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Voorwoord
Doelgericht.info
Voor je ligt een bronnenboek dat hoort bij de methode Doelgericht.info. Doelgericht.info
is de methode voor de volgende opleidingen:
• Medewerker marketing en communicatie (niveau 4)
• Medewerker evenementenorganisatie (niveau 4).

Kwalificatiedossier
Uiteraard worden aan de opleiding eisen gesteld met betrekking tot het uitvoeren van
het beroep. De eisen die aan jou worden gesteld om in een bepaald beroep aan de slag
te kunnen, staan vermeld in een zogenoemd kwalificatiedossier.
In dit kwalificatiedossier staan de kerntaken vermeld. Kerntaken zijn de belangrijkste
taken die in een beroep voorkomen. Om deze kerntaken goed onder de knie te krijgen
moet je werkprocessen uitvoeren en competenties ontwikkelen. Werkprocessen zijn
eigenlijk werkzaamheden die je dagelijks moet uitvoeren. Om dat goed te kunnen doen
moet je allerlei kwaliteiten ontwikkelen, zoals samenwerken, luisteren, initiatief nemen,
vakkennis ontwikkelen en omgaan met stress. Dat noem je competenties.
De bronnenboeken en de inhoud van de website van de methode Doelgericht.info
zullen je hierbij helpen.

Hoe werkt de methode?
De methode bestaat uit bronnenboeken en een website. Voor elke opleiding heb je een
aantal bronnenboeken nodig. In deze bronnenboeken wordt de basistheorie beschreven
en worden begrippen uitgelegd.

Op de website vind je in het Opdrachtenmagazijn de opdrachten en extra
bronnenmateriaal onder Bronnen. Deze website kun je bereiken via
www.doelgericht.info.

Het Opdrachtenmagazijn
In het Opdrachtenmagazijn vind je kennisvragen, inzichtopdrachten, opdrachten
waarvoor je in actie moet komen en casussen. Deze zijn onderverdeeld per opleiding,
kerntaak, boek en hoofdstuk.
Je kunt op verschillende manieren met het Opdrachtenmagazijn werken. Je kunt
bijvoorbeeld eerst een hoofdstuk uit je bronnenboek afronden en daarna in het
Opdrachtenmagazijn de bijbehorende opdrachten gaan maken. Maar je kunt ook
beginnen met de opdrachten en het bronnenboek erbij pakken als je extra informatie
nodig hebt.

Door middel van de zoekoptie aan de linkerkant van het scherm kun je de juiste
opdrachten gemakkelijk terugvinden – het zoeken, selecteren en filteren van opdrachten.
De opdracht kun je van de website downloaden en in Word maken. Daarna kun je de
opdracht uitprinten of opslaan.
Voordat je begint met het maken van de opdrachten, moet je dit even overleggen met
je docent. Hij zal je vertellen hoe je precies met de opdrachten aan de slag moet.

Tip
Lees in de Helpfunctie op de website goed na hoe alles precies werkt.



Bronnen
Bij sommige opdrachten of activiteiten uit het Opdrachtenmagazijn heb je hulpmiddelen
nodig. Dit kan een filmpje zijn, een geluidsfragment of een link naar een website. Deze
hulpmiddelen staan onder het kopje ‘Bronnen’. Deze kun je door middel van de zoekoptie
aan de linkerkant ook weer makkelijk terugvinden.
Daarnaast staan er ook per opleiding en kerntaak hyperlinks naar de websites en links
naar leuke ondersteunende filmpjes op YouTube. Deze staan soms niet direct in verband
met een opdracht, maar zijn wel leuk en interessant om te bekijken op het moment dat
je met een bepaald hoofdstuk bezig bent.
Ook wordt er vanuit de bronnenboeken naar filmpjes en hyperlinks verwezen.

Inloggen
Bij Doelgericht.info hoort een licentie die toegang geeft tot de website
www.doelgericht.info. Op deze website vind je opdrachten, filmpjes en hyperlinks. De
licentie moet je eerst activeren.

Het activeren gaat als volgt:
• Ga naar licentie.edu-actief.nl.
• Op deze pagina staan vier lege vakken. Vul hier de licentie in die je bij dit product

hebt gekregen. De licentie bestaat uit 4 maal 6 tekens en is niet hoofdlettergevoelig.
• Klik op de knop ‘Activeren’ en volg de verdere instructies op de website.

Met behulp van je gebruikersnaam en wachtwoord kun je inloggen op www.scoren.info.
Voer je gebruikersnaam en wachtwoord rechtsboven op de website in. Vervolgens krijg
je toegang tot het Opdrachtenmagazijn en de Bronnen.

Je gebruikersnaam en wachtwoord zijn na het activeren van de licentie twaalf
maanden geldig op www.doelgericht.info.

Veel succes!



1. Vormen van marketing

1.1 Inleiding

Elke branche kent haar eigen vakprijzen, denk maar aan de Oscars in de filmindustrie.
In de marketing- en reclamebranche heten deze prijzen Effie Awards, of kortweg ‘Effie’s’.
Je kunt een Effie krijgen als jouw marketingcommunicatie buitengewoon effectief is
gebleken.

Zo ging de Gouden Effie in 2013 naar Telfort. De jury schreef: ‘De Telfort case is een
schitterend voorbeeld van een succesvolle herpositionering. De case is een goed voorbeeld
van een merkcampagne die bewijst dat een op scherpe insights gebaseerde strategie,
die wordt vertaald naar originele en sympathieke communicatie, het verschil kan maken.’

© Maurice Mikkers.

Om een Effie te winnen, heb je naast creativiteit ook kennis van marketing nodig.
Marketing is geen toverwoord, maar hiermee is wel te achterhalen op welke manier je
kunt inspelen op de behoeften van jouw klanten.

1.2 Wat is marketing?

De Amerikaanse marketingprofessor Philip Kotler omschrijft marketing als een sociaal
proces en managementproces waarin individuen en groepen krijgen waaraan zij
behoefte hebben en wat zij wensen. Dit door producten en waarde te creëren en
deze met anderen uit te wisselen.

In de periode na 1950 stagneerde de verkoop van artikelen. Als gevolg hiervan kwam
de consument centraal te staan in het denken van de onderneming. De belangrijke
vraag was: wat zijn de behoeften en wensen van de klant? In die tijd is ook in Nederland
marketing geïntroduceerd als een nieuw vakgebied. Marketing heeft dus te maken met
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het ruilproces; de ene partij (de afnemer) heeft een behoefte die bevredigd moet worden,
de andere partij (de aanbieder) kan door het aanbieden van die producten in deze
behoefte voorzien.

Het concept waarbij je de organisatie aanpast aan de wens en behoefte van de afnemer
noem je het marketingconcept. In het vakgebied marketing ben je daarom bezig met
het centraal stellen van de behoeftebevrediging van de klant en de wijze waarop je
vervolgens de goederen en diensten verkoopt.

Dat het niet altijd eenvoudig is om aan de behoeften en wensen van klanten te
voldoen, blijkt uit de film ‘Terras’. Deze vind je op www.doelgericht.info.

Behoeften
Iedereen heeft behoeften. Een behoefte wordt ervaren als een gemis. Een mens heeft
bijvoorbeeld op verschillende momenten trek in iets lekkers of heeft een nieuwe
notebook gezien die hij graag wil hebben. Hij surft op internet op zoek naar reizen,
omdat hij in de zomer met zijn vrienden op vakantie wil gaan. Hij heeft een nieuwe clip
gezien en wil dat nummer downloaden. Hij vindt de ringtone van zijn vriend leuk en
wil die ook hebben. Je zou haast zeggen dat de behoeften van een mens oneindig zijn.

Veel aanbieders proberen een aanbod te doen in de vorm van goederen of diensten
om de menselijke behoeften te bevredigen. Zij proberen afnemers over te halen om
hun behoeften bij hen te bevredigen.

Basisbegrippen
Voordat je je verdiept in de verschillende vormen van marketing, is het handig om
enkele begrippen die centraal staan in de marketing glashelder te hebben. Je komt
deze bijna in elke paragraaf van dit boek tegen:

Product
Een product is het geheel van materiële en immateriële eigenschappen van een artikel
dat of dienst die je op de markt aanbiedt. In dit boek kunnen producten zowel
goederen als diensten zijn.

Goederen
Een goed is een tastbaar product, bijvoorbeeld een fiets of een tandenborstel.

Diensten
Een dienst is een niet-tastbaar product, bijvoorbeeld een opleiding of een
hotelovernachting.

Consument
Een consument is een persoon (of een huishouden) die goederen of diensten koopt
en verbruikt of gebruikt om zijn behoeften te bevredigen.

Klant
Een klant is de afnemer van een goed of dienst van een leverancier. Een klant of
afnemer hoeft niet altijd de verbruiker (of gebruiker) van het aangeschafte product
te zijn. Nog steeds doet vaak een van de gezinsleden de boodschappen voor het hele
huishouden. In de praktijk mag je de begrippen ‘klanten’ en ‘afnemers’ door elkaar
gebruiken.
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Maatschappelijk marketingconcept
Naast de wens en behoefte van de afnemer zou ook de samenleving belangrijk moeten
zijn voor een organisatie, omdat beide onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Marktgericht denken stimuleert namelijk de bestedingen. Een toename van de
bestedingen heeft een gunstige invloed op de productie. Meer vraag naar producten
is gunstig voor de investeringen (er komt namelijk geld beschikbaar om de
productiecapaciteit uit te breiden). Een toename van de investeringen heeft een gunstige
invloed op de werkgelegenheid en op de keuzemogelijkheden voor de klant. Het nadeel
hiervan is wel dat het milieu onder druk kan komen te staan. Klanten zijn hiervoor
gevoelig. Hun maatschappelijk welzijn speelt een rol bij de keuzes die ze maken voor
producten. Marketeers houden hiermee dan ook steeds vaker rekening. Het concept
dat hiermee rekening houdt, noem je het maatschappelijk marketingconcept. Dit concept
is dus een aanvulling op het marketingconcept waarbij je ook rekening houdt met de
(negatieve) neveneffecten van de ruilprocessen op de lange termijn. MVO
(maatschappelijk verantwoord ondernemen) is hét kenmerk van dit concept. Bij MVO
zijn naast de winst van een bedrijf ook de planeet (het milieu) en de mensen die er
wonen belangrijk. Vaak kom je in dit concept de drie P’s van MVO tegen: Profit, People
en Planet.

DE BEN & JERRY'S MISSIE

Sociale missie: Ben & Jerry's erkent de centrale rol van het bedrijfsleven in de samenleving
en initieert in haar bedrijfsvoering innovatieve manieren die de kwaliteit van leven, lokaal,
nationaal en internationaal, verbetert.

Productmissie: Het maken, distribueren en
verkopen van ijs en euforische creaties van
de hoogste kwaliteit, een doorlopende
betrokkenheid bij het toevoegen van
gezonde, natuurlijke ingrediënten en het
promoten van een respectvolle
bedrijfsvoering die de aarde en het milieu
respecteren.

Economische missie: Ons bedrijf op een
duurzame financiële basis laten groeien,
waarde vergroten voor onze
aandeelhouders en het uitbreiden van
mogelijkheden om de ontwikkeling en
groei van onze medewerkers te
waarborgen.

Bij Ben & Jerry’s draait het om het maken van het beste ijs op de aardigste manier. Ons
bedrijf is gebouwd op, en toegewijd aan het duurzame concept van gedeelde welvaart
zoals die in onze driedelige missie naar voren komt.

Aan deze missie ligt een toewijding ten grondslag om op creatieve wijze alle drie de delen
van onze missie toe te passen. Tegelijk zorgen we dat we een diep respect voor mensen
binnen en buiten onze organisatie, en de gemeenschappen waar ze deel van uit maken,
hoog in het vaandel houden.

Bron: www.benjerry.nl/onze-waarden/onze-missie.
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1.3 Consumentenmarketing

Als je de marketingactiviteiten van je organisatie richt op de behoeftebevrediging van
de consument, spreek je van consumentenmarketing. Niet alleen winkeliers houden
zich bezig met consumentenmarketing, ook groothandelaren en fabrikanten die hun
marketingactiviteiten richten op de consument doen eraan. Consumentenmarketing
noem je ook wel business-to-consumermarketing of B2C-marketing.
Als een winkelier of webshopeigenaar volgens de marketinggedachte zijn
winkel/webshop exploiteert, is dit een vorm van consumentenmarketing. Binnen de
marketing heet dit detailhandelsmarketing of retailmarketing. Retail is het Engelse
woord voor detailhandel.

Tijdens het Retail Event Nederland 2014 benadrukte een van de sprekers dat ‘de nieuwe
consument’ ander verkoopgedrag vereist. Een retailer die wil verkopen, moet zich meer
focussen op de klant en diens behoefte. De verkoper is meer een gastheer die oprecht
geïnteresseerd is in de wensen van de klant. De ondernemer moet zijn medewerkers
daarop coachen.

1.4 Business-to-businessmarketing

Naast de hoofdgroep consumentenmarketing bestaat er nog
business-to-businessmarketing of B2B-marketing. Kenmerkend voor
business-to-businessmarketing is dat een onderneming haar marketingactiviteiten richt
op een andere onderneming. Het resultaat is handel tussen ondernemers. Marketing
gericht op bedrijven die het product verder bewerken of verwerken, noem je industriële
marketing. Een andere vorm van B2B-marketing is de trade marketing of
handelsmarketing. Van trade marketing is sprake als de marketingactiviteiten van een
schakel binnen de bedrijfskolom gericht zijn op de handelsschakels binnen die
bedrijfskolom. Bijvoorbeeld: een fabrikant/importeur richt zich op de groothandel en/of
detailhandel of een groothandel richt zich op de detailhandel.

Het marketingconcept in zowel de B2C-omgeving als de B2B-omgeving is gelijk. Namelijk
de wens en behoefte centraal stellen in de manier waarop je je producten verkoopt.
Maar door de verschillen in de omgeving moet je de marketingactiviteiten anders
inrichten.

De B2B-omgeving verschilt van de B2C-omgeving door:
• de grootte van de doelgroep

Het aantal afnemers in de B2B-markt is kleiner dan het aantal afnemers in de
B2C-markt. Er zijn immers meer consumenten dan dat er bedrijven zijn. Hierdoor is
een duurzame relatie met je klant in de B2B-markt zeer belangrijk; er zijn niet veel
andere klanten.

• de grootte van de afname
In het algemeen kopen bedrijven grotere hoeveelheden in dan consumenten. Een
fabrikant van plastic flessen verkoopt zijn product niet aan de frisdrankproducent
per fles, terwijl de consument in de supermarkt de frisdrank wel per fles koopt.

• de soort vraag
In de B2B-omgeving is er bijna altijd sprake van een afgeleide vraag. Immers, de
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klant koopt in om het product door te verkopen of zijn eigen producten te kunnen
produceren.

• het beslissingsproces
Voor zowel de consument als een organisatie verloopt het beslissingsproces bij een
aankoop voor een groot gedeelte hetzelfde. Alleen de tijd die een organisatie
besteedt aan het specificeren en kiezen van de producten, is doorgaans langer. Dit
komt mede doordat in een organisatie meerdere personen betrokken zijn bij het
inkoopproces.

• de rationele factoren
In de B2B-omgeving overheersen de rationele inkoopmotieven. De aankoop is
bedoeld om te produceren of productie mogelijk te maken. De inkoop wordt vaak
gedaan door professionals die weten waarover ze praten. De emotionele
inkoopmotieven zijn vrijwel altijd van ondergeschikt belang.

1.5 E-marketing

Door de grote vlucht van internet kun je e-marketing of online marketing apart noemen
als marketingvariant. Alle vormen van marketing waarbij je internet gebruikt om je
aanbod onder de aandacht te brengen en te verkopen, vallen onder e-marketing. Je
ziet deze marketingvariant zowel in de B2B-omgeving als in de B2C-omgeving. Zo is
IKEA Nederland bijvoorbeeld terug te vinden op Facebook, Twitter, Google+, YouTube
en Pinterest. Zelfs in de C2C-omgeving (consumer-to-consumer) komt het voor. Denk
bijvoorbeeld aan Marktplaats of eBay.

1.6 Dienstenmarketing

Binnen de marketing kun je de dienstenmarketing apart noemen. Diensten zijn er in
allerlei soorten en maten. Iets laten repareren, naar de kapper gaan, een abonnement
voor je mobieltje afsluiten, advies inwinnen en een cursus volgen zijn voorbeelden van
diensten. Er is een groot verschil tussen het aanbieden van een dienst en het aanbieden
van een fysiek product.

Diensten onderscheiden zich van fysieke producten door de volgende kenmerken:
• ontastbaarheid
• interactiviteit
• voorraadvorming is onmogelijk
• heterogeniteit.

Ontastbaarheid
Diensten zijn ontastbaar. Je kunt ze niet zien, aanraken of proeven. Diensten noem je
daarom ook wel immaterieel. Wel is er bij dienstverlening vaak sprake van een combinatie
van tastbare en ontastbare elementen. Denk hierbij aan je mobielabonnement en een
nieuwe telefoon. De telefoon is het tastbare element van de dienst. Hierdoor kan de
grens tussen goederen en diensten soms moeilijk te trekken zijn.
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Interactiviteit
Als je een fysiek product koopt, kun je dit mee naar huis nemen. Bij diensten kan dat
niet. Diensten zijn onscheidbaar, de productie en de consumptie ervan zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Er is direct contact tussen de dienstverlener en zijn klant. Denk
aan een bezoek aan de schoonheidsspecialist of de kapper, je kunt moeilijk het kapsel
dat je wilt in een zakje mee naar huis krijgen.

Voorraadvorming is onmogelijk
Omdat diensten ontastbaar zijn, kun je er ook geen voorraad van aanleggen. Maakt de
klant niet direct gebruik van de dienst, dan vervalt deze en is die waardeloos. Een
overnachting in een hotel kun je de volgende dag niet met korting toch nog verkopen.
Hierdoor is het voor dienstverleners moeilijker om hun aanbod af te stemmen op de
vraag. Door verschillende prijzen te hanteren, proberen zij de vraag enigszins te
beïnvloeden. Denk aan verschillende prijzen voor dal- en piekuren.

Heterogeniteit
De geleverde producten zijn niet gelijk aan elkaar. Mensen spelen een centrale rol in
de dienstverdeling. De kwaliteit van de individuele aanbieder beïnvloedt de kwaliteit
van de geleverde dienst. Heeft de aanbieder een slechte dag, dan zal de kwaliteit van
zijn dienst niet optimaal zijn.

Door deze verschillen is het verkopen van diensten vaak moeilijker dan het verkopen
van fysieke producten. De marketing van diensten vraagt daarom om een andere aanpak.

1.7 Internationale marketing

Zakendoen met het buitenland is voor een Nederlandse onderneming de normaalste
zaak van de wereld. Exporteren houdt in dat je je moet verdiepen in de wensen en
behoeften van een doelgroep die zich in het buitenland bevindt. Deze wensen en
behoeften kunnen sterk verschillen van de Nederlandse markt. Je bent dan bezig met
internationale marketing. Successen zijn te behalen; missers bij het inschatten van de
buitenlandse vraag komen vaak voor.

Marketingmisser

Een verkeerd geïnterpreteerde slogan kan een marketingcampagne volledig ruïneren.
Zelfs een eenvoudige zin in het Engels kan al voor veel misverstanden zorgen. Dit gebeurde
telecombedrijf Orange (Engeland) in 1994 in Noord-Ierland. Het bedrijf startte daar een
marketingcampagne met de slogan ‘The future’s bright, the future’s Orange’. In
Noord-Ierland wordt de term ‘Orange’ echter al snel verbonden aan de Protestantse
beweging, wat de Katholieke bevolking in sommige gevallen kwetste. De beste manier
om missers te voorkomen is om een lokaal persoon in te huren die kennis heeft van de
taal en cultuur, en die niet alleen maar professionele expertise kan geven, maar ook
culturele kennis die buiten het betreffende land vaak niet of nauwelijks te vinden is.

Bron: blog.worldspeaking.nl/internationale-marketingmissers.
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1.8 Relatiemarketing

Accountmanagers nemen hun (potentiële) klanten soms mee naar sportieve en culturele
evenementen. Denk aan een bedrijf met een skybox bij een eredivisievoetbalclub. De
accountmanager heeft dan de mogelijkheid om (potentiële) klanten uit te nodigen om
onder het genot van een hapje en drankje een wedstrijd te bekijken. Zo’n
accountmanager maakt gebruik van een vorm van marketing die gericht is op het
opbouwen, onderhouden en commercialiseren van relaties. Je spreekt dan van
relatiemarketing of relationship marketing.
Binnen relatiemarketing werk je aan een duurzame relatie met je afnemers. Je streeft
naar loyale afnemers die jouw onderneming trouw zijn en blijven. Jouw klanten biedt
relatiemarketing functionele en emotionele voordelen. Bij functionele voordelen moet
je denken aan tijdsbesparing en gemak dat je biedt. De emotionele voordelen hebben
betrekking op het vertrouwen dat je geeft en het koopplezier gekoppeld aan de juiste
productkeuze.
Ook biedt relatiemarketing voordelen voor jouw onderneming. Zo zijn er minder
marketingkosten, omdat het onderhouden van klanten goedkoper is dan het werven
van nieuwe klanten. Daarnaast maken tevreden loyale klanten mond-tot-mondreclame
voor jouw organisatie.
Door relatiemarketing krijg je een voordeel ten opzichte van je concurrenten, omdat
jouw kennis van de doelgroep beter is door het onderhouden van intensieve contacten.
Een onderscheidend voordeel ten opzichte van je concurrenten wordt binnen de
marketing een differentieel voordeel genoemd.

1.9 Nog meer vormen van marketing

In de voorgaande paragrafen heb je over marketing en verschillende soorten van
marketing gelezen. De laatste jaren zijn binnen het marketingvak nog veel meer vormen
en specialisaties ontstaan. Hieronder staan enkele van deze specialisaties die voor jou
van belang kunnen zijn.

Actiemarketing
Actiemarketing is een marketingtechniek die gericht is op het beïnvloeden van het
kortetermijngedrag. Het doel is het behalen van kortetermijnresultaten, zoals meer
verkopen. Actiemarketing is dus gericht op de kortetermijnstrategie. Sales promotion
is een belangrijk onderdeel van actiemarketing. Je probeert hierbij de aankoop van
producten aan te moedigen door bijvoorbeeld aanbiedingen en kortingen.

ANDRÉ VAN DUIN START 50e JUBILEUMJAAR
IN RECLAMECAMPAGNE

Zaandam, 1 januari 2014 - Dit jaar viert André van Duin zijn 50-jarig artiestenjubileum.
Hij start zijn jubileumjaar met een bijzondere rol in de nieuwe hamstercampagne van
Albert Heijn, die vandaag van start gaat.

Bron: www.ah.nl.
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Themamarketing
Themamarketing is vaak gericht op de langetermijnstrategie. Je probeert met
themamarketing de kennis en de houding van je afnemers ten aanzien van je merk of
organisatie te beïnvloeden.

Interactieve marketing
Interactieve marketing is marketing waarbij interactie tussen jouw organisatie en je
klant belangrijk is. Er is de mogelijkheid om feedback te geven of ergens op te reageren.
Dit is vaak het geval op internet.

Event marketing
Het sponsoren en/of organiseren van een evenement om je product te promoten, noem
je event marketing. Het is een populair middel voor organisaties om de doelgroep te
bereiken. Goede voorbeelden hiervan zijn de verschillende extremesportevenementen
die door Red Bull worden gesponsord, zoals de Red Bull Air Race.

Experience marketing
Experience marketing of belevingsmarketing is gericht op het creëren van een
merkbelevenis tijdens de consumptie van een product. Door entertainment te bieden,
is er sprake van een echte ervaring. Zo werkt het lifestylemerk Converse, vooral bekend
van de All Star-sneakers, samen met popfestival Lowlands. Converse creëert op het
Lowlands-terrein de Converse Compound. Een omgeving waar creativiteit een belangrijke
rol speelt. Mensen kunnen er bijvoorbeeld hun eigen All Stars pimpen. Ze kunnen daarbij
gebruikmaken van allerlei accessoires en graffitispuitbussen.

Direct marketing
Marketing waarbij je je richt op het verkrijgen en onderhouden van een directe relatie
tussen jou en de afnemers, noem je direct marketing. De marketingactiviteiten zijn
gebaseerd op kennis van de individuele (potentiële) klant. De inzet van de
marketinginstrumenten worden op de individuele afnemer afgestemd. Het meest
kenmerkende is de directe communicatie via direct mail, telefoon of internet, evenals
de directe levering. Er wordt gewerkt aan een directe, duurzame relatie met de afnemer.
De doelstelling van direct marketing komt overeen met die van relatiemarketing.
Binnen deze vorm van marketing kom je ook het begrip telemarketing tegen.
Telemarketing is het verkopen of aanprijzen van producten door direct contact te maken
met je doelgroep via een telefonisch gesprek.

Bij direct marketing let je op:
• de attentiewaarde

Zorg dat je opvalt. Gebruik bijvoorbeeld een gekleurde envelop.
• een positieve boodschap

Breng een leuke boodschap. Geef bijvoorbeeld iets weg.
• het beklijven van de boodschap

Zorg dat de boodschap blijft ‘hangen’. Plan bijvoorbeeld een nabelactie.
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1.10 Begrippen

Actiemarketing
Marketingactiviteiten die tot doel hebben het koopgedrag direct te stimuleren waardoor
de omzet op korte termijn toeneemt.

Afnemer
Particulier of organisatie die producten koopt of huurt. Ook wel: klant.

B2B-marketing
Business-to-businessmarketing. Marketing gericht op de verkoop van producten aan
bedrijven.

B2C-marketing
Business-to-consumermarketing. Marketingactiviteiten van een organisatie gericht op
particulieren (consumenten).

Behoefte
Iets wat je nodig hebt of graag wilt hebben; een gemis.

Belevingsmarketing
Marketingactiviteiten waarbij de klant een product beleeft, waardoor een relatie met
het product tot stand komt. Ook wel: experience marketing.

Business-to-businessmarketing
B2B-marketing. Marketing gericht op de verkoop van producten aan bedrijven.

Business-to-consumermarketing
B2C-marketing. Marketingactiviteiten van een organisatie gericht op particulieren
(consumenten).

Consument
Particuliere (potentiële) afnemer (privépersoon of gezinshuishouden) die producten
aankoopt en/of gebruikt ter bevrediging van zijn behoeften.

Consumentenmarketing
Marketingactiviteiten van een organisatie gericht op particulieren (consumenten). Ook
wel: business-to-consumermarketing.

Detailhandelsmarketing
Marketingactiviteiten van de detaillist gericht op zijn doelgroep. Ook wel:
retailmarketing.

Dienst
Een niet-tastbaar product.

Dienstenmarketing
Marketingactiviteiten van een organisatie voor de levering van diensten.
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