
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M Hulpmiddel bij de transitie naar online marketing:
    F Business Model Canvas:
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M Hulpmiddel bij de transitie naar online marketing:
    F Business Model Canvas, onderdelen:
        G klantsegmenten: wat zijn de behoeften per
            klantgroep?
        G waardeproposities: welke concrete situaties
            dienen te worden opgelost?  In welke
            behoeften moet worden voorzien?  Waarom
            zouden klanten voor ons kiezen?
        G klantrelaties: op welke manier en op welke
            momenten dienen contacten per klantgroep te
            zijn?
 >>  
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M Hulpmiddel bij de transitie naar online marketing:
    F Business Model Canvas, onderdelen, vervolg:
        G kanalen: op welke manier ervaren de klant-
            groepen de waardeproposities het beste?  Hoe
            en waar kunnen zij het product kopen?  Welke
            servicekanalen zijn er voor hen?
        G inkomstenstromen: welke inkomstenstromen
            zijn er, en hoe kunnen deze of aanvullende
            bronnen verder worden ontwikkeld?
        G kern(hulp)bronnen: welke hulpbronnen zijn
           nodig om de waardeproposities te creëren? 
           Welke zijn nodig voor het verwerven en onder-
           houden van klanten, voor de distributie, enz.?
 >>  
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M Hulpmiddel bij de transitie naar online marketing:
    F Business Model Canvas, onderdelen, vervolg:
        G kernactiviteiten: welke activiteiten zijn
            essentieel om de waardepropositie te creëren
            of te versterken?
        G kernpartners: welke afspraken zijn er met
            leveranciers en andere partners die essentieel
            zijn om het aanbod te (co-)creëren?  Met welke
            andere partners kan succesvol worden samen-
            gewerkt?
        G kostenstructuur: welke vaste en variabele
            kosten worden gemaakt om dit alles uit te
            voeren; welke onderdelen vergen de meeste
            kosten?
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De connected consument en moderne marketing

M Opdracht 2.2:
     in 3 subgroepen, waarvoor per subgroep één van de
     volgende onderwerpen + bijbehorende opdracht:
    
     O 3 duurzame marketing P’s: vind een voorbeeld van een
         marketingboodschap/campagne waarin deze
         marketing-P’s duidelijk naar voren komen;
     O 10 P’s voor het internet: vind een voorbeeld van een
         online organisatie die sommige of alle van de 10 P’s
         voor het internet heeft geïmplementeerd;
     O Business model canvas: presenteer een voorbeeld van
         een ingevuld business model canvas en legt uit hoe dit
         de basis vormt voor het nemen van marketing-
         beslissingen.
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De connected consument en moderne marketing

M De transitie naar nieuwe vormen van marketing:
    de 4 P’s spelen in de moderne marketing een
    mindere rol, en worden ondervangen door 4 of meer
    C’s.
    Consumenten willen meer persoonlijke aandacht en
    vaker individueel en relevant worden benaderd.
   
    Permissie, persoonlijke benadering, optimalisatie
    van de klantbeleving, customer engagement en
    dialoog leiden tot nieuwe vormen van marketing:
 >>
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M De transitie naar nieuwe vormen van marketing:
    G relatiemarketing;
    G databasemarketing (d-based marketing), de kern
        van online marketing, gebaseerd op Big data;
    G marketing met toepassing van mixed reality;
    G 1-to-1 marketing, al langer bekend, waarbij elke
        klant als een segment wordt beschouwd;
    G permissiemarketing, waarbij prospects pas na
        toestemming worden benaderd;
 >>
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M De transitie naar nieuwe vormen van marketing:
    G social media marketing en contentmarketing,
        waarbij de nadruk ligt op het precies begrijpen
        naar welke informatie de doelgroep op zoek is.

        Deze content wordt vervolgens aangeboden via
        een doordachte mix van on- en offline middelen
        en (sociale) media met als doel klanten (met
        aangeboden oplossingen) aan te trekken en te
        binden;
 >>
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M De transitie naar nieuwe vormen van marketing:
    G netwerkmarketing, gericht op het uitbreiden en
        onderhouden van netwerken van bv. (potentiële
        klanten;
    G engagement marketing, gericht op het vergroten
        van de betrokkenheid van een crowd of
        doelgroep.
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M Kernwaarden van moderne marketing:
    G gericht op uitdrukkelijke permissie, privacy;
    G steeds meer macht ligt bij de (potentiële) klant;
    G People en Planet gaan steeds vaker voor Profit;
    G de consument is steeds vaker gericht op beleving
        en heeft minder aandacht voor merk-
        boodschappen met weinig belevingsaspecten;
    G het sociale aspect van persoonlijke benadering,   
        de humane merkidentiteit is belangrijker
        geworden;
 >>
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M Kernwaarden van moderne marketing, vervolg:
    G content en diensten dienen steeds meer los van
        tijd en plaats te staan;
    G content komt steeds meer los van het kanaal;
    G de relevantie van de juiste combinatie van
        boodschap en kanaal is van primair belang;
    G consumenten hechten steeds meer belang aan
        gemak (en aan keuze, prijs, vertrouwen, enz.).
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M Tenslotte: de eisen aan de moderne marketeer:
    G accountability- en resultaatgericht;
    G naast marketing- ook steeds meer sales-gericht;
    G adequate technische know-how van ICT;
    G gericht op dialoog en social media communicatie;
    G innovatieve denker met oog voor vernieuwingen
        en innovatieve disrupties;
    G adequate story-teller, o.a. met het oog op het
        creëren van contentmarketing;
    G goed cijfermatig inzicht, data-driven. 


