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Sam en vatting 

Orn de prestaties van winkelcentra te verbeteren is een optimale balans tussen de factoren 

branchering, routing, bereikbaarheid en promotie erg belangrijk. De factor promotie van 

winkelcentra schiet echter vaak tekort. Door promotie in een winkelcentrum niet vanuit 
individuele ondernemers maar meer vanuit gemeenschappelijk belang te organiseren, 

warden positieve effecten voor alle ondernemers in het winkelcentrum verwacht. Omdat 

eigenaren van winkelcentra vaak zelf participeren in de gemeenschappelijke promotie is het 

zinvol de effecten hiervan in kaart te brengen. Dit is nu nog niet het geval. Dit onderzoek is 
uitgevoerd bij Corio, een beursgenoteerde vastgoedbelegger met de focus op winkelvastgoed. 

Ook Corio draagt bij in de gemeenschappelijke promotie van de winkelcentra waarin zij 

belegt. Het is echter niet duidelijk wat de effecten van deze promotie zijn. In dit onderzoek 

worden de effecten vertaald in twee meetbare termen, namelijk een stijging van het aantal 
passanten en een stijging van de omzet van ondernemers. Dit heeft tot de volgende 

onderzoeksvragen geleid: 
x Zorgen promotie-acties die georganiseerd warden voor het gemeenschappelijke belang van 

winkelcentra voor een stijging van het aantal passanten en voor een stijging van de omzet 

van ondernemers? 
x Hoe kunnen op basis van een analyse van enkele winkelcentra promotiebijdragen het 

beste warden ingezet? 

Eerst is een literatuuronderzoek over promotie-acties die bij winkelcentra warden 

uitgevoerd. De prestaties van winkelcentra kunnen door het organiseren van promotie

acties verhoogd warden en in drie doelen vertaald warden, namelijk: 

" Het aantrekken van nieuwe consumenten; 
x Het behouden van bestaande consumenten; 

x Het opvoeren van de bestedingen van consumenten. 

Deze drie doelen kunnen in een horizontaal - en een verticaal effect voor zowel verhuurder 

als huurder resulteren. Voor de verhuurder is het horizontale effect dat het 
consumentenbestand van een winkelcentrum door promotie-acties uitbreidt en het verticale 

effect dat bestaande consumenten intensiever en vaker gebruikmaken van een 

winkelcentrum. 
Voor de huurder is het horizontale effect dat nieuwe consumenten voor omzet zullen zorgen 

en het verticale effect dat bestaande consumenten voor meer omzet zullen zorgen doordat ze 
frequenter en intensiever gebruik maken van een winkelcentrum. 

Vervolgens zijn de promotie-instrumenten die bij de promotie van winkelcentra ingezet 
kunnen warden geinventariseerd. Omdat blijkt dat de effecten van het promotie-instrument 

decoratie moeilijk onderzocht kunnen warden, zullen in <lit onderzoek alleen de effecten van 
de overige promotie-instrumenten, media en activiteiten, onderzocht warden. 
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Orn het effect van de inzet van promotie-instrumenten op de passantenontwikkeling te 
onderzoeken, is gebruik gemaakt van passanten telgegevens. Hiennee is het mogelijk te 

constateren of de passantenontwikkeling een stijging heeft vertoond. 
Orn het effect te meten zijn enkele uitgangspunten opgesteld. Het tijdstip waarop het effect 

gemeten wordt, dient bekend zijn en er zal een referentietrend voor de 

passantenontwikkeling opgesteld moeten warden. Dit tijdstip is afhankelijk van de duur van 
een promotie-actie. De referentietrend is gebaseerd op een analyse van het werkelijke 

passantenverloop van enkele winkelcentra gedurende enkele hele jaren. 
De effecten van media zijn op maandbasis geevalueerd. De effecten van activiteiten worden 

afhankelijk van de actieduur op dag- of weekbasis geevalueerd. Hierbij zijn op weekbasis de 
verticale vergelijkingsmanier gebruikt en op dagbasis zowel de verticale - als de horizontale 

vergelijkingsmanier. 

De verticale vergelijkingsmanier wil zeggen dat de passantenontwikkeling op een weekdag 

met het gemiddelde voor die weekdag in die maand vergeleken wordt. 
De horizontale vergelijkingsmanier wil zeggen dat de passantenontwikkeling op een weekdag 

vergeleken wordt met de gemiddelde procentuele bijdrage van die weekdag aan het 

weektotaal. De gemiddelde procentuele verdeling van het aantal passanten in een week 

wordt op jaarbasis berekend. 

Orn het effect van promotie-acties op de omzetontwikkeling te onderzoeken, is een 

vragenlijst opgesteld die aan alle ondernemers van enkele winkelcentra voorgelegd is. 
De keuze voor de winkelcentra is gemaakt op basis van enkele redenen. Deze zijn: 

x Er dient bij de winkelcentra een promotiekalender gebruikt te worden; 

x De winkelcentra dienen van ongeveer gelijke omvang te zijn. Zo kan bij het uitbrengen van 
het advies eventueel een vergelijking gemaakt worden; 

x De winkelcentra dienen minimaal al een heel jaar over een operationeel digitaal 

passantentelsysteem te beschikken, dit om de effecten op de passantenontwikkeling te 
kunnen onderzoeken. 

Er is hier, net als bij het onderzoeken van het effect van promotie-acties op de 

passantenontwikkeling, onderzocht wat het effect van media en activiteiten op de 
omzetontwikkeling bij ondernemers is. 

Passantenontwikkeling 
Van drie winkelcentra uit de portefeuille van Corio zijn de passanten telgegevens vergeleken 

met de waarden volgend uit de benchmark om w te zien of het verschil kan worden 
verklaard door de inzet van promotie-instrumenten. 

Er dient wel opgemerkt te worden dat de resultaten met voorzichtigheid moeten worden 
geinterpreteerd aangezien tal van factoren, naast promotie, van dusdanige invloed kunnen 

zijn. Ze kunnen een waargenomen effect oak bei'nvloedt hebben. 
Als de gegevens naast elkaar worden gelegd, ontstaat het volgende beeld. De analyse van het 

effect van advertenties in verschillende media laat zien dat advertenties hoofdzakelijk 
gebruikt worden om niet standaardactiviteiten (anders dan Valentijnsdag, moederdag of 
Sinterklaas) mee aan te kondigen. De analyse laat verschillende beelden zien. Er blijkt 

enerzijds dat er in de maanden nadat geadverteerd is, een positieve passantenontwikkeling 
is. Gebruik van media kan hieraan een bijdrage geleverd hebben. 
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Anderzijds blijkt dat advertenties met het doel de acties ook bij nieuwe consumenten bekend 
te maken, een bijdrage geleverd kan hebben aan een stijgende passantenontwikkeling op 

jaarbasis. 

De analyse van de effecten van de verschillende activiteiten laat een wisselend beeld zien. 
Opvallendste is dat de dagen voor een activiteit vaak een positiever beeld laten zien en de 

dagen na een activiteit een negatiever beeld. Verder blijkt dat spaaracties een positief effect 

op de passantenontwikkeling hebben. 

Omzetontwikkeling 
Uit de analyse van de vragenlijsten blijkt, dat advertenties in media gericht op nieuwe 

consumenten volgens de respondenten, tot geen effect of tot een volgens ondernemers 

onbekend effect op de omzetontwikkeling heeft geleid. 
Opvallend bij de analyse van de effecten van georganiseerde activiteiten is, dat het grootste 

gedeelte van de respondenten van mening is, dat de activiteiten voor geen effect op de omzet 

hebben gezorgd. De activiteiten waar de respondenten wel van mening zijn dat ze een 
positief effect op de omzet hebben gehad, zijn jubileum- en spaaracties. Hieruit blijkt dat 

deze acties voor de respondenten wel in een effect uit te drukken zijn. 

Vervolgens blijkt dat bijna de helft van de respondenten van mening is dat de promotie-

acties hebben bijgedragen aan het succes van het winkelcentrum. Ongeveer 40% van de 
respondenten weet niet of promotie-acties hebben bijgedragen aan het succes van het 

winkelcentrum. Respondenten die niet weten of van mening zijn dat promotie--acties niet 
bijgedragen hebben aan het succes geven hier verschillende redenen voor. Ongeveer 33% 

van deze groep geeft aan bij een concern aangesloten te zijn en zich te conformeren aan de 

acties op concernbasis. 10% geeft aan eigen acties te organiseren en geen interesse te 
hebben in de op het gemeenschappelijke belang gerichte promotie-acties. 

Overige door respondenten vaak gegeven redenen zijn, dat ze te kart gevestigd zijn om het 

effect te kunnen beoordelen, de doelgroep van de activiteiten te eenzijdig te vinden en het 

aanbod van de activiteiten te eenzijdig te vinden. 
Ook het effect op de omzetontwikkeling zal met enige voorzichtigheid geinterpreteerd dienen 

te warden, aangezien er tal van factoren zijn die het effect beinvloedt kunnen hebben. Over 

het algemeen genomen zijn dit dezelfde factoren als de factoren die de 

passantenontwikkeling kunnen beinvloeden. 

Promotiebijdrage ondememers en begroting promotiebudget 
Van de drie winkelcentra waarvan zowel het effect op de passantenontwikkeling als het 

effect op de omzetontwikkeling onderzocht is, zijn ook de promotiebijdragen geanalyseerd. 
De opbouw van de promotiebijdrage van ondememers is niet eenduidig. Dit, omdat er 

tussen de winkelcentra verschillen zitten in de bijdrage per ondernemer per m 2 • Per 

winkelcentrum valt er een grafisch verband te constateren. Hieruit blijkt dat er per 
winkelcentrum verschillende manieren gebruikt warden om de promotiebijdrage vast te 

stellen. 
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Analyse van de begrotingen van de promotiebudgetten laat ook verschillen zien. Bij de 

inkomsten blijkt dat de bijdrage van de eigenaar aan promotie sterk verschilt van de 
gemiddelde bijdrage in Nederland aan promotie door eigenaren. Gemiddeld is dit tussen de 

25% en de 50%, terwijl de geanalyseerde winkelcentra hier onder zitten. 
De uitgaven laten zien dat er in verhouding tot de gemiddelde uitgaven aan decoratie in 

Nederland minder wordt uitgegeven. Gemiddeld is dit 20%, terwijl de geanalyseerde 
winkelcentra hier ruim onder laten zien. Ook de analyse van de rest van de uitgaven laat 
duidelijke verschillen ten opzichte van de gemiddelde verdeling in Nederland zien. Zo wordt 

er in de drie winkelcentra een groot deel van het budget aan activiteiten en een veel kleiner 

deel aan media uitgegeven en dat terwijl de gemiddelde verdeling laat zien dat dit ongeveer 

evenveel is. 

Uiteindelijk blijkt dat nauwelijks is te achterhalen of de inzet van het promotie-instrument 

media effect heeft op de passantenontwikkeling. Activiteiten hebben over het algemeen een 

positief effect op de passantenontwikkeling gehad, echter door de vaak positievere 

afwijkingen op de activiteitenloze dag of dagen voor een activiteit kunnen consumenten hun 
bezoek hierop afgestemd hebben, althans dit blijkt uit de analyse. De vraag blijft of er 

iiberhaupt wel een relatie bestaat. Uit gesprekken met ondememers blijkt namelijk dat 

consumenten niet speciaal voor standaard activiteiten naar een winkelcentrum komen. 
Verder onderzoek zal dit moeten uitwijzen. Indien inderdaad blijkt dat de relatie tussen 

promotie-acties en passantenontwikkeling gering is, moet het organiseren van promotie

acties vooral meer als sfeermaker gezien worden. 
Orn een zuiver beeld van het effect van promotie-acties te krijgen is het belangrijk ook de 

andere beinvloedende factoren in kaart te brengen. Dit is een arbeidsintensieve manier, 
maar de enige manier om enerzijds de gegevens van het passantentelsysteem voor dit doel te 

gebruiken en anderzijds de gevolgen voor de omzet beter in kaart te brengen. 
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Inleiding 1 
1.1 Aanleiding 
Als naar winkelcentra gekeken wordt, blijkt dat vooral door het verslechterde economische 
klimaat de prestaties achterblijven . Vastgoedmanagers kunnen deze 

prestaties positief bei:nvloeden met behulp van factoren die de prestatie-indicatoren van het 

vastgoed, zoals rendement, huurprijs en bestedingen, verhogen. Belangrijke factoren zijn 

branchering, routing, bereikbaarheid en promotie. Het verbeteren van deze factoren is niet 
voldoende am het succes en de prestaties van een winkelcentrum te verhogen 

. Het gaat er am dat er een zo optimaal mogelijke balans tussen deze factoren ontstaat. 

Van deze vier factoren blijkt dat een factor, de promotie van winkelcentra tekort schiet 
. Hierdoor wordt er niet optimaal gepresteerd. 

Bij de promotie blijkt, dat winkelcentra vooral door middel van korte termijn acties warden 

geprofileerd. Orn succes op lange termijn te bereiken is een duidelijke visie over de 

doelstellingen op de lange termijn nodig. Deze ontbreken nu nag. 

Orn duidelijkheid in de betekenis van promotie-acties te creeren, zal een definitie gebruikt 
warden die en neutraal is en voor alle partijen, ondememers en consumenten, als 

uitgangspunt kan dienen. Als onderlegger geldt de definitie van Keeris 

'Het bei"nvloeden van de attitude en opinie van de doelgroep(en), de verbetering van het 
imago, alsmede de vergroting van de naamsbekendheid van het te promoten product 
ten gunste van de commerciele doelstellingen. ' 

In de context van dit onderzoek is een nieuwe definitie voor promotie-acties die op 

winkelcentra betrekking hebben, opgesteld. 

'Door middel van verschillende soorten acties de attitude en opinie van de 
consument(en) verhogen, het imago van het winkelcentrum verbeteren en de naam van 
het winkelcentrum vergroten. Dit allemaal om het succes van het winkelcentrum te 
verhogen.' 

Het rapport van Hoogland laat zien, dat als naar een manier van promotie in de 
Verenigde Staten wordt gekeken, beleggers hier sterker gericht zijn op de directe 

bei:nvloeding van de omzet van huurders. Belangrijkste reden hiervan is dat hier gewerkt 

wordt met omzethuur. Deze huurvorm bestaat uit een basishuur aangevuld met een 

bepaald percentage van de omzet van de betreffende ondememer. In feite profiteert een 
eigenaar bij een goede promotie van een winkelcentrum direct van de positieve effecten. In 

Nederland zullen de effecten van goede promotie oak merkbaar zijn, echter in mindere mate 
in het directe resultaat van de eigenaar. 
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Uit het artikel van Van Bunnik 1 blijkt ook dat de meeste ondernemers in een 
winkelcentrum hun individuele belangen voorop stellen, terwijl de gezamenlijke belangen 

van alle ondernemers in het hele winkelcentrum voorop horen te staan. Dit, omdat als er 
met al deze gemeenschappelijke belangen rekening wordt gehouden, het effect, een positief 

gewaardeerd en druk bezocht winkelcentrum, voor alle ondernemers een gunstige 

uitwerking zal hebben. De manier waarop deze positieve impuls kan ontstaan, is door 
promotie van het winkelcentrum waarbij het gemeenschappelijke belang van het 

winkelcentrum voorop staat. Dit gemeenschappelijke belang heeft een doel, namelijk het 
verhogen van de beleving en verblijfswaarde van het hele winkelcentrum, welke het voor de 

consument aantrekkelijk maakt er te vertoeven 

Echter wat wordt onder 'gemeenschappelijk belang' verstaan? Bij winkelcentra komt het 

zich erop neer dat dit de gemeenschappelijke zaak is of zaken zijn waaraan aandacht 
geschonken wordt, omdat hier voordeel mee behaald kan worden. Echter Bosma 

schrijft dat, door de onderlinge strijd van ondernemers de gemeenschappelijke belangen 

naar de achtergrond verdwijnen en ze niet meer bezig zijn met hun consumenten. Dit zelfde 
zal gelden voor ondernemers in winkelcentra die in dezelfde branche werkzaam zijn. Door 

deze onderlinge strijd zal vaker van tegenstrijdige belangen gesproken warden. Daarom is op 

het gemeenschappelijke belang gerichte promotie erg belangrijk. Promotie-acties waarover 

gesproken wordt, zullen daarom nooit direct gericht zijn op het belang van individuele 

ondernemers. Wel kan de promotie in een winkelcentrum op een zodanige manier ingevuld 

worden, dat ondernerners binnen een branche waar het niet zo goed meegaat, extra 

gestirnuleerd worden. Hierdoor zal het collectief in het winkelcentrum beter gaan presteren 
en zullen afzonderlijke ondernemers hier zelf ook weer van profiteren 

Orn promotie-acties zo objectief mogelijk te organiseren, zijn externe partijen in het leven 

geroepen, omdat deze de gemeenschappelijke belangen beter kunnen overzien 
. Externe partijen zijn vaak marketingbureaus of organisaties die door de 

winkeliersvereniging in het leven geroepen zijn om de gerneenschappelijke promotie van een 

winkelcentrum te organiseren en uit te voeren. Hierbij dienen enerzijds de belangen van de 
eigenaar, het zo optimaal mogelijk presteren van het hele winkelcentrum, en anderzijds de 

belangen van alle ondernemers in een winkelcentrum, die door het bestuur van een 

winkelcentrum opgesteld worden, nagestreefd te warden. 

Corio is een van de grootste eigenaren van winkelcentra in Nederland. Orn aan het succes 

van een winkelcentrum bij te dragen zijn ze gebaat bij een zo optimaal rnogelijke balans 

tussen de factoren die de prestaties van het winkelvastgoed verhogen. Omdat promotie een 
factor is die veelal tekort schiet, is het van belang zelf te gaan participeren in deze 

gemeenschappelijke promotie. Bij Corio gebeurt dit momenteel al, echter de specifieke 
resultaten zijn nog niet in kaart gebracht. Door deze specifieke resultaten in kaart te 

brengen, kan de strategie met betrekking tot deze gemeenschappelijke promotie nog meer op 
de lange termijn afgestemd worden. Voor Corio is het daarom belangrijk te weten welke 

promotie-acties succesvol zijn. 
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Aan succesvol kunnen twee meetbare termen gekoppeld worden, namelijk een stijging van 

het aantal passanten en een stijging van de omzet van ondernemers. Deze twee termen zijn 
echter niet voldoende, omdat het succes van promotie-acties ook door verschillende factoren 

be1nvloed kan warden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de weersgesteldheid en de 
beschikbaarheid aan parkeerplaatsen tijdens promotie-acties. 

Aan het succes kan gekoppeld warden of de promotiegelden, die ondernemers bijdragen, 

goed zijn ingezet en in de toekomst gehandhaafd kunnen blijven of dat onderlinge 
verschuiving dan wel aanpassing noodzakelijk is. Als er een manier is om deze twee termen 

te meten, kan voor verschillende winkelcentra bekeken worden wat de effecten van 

promotie-acties zijn en kan er geevalueerd warden of de promotiegelden nuttig ingezet 

warden. 

1.2 Doelstelling 
De doelstelling van het onderzoek is: 

"Onderzoek uitvoeren naar de effecten van verschillende soorten gemeenschappelijke 
promotie om hiermee een advies uit te brengen over de besteding van promotiebijdragen." 

1.3 Probleemstelling 
Zorgen promotie-acties die georganiseerd warden voor het gemeenschappelijke belang van 
winkelcentra voor een stijging van het aantal passanten en voor een stijging van de omzet 

van ondernemers? 
Hoe kunnen op basis van de resultaten van de effecten van de georganiseerde promotie

acties, de promotiebijdragen voor verschillende winkelcentra het beste warden ingezet? 

1.4Aanpak 
Voor het eerste deel van de probleemstelling zal het onderzoek zich toespitsen op: 
x Alle verschillende promotie-instrumenten die van toepassing zijn bij de promotie van 

winkelcentra waarbij het gemeenschappelijke belang van de winkelcentra voorop staat; 
x De effecten van promotie-acties op de passantenontwikkeling; 

x De effecten van promotie-acties op de omzetontwikkeling; 

Voor het tweede gedeelte van de probleemstelling zal met behulp van de opgestelde 
manieren om het effect te onderzoeken en met behulp van data van enkele winkelcentra 

getoetst warden wat de effecten van promotie-acties op de passantenontwikkeling en 
omzetontwikkeling zijn geweest. Hiermee zal aan de hand van de bijbehorende 

promotiebudgetten en de resultaten van de analyse een advies uitgebracht warden over de 

besteding van promotiegelden. 

Als laatste zal met de verkregen resultaten een aanvulling op het model opgesteld warden 

om in de toekomst de effecten van promotie-acties op de passantenontwikkeling en 
omzetontwikkeling te kunnen meten. 

1. 5 Onderzoeksopzet 
Het onderzoek kan in twee delen opgesplitst warden: 

x Stap 1 t/m stap 4, het oplossen van het eerste gedeelte van de probleemstelling; 
x Stap 5, het oplossen van het tweede gedeelte van de probleemstelling. 

Globaal kan het onderzoek volgens figuur 1.1 weergegeven warden. 
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Stap 2: 

Methodiek om 
passantenontwikkeling in 
winkelcentra in kaart te 

brengen opstellen 

Piguur 1.1: Onderzoeksopzet 

1. 6 Onderzoeksstappen 

Stap 1: 

Soorten promotie-acties 
winkelcentra in kaart 

brengen 

BeYnvloedende factoren 

in kaart brengen 

Stap 4: 

Analyse winkelcentra: 
- passantenontwikkeling; 

- omzetontwikkeling; 
- opbouw van promotiebijdrage; 
- verdeling promotiegelden over 

instrumenten 

Stap 5: 

Op basis van de effecten advies 
uitbrengen over de besteding van 

promotiebijdragen 

Stap 3: 

Methodiek om 
omzetontwikkeling in 

winkelcentra in kaart te 

brengen opstelen 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een aantal vragen die binnen een stap gesteld 

kunnen worden en als leidraad gebruikt worden om de hoofdstukken in te vullen. 

Stap 1: Inleiding (hoofdstuk 1) 

x Aanleiding van het onderzoek, aanpak en onderzoeksopzet opstellen. 
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Stap 2: Promotie-acties (hoofdstuk 2) 
x Wat is de doelstelling van verschillende soorten promotie-acties? 
x Wat zijn de effecten van promotie-acties bij een winkelcentrum? 

x Wat voor instrumenten zijn er om de promotie bij een winkelcentrum te organiseren? 

x Hoe komt de financiele bijdrage voor promotie tot stand? 

Stap 3: Promotie-acties en passantenontwikkeling (hoofdstuk 3) 

x Hoe kan de passantenontwikkeling als gevolg van promotie-acties in winkelcentra 

gemeten worden? 
x Uitgangspunten om de passantenontwikkeling te onderzoeken formuleren. 

x Hoe kan het effect van promotie-acties op de passantenontwikkeling met behulp van een 

model in kaart gebracht worden? 

lC W at zijn factoren die het effect van promotie-acties op de passantenontwikkeling kunnen 
beinvloeden? 

Stap 4: Promotie-acties en omzetontwikkeling (hoofdstuk 4) 
lC Hoe kan de omzetontwikkeling als gevolg van promotie-acties in winkelcentra gemeten 

worden? 
x Uitgangspunten om de omzetontwikkeling te onderzoeken formuleren. 

x Hoe kan het effect van promotie-acties op de omzetontwikkeling in kaart gebracht 

warden? 
lC Wat zijn factoren die het effect van promotie-acties op de omzetontwikkeling kunnen 

beinvloeden? 

Stap 5: Analyse (hoofdstuk 5) 

x Onderzoek doen naar het effect van promotie-acties op de passantenontwikkeling. 

x Onderzoek doen naar het effect van promotie-acties op de omzetontwikkeling. 
x Onderzoek doen naar de opbouw van de promotiebijdrage van ondernemers. 

lC Onderzoek doen naar de besteding van promotiebijdragen aan verschillende promotie

instrumenten. 

Stap 6: Conclusie en aanbevelingen (hoofdstuk 6) 

lC Aan de hand van het onderzoek een advies uitbrengen over het succes van verschillende 

soorten promotie-acties en de besteding van promotiebijdragen. 

x Verdere aanbevelingen doen over het meten van de effecten van promotie-acties op de 
passantenontwikkeling en de omzetontwikkeling. 
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Promotie-acties 2 
2.1 Inleiding 
Zoals in Floor valt te lezen, zijn er drie verschillende manieren van promotie, namelijk 
de handels-, de consumenten- en de verkoopstafpromoties. Bij promotie van winkelcentra 

sluiten consumentenpromoties het meeste aan op het doel van de promotie. Dit mede gezien 

het feit dat 90% van alle landelijke promoties op consumenten gericht zijn 

Promotie-acties hebben verschillende doelstellingen. Deze zullen in de volgende paragraaf 
aan de orde komen. Vervolgens zal over het effect dat met promotie-acties bereikt wordt, 

gesproken warden. Dit effect wordt ook gekoppeld aan de totale exploitatie. 

In paragraaf 2.4 van dit hoofdstuk zal ingegaan warden op de verschillende promotie

instrumenten. Aangezien sponsoring in en rond winkelcentra meer gestalte begint te krijgen, 
zal dit in een aparte paragraaf aan de orde komen. Dit maakt ook deel uit van de promotie 

van een winkelcentrum. 

2.2 Doelstelling promotie-acties 
Consumentenpromoties hebben zes belangrijke doelstellingen 
le Aantrekken van nieuwe consumenten; 

le Vasthouden van bestaande consumenten; 

ic Opvoeren van besteding per consument; 

le Stimuleren van productgebruik; 

le Ondersteunen van thematische marketingcommunicatie; 

le Introduceren van een nieuw merk. 

Van deze zes doelstellingen zijn de eerste drie de belangrijkste doelstellingen die horen bij 

promotie-acties bij winkelcentra. De belangrijkste redenen hiervan zijn dat zij er mede voor 

kunnen zorgen dat de prestaties van het winkelcentrum verbeteren. 
Deze prestaties warden dan gemeten in doelen die bereikt willen warden namelijk: 

1. Het eerste doel om nieuwe consumenten aan te trekken waardoor de 

passantenontwikkeling in het winkelcentrum zal verbeteren; 

2. Het tweede doel om bestaande consumenten te behouden en te voorkomen dat ze naar 
een concurrerend winkelcentrum gaan; 

3. Het derde doel om ervoor te zorgen dat consumenten meer gaan besteden waardoor de 
omzet van ondememers zal toenemen. 

Hoe deze doelen in de praktijk gerealiseerd kunnen warden, is afhankelijk van de manier 

van invulling van deze promotie-acties. Belangrijk is dat een zo breed mogelijk publiek 
bereikt wordt. Reclame is hierbij het belangrijkste medium, omdat hier alle doelen in een 

gunstige richting beinvloed kunnen worden. Een definitie van reclame is 

'Door een adverteerder betaalde informatie in massamedia over merken, organisaties 
ofideeen, metals doel kennis, attitude en mogelijk het gedrag van de doelgroep 
(handel, consumenten of andere afnemers) in een voor de adverteerder gunstige 
richting te befnvloeden. ' 
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Orn promotie-acties bij winkelcentra succesvol te laten zijn, is reclame de manier om de 

promotie-acties van een winkelcentrum bij consumenten bekendheid te geven. Reclame is 
volgens Floor de manier om bekendheid bij consumenten te creeren. Met reclame 

wordt het imago en de naam van het winkelcentrum vergroot, wat zal bijdragen om het 
succes van het hele winkelcentrum te verhogen. Doordat er promotie-acties georganiseerd 

warden, zullen er effecten ontstaan. Deze zullen in de volgende paragraaf aan de orde 
komen. 

2. 3 Effecten van promotie-acties 
Promotie-acties zullen twee effecten teweeg brengen, namelijk een horizontaal effect en een 
verticaal effect . Voor zowel huurder als verhuurder zijn deze effecten van 
belang, maar het effect zelf kan wel verschillen. 

2.3.1 Effect voor de verhuurder 
Het horizontale effect houdt in dat een winkelcentrum haar consumentenbestand door 

promotie-acties uitbreidt. Het verticale effect wil hier zeggen dat bestaande consumenten 

van een winkelcentrum vaker en intensiever gebruik gaan maken van het winkelcentrum, 

waardoor een toename van het aantal passanten is waar te nemen. 

Dit laatste effect kan echter wel een tijdelijk effect zijn. Gevolg hiervan is dat consumenten 

naar het winkelcentrum komen als de promotie-acties plaatsvinden en hierdoor niet of 
minder aanwezig zullen zijn op promotieloze tijdstippen. Ze zullen tijdens deze acties hun 

inkopen doen waardoor er juist dan sterkere pieken in de passantenontwikkeling te zien 

zijn. Na de promotie-actie kan dit voor ondernemers in minder omzet resulteren. Beide 
effecten kunnen beter inzichtelijk gemaakt warden door het uitvoeren van periodiek 

onderzoek onder consumenten waarbij de herkomst van de consumenten hier inzicht in kan 

verschaffen. Periodieke analyse van gegevens uit telsystemen draagt bij aan een beter 
inzicht in de intensiteit van de bezoeken. 

2.3.2 Effect voor de huurder 
Orn het effect voor huurders beter in kaart te krijgen, dienen net als voor de effecten voor de 

verhuurder enkele indicatoren opgesteld te warden. Omdat het effect van promotie-acties 

voor huurders een gevolg is van de uitwerking van promotie-acties op consumenten, is het 
belangrijk om rekening te houden met de attitude van consumenten. Volgens Knecht 

is deze namelijk moeilijk te bei'nvloeden. Hier wordt namelijk de mening uitgesproken dat 
wanneer een beeld van iets gevormd is, dit niet makkelijk te beinvloeden is. Cognitieve 

(kennis) aspecten en affectieve (gevoels) aspecten zijn niet te scheiden. Er kan mensen niets 
bijgebracht warden zonder dat zij hierbij een gevoel hebben of krijgen. Deze attitude 

gevormd bij consumenten is een beinvloedende factor, maar zal niet gemeten warden bij 

effecten van promotie-acties. Bij omzetontwikkeling als gevolg van een stijgende 

passantenstroom zal deze factor meer van invloed zijn op de koopbeslissingen die 
consumenten nemen. Het horizontale effect houdt hier in dat een uitbreiding van het 

klantenbestand een toename van de omzet in kan houden. Het verticale effect dient gezocht 
te warden in het gegeven dat bestaande consumenten voor meer omzet zullen zorgen door 
een frequenter en intensiever gebruik van het winkelcentrum. 
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2.3.3 Meetbaarheid van de effecten 
Het meten van deze effecten, voor zowel huurder als verhuurder, heeft twee kanten. Er kan 
namelijk niet van alle promotie-instrumenten in kaart gebracht warden of ze voor een 

positief - dan wel een negatief effect op passantenontwikkeling en op omzetontwikkeling van 

ondernemers een winkelcentrum hebben gezorgd. 

Uiteindelijk echter zullen alle promotie-acties er mede voor zorgen dat het winkelcentrum 
goed in de markt komt of blijft en als een succesvol winkelcentrum bestempeld kan warden 

waardoor een positieve exploitatie voor zowel huurder als verhuurder mogelijk is. 
Promotie via media zal in dit onderzoek gericht zijn op te organiseren acties op het 

gemeenschappelijke belang van winkelcentra. Acties of activiteiten in een winkelcentrum 

kunnen met dit medium aangekondigd warden. Als er bij de organisatie van bepaalde acties 

of activiteiten blijkt dat de passantenontwikkeling achterblijft, kan er verder onderzoek 

gedaan warden naar oorzaken. Dan zal de impact van verschillende media naar voren 
komen. 

Van activiteiten kan wel direct afgeleid warden hoe de passantenstroom zich ontwikkelt. 

Decoratie is een manier van positionering die niet uit te drukken is in een passantenstroom. 

Deze manier van promotie is echter een manier die erbij hoort, am sfeer te scheppen en zo 

concurrentie te kunnen bieden. Met andere woorden het aanbrengen van decoratie zal ertoe 

bijdragen dat de sfeer in een winkelcentrum verbetert en op deze manier ten minste geen 

negatief effect op de passantenstroom zal hebben. 

2.4 Instn,.mentenmix promotie-acties 
Orn een uitspraak te kunnen doen over promotie-acties is het belangrijk de promotie

instrumenten in kaart te brengen. Instrumenten zijn de verschillende manieren waarop 

promotie in de praktijk uitgevoerd kan warden. Niet alle mogelijkheden binnen de promotie

instrumenten zullen bij een winkelcentrum toegepast warden, echter zal er meestal wel een 

zo optimaal mogelijke mix uit de verschillende mogelijkheden gekozen warden. Bij promotie
acties van winkelcentra kan gebruik gemaakt warden van media, activiteiten en decoratie. 

De organisator van de promotie voor een winkelcentrum, zal met behulp van de 

aandachtspunten van het betreffende winkelcentrum de optimale instrumentenmix bepalen. 

Deze keuze dient ruim van tevoren, gemaakt te warden. Dit, omdat alle instrumenten een 
andere voorbereidingstijd dan wel reserveringstijd nodig hebben. In de volgende 

subparagrafen zullen deze instrumenten nader toegelicht warden. 

2.4.1 Media 
Het doel van mediacommunicatie is een bijdrage te leveren aan de eerder geformuleerde 

marketingcommunicatiedoelstellingen 

Bij mediacommunicatie zal in eerste instantie aan adverteren op radio en televisie gedacht 

warden. Er zijn echter veel meer communicatiemiddelen. Denk hierbij aan advertenties in 
week-, dag- en huis-aan-huisbladen, reclames via buitenmedia als abri's, reclamezuilen en 

plasmaschermen, adverteren op intemetpagina's en via email. Het communiceren via deze 
massamedia heeft als grootste voordeel dat de kosten per contact relatief laag zijn 

. Een medium waar tegenwoordig oak steeds meer gebruik van gemaakt wordt, is 
direct marketing. 
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Het doel van een advertentie is dater contact met de doelgroep tot stand wordt gebracht 
waarbij de kem van de boodschap duidelijk is. Ter illustratie kan ter verduidelijking een 
beeld erin opgenomen warden 

In de volgende subparagrafen zullen de hierboven opgenoemde media kart uiteengezet 
warden. 

Radio en televisie 
Promotie van acties via de radio en televisie kan zeer doeltreffend zijn. Hierbij is de 
doelgroep die bereikt wil warden van belang. De impact van beide soorten media kan vrij 

groat zijn, omdat 98% van de Nederlandse huishoudens een televisie heeft en er ruim 15 

miljoen radio's in Nederland zijn 
Verschil tussen radio en televisie is dat promotie via de radio goedkoper is dan via de 

televisie. Omdat winkelcentra meestal een regionaal karakter hebben, is promotie op 

regionale schaal beter. Landelijk is de diversiteit aan zenders erg groat waardoor de kans 
bestaat dat de gewenste doelgroep alsnog niet bereikt wordt. Kenmerk van beide media is 

dat ze op andere momenten van de dag beluisterd of bekeken warden. Radio is een medium 

voor vooral overdag en televisie een medium voor vooral de avonduren 

Adverteren kan op verschillende manieren. Enerzijds door het laten zien van bewegende 

beelden waarbij een verwachting gecreeerd wordt en anderzijds door het laten zien van 

stilstaande beelden, bijvoorbeeld de kabelkrant. Belangrijk nadeel van stilstaande beelden is 
dat ze de impact missen van promotie door middel van bewegende beelden en geluid 

hebben. 
In een adem met de promotie op de regionale televisie kan de promotie in een bioscoop 

genoemd warden. Op regionaal niveau kan deze manier van reclame voor een 

winkelcentrum in een bioscoop in de regio of zelfs in de bioscoop in het winkelcentrum 
gebruikt warden. Er blijkt namelijk dat 91 % van de bioscoopbezoekers het gehele 

voorprogramma ziet en hiermee oak de commercials die dan vertoond warden, een ideale 
manier van promoten van acties 

Uit de genoemde argumenten, kan geconcludeerd warden dat promotie van winkelcentra via 

radio en televisie goed mogelijk is. Regionale promotie heeft wel de voorkeur, aangezien de 

primaire doelgroep van winkelcentra meestal uit de regio afkomstig is. Indien bovenregionale 
promotie gewenst is, zal door de diversiteit in kanalen (zowel radio als televisie) goed 

afgewogen moeten warden waar de promotie zal plaatsvinden. Door promotie-acties via deze 

twee media in te zetten, wordt een doel gerealiseerd namelijk het vergroten van de 
naamsbekendheid van het winkelcentrum en bestaande consumenten op gerichte 

tijdstippen naar het winkelcentrum te trekken. Uiteindelijk zullen regionale en 

bovenregionale promotie bijdragen aan het succesvol exploiteren van een winkelcentrum. 
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Week-, dag- en huis-aan-huisbladen 
Bij <lit type media is het voor winkelcentra het meest logische dat er naar het primaire 

verzorgingsgebied gekeken wordt. Dit gebied dient vergeleken te warden met het 

verzorgingsgebied dat werkelijk doelgebied is. Voor het adverteren in <lit soort media is het 

dan mogelijk af te wegen of er op landelijk - , regionaal - of op plaatselijk niveau 

geadverteerd wordt. 

Voordeel van deze manier van adverteren is dat het een actueel medium is en dat het op 

zeer korte termijn ingeschakeld kan warden. Nadelen zijn dat de kosten toenemen naarmate 

het bereik grater wordt en niet alle doelgroepen bereikt zullen warden, omdat jongeren 

minder gebruik maken van dit type media 

Voor winkelcentra promotie is dit medium geschikt om nog op korte termijn een actie aan te 

kondigen. De gewenste doelgroep kan dan vrij nauwkeurig bepaald warden. 

Buitenmedia 
Dit is de oudste manier van promotie. Tegenwoordig is buitenmedia een verzamelnaam voor 

verschillende media. Denk hierbij aan abri's, busho]rjes, billboards, driehoeksborden, 

reclamezuilen, lichtbakken op lantaarnpalen, busreclame en plasmaschermen. Kenmerkend 

voor deze manier van promotie is dat het om media gaat op openbare plaatsen 

Aan deze buitenmedia kan het plakken van stickers toegevoegd warden. Immers als op 

diverse locaties rand het winkelcentrum stickers hangen die een activiteit aankondigen, 

vergroot dit de te bereiken consumenten. Consumenten die niet in het winkelcentrum 

komen, warden op deze manier wel bereikt. 

In de categorie plasmaschermen kan narrowcasting als een van de laatste ontwikkelingen 

toegevoegd warden. Zoals op de internetpagina van Frankwatching te lezen valt, is er net als 

in Amerika in Nederland sprake van stijgende initiatieven met zulke 'elektronische 

paneelnetwerken'. In winkelcentra is narrowcasting televisie voor passanten. Er zijn vier 

hoofdgebieden te onderscheiden namelijk: 

JC Retail (reclame, informatie, infotainment); 

JC Publieke ruimtes (informatie, promotie); 

JC Bedrijven/ organisaties (corporate communicatie); 

JC Bedrijven/ organisaties (besturing en beveiliging). 

Uit stukken van Corio in combinatie met deze hoofdgebieden blijkt dat adverteren op 

plasmaschermen gedurende de openingstijden van het winkelcentrum de mogelijkheid biedt 

om continu informatie zoals advertenties en informatie over het winkelcentrum uit te 

zenden. Belangrijk voordeel hiervan is dat het weinig kost, maar wel bekendheid oplevert. 

De grootte van het winkelcentrum is hierbij van grate invloed. 

Buitenmedia zijn onder te verdelen in statische-- en bewegende media . Beide 

typen zijn geschikte middelen om zowel evenementgebonden als niet-evenementgebonden 

acties in winkelcentra mee te promoten. Kortom buitenmedia zijn zeer geschikt om in een 

gebied rand winkelcentra acties mee aan te kondigen. 

Promotie--acties 



•~ " . ' U)R(O 

: 41~ 11~, ...... 1 ... , 

. -, 

Intemetpagina's en email 
Internet is tegenwoordig niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. Daarom zijn 
internetpagina's en emailadressen oak een medium geworden waar aandacht aan besteed 

dient te worden. Consumenten zullen als ze weten dat een winkelcentrum een 
internetpagina heeft, deze zeker bezoeken. Deze pagina moet steeds warden bijgewerkt en 

up-to-date zijn. Informatie over promotie-acties kan hier geplaatst warden, maar oak 

informatie over de winkels die in het centrum gevestigd zijn. Omgekeerd kunnen 
ondernemers als de emailadressen van consumenten bekend zijn hier ook gebruik van 

maken. 
Een intemetpagina is op een paar zaken gericht. Ten eerste is het een informatiemedium 
waar consumenten informatie kunnen vinden. Ten tweede is een internetpagina gericht op 

de verkoop van producten en ten derde is een internetpagina op ontspanning gericht 
. Een internetpagina van een winkelcentrum moet zich vooral op de eerste twee zaken 

richten. Dit, omdat enerzijds consumenten geprikkeld moeten worden om iets te kopen, en 

anderzijds dat ze een totaalbeeld van het winkelcentrum krijgen en weten welke winkels er 

gevestigd zijn. Als de consumenten vertrouwd zijn met de intemetpagina, zullen ze naar 

achtergronden gaan zoeken. Promotie-acties en andere belangrijke informatie kunnen 

hierop geplaatst warden. 

Als een winkelcentrum een internetpagina heeft, is door het internetverkeer in kaart te 
brengen, heel goed mogelijk te analyseren hoe consumenten de pagina gebruiken en waar 

vandaan ze de pagina bezoeken. Met deze gegevens kan dit medium nog meer uitgebuit 

worden en een succesvollere exploitatie van het betreffende winkelcentrum ingezet worden. 
Emailadressen kunnen in een database opgeslagen warden om frequent gebruikt te worden. 

Het verspreiden van nieuwsbrieven of specifieke aankondigen van acties komt hierbij het 
meest in aanmerking. Dit is wel een arbeidsintensieve manier van benaderen, aangezien uit 

gesprekken binnen Corio blijkt dat consumenten vaak van emailadres wisselen en dit niet 

doorgegeven aan de beheerder. Tevens dient er bij dit type medium wel gewaakt te worden 
dat consumenten niet overspoeld warden met informatie, want dan zal het effect dat door 

het bezit van emailadressen beoogd wordt, verdwijnen. Uit gesprekken bij Corio blijkt dat 

consumenten tussen de acht en tien contactmomenten per jaar nog acceptabel vinden. 
Kortom het aankondigen van promotie-acties van winkelcentra via dit type media is uiterst 

geschikt. 

Direct marketing 
Dit is een manier van promotie waarbij het doel is, het verkrijgen en onderhouden van een 

structurele, directe relatie tussen aanbieder en consument , De wijze waarop de 

consument bereikt wordt, kan op verschillende manieren zoals door direct mail, telefoon en 
internet. Het is vanzelfsprekend dat deze manier van consumentenbenadering pas gebruikt 
kan worden als over gegevens zoals naam en adres van de consumenten beschikt wordt. 

Direct marketing is een manier om de consument te bereiken die tussen reclame en 
persoonlijke verkoop in ligt. Dit is zeker het geval als naar de kosten gekeken wordt. Voor 

reclame is namelijk gebleken dat de kosten per contacteenheid laag zijn en voor persoonlijke 
verkoop dat de kosten per contacteenheid hoog zijn . Voor winkelcentra geldt 

dit zelfde principe. Er zijn, zoals Floor schrijft, enkele voordelen bij het direct 

benaderen van consumenten. Kostenbesparing is een van de belangrijkste doordat 

consumenten gericht benaderd worden. 
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Dit heeft in dit geval dan een gunstige uitwerking op en het succes van een winkelcentrum 
en op de exploitatie van het winkelcentrum. De meer gerichte aanpak is hier de 
belangrijkste oorzaak van. 

Andere voordelen zijn dat er individuele afstemming plaats kan vinden. Door consumenten 

aan te laten geven waar ze in geinteresseerd zijn, kunnen ze beter bediend worden. 

Verder kan een geogra:fisch groter gebied bereikt worden. Consumenten buiten het primaire 
gebied van een winkelcentrum kunnen op deze manier ook bereikt worden. 

Direct marketing is een uiterst geschikte manier van promotie van winkelcentra om gerichte 
consumentenstromen op gang te brengen. Ook de resultaten van de totale exploitatie zullen 

toenemen. 

2.4.2 Activiteiten 
Uit jaarplannen van Corio blijkt dat het organiseren van activiteiten de meest gekozen 
manier is om consumenten op van te voren vastgestelde momenten naar een winkelcentrum 

te trekken. De reden hiervan ligt waarschijnlijk in het gegeven dat de effecten van deze 

manier van promotie in de vorm van een passantenontwikkeling meetbaar te maken zijn. 

Echter een activiteit kan pas als succesvol bestempeld worden als er een win-win situatie 

gecreeerd is. Dit wi1 zeggen, dat er niet alleen een passantenstijging in het winkelcentrum 
waargenomen kan worden, maar ook een omzetstijging bij de ondernemers ontstaat. Op 

deze manier zal het succes van het winkelcentrum toenemen en een succesvolle exploitatie 

voor zowel huurder als verhuurder mogelijk zijn. 

Er zijn verschillende soorten activiteiten die georganiseerd kunnen worden. Een opsomming 

hiervan zal een beter beeld vormen over wat er hier allemaal onder kan vallen. Activiteiten 
dienen er voor te zorgen dat doelgroepen door belevingscommunicatie bereikt worden. Het is 

te vergelijken met een thematische manier van promotie 

Een van de activiteiten, gericht op de promotie van een winkelcentrum, kan het organiseren 

van een plaatselijke beurs of tentoonstelling zijn. Voor beurzen kan er door bijvoorbeeld een 
leverancier binnen een bepaalde branche een demonstratie georganiseerd worden, waarbij 

een product wordt gedemonstreerd. Consumenten kunnen het betreffende product hiema 

aanschaffen in een winkel in het winkelcentrum. Dit type tentoonstelling valt onder 
beurzen. De organisatie van een jaarmarkt, verzamel- en ruilbeurzen horen bij lokale 

evenementen. De producten die hier aangeboden worden, zijn vaak van lokale ondememers, 

maar ook inbreng van particulieren is mogelijk. 

Andere manieren om de belevingswaarde bij consumenten te verhogen is ze te herinneren 

aan een bezoek aan het winkelcentrum. Het verspreiden van reclameartikelen met het logo 
van het winkelcentrum heeft hierbij het meeste resultaat. Floor schrijft namelijk dat 

uit een Amerikaans onderzoek blijkt, dat 39% van de ontvangers van reclameartikelen de 
boodschap zes maanden later nog herinnerd. 31 % van de ontvangers gebruiken het 

reclameartikel twaalf maanden later nog! 

Het uitdelen van kleine presentjes zal herinnering oproepen, maar indien het 

consumptieartikelen betreffen, zal dit twaalf maanden later niet de zelfde gewenste impact 

hebben als met het uitdelen van kleine presentjes. Het uitdelen van presentjes in de vorm 
van bijvoorbeeld boodschappentassen ofparaplu's zal een langere termijn impact hebben. 
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Hiermee worden twee doelstellingen bereikt. Enerzijds is het een functioneel nut voor de 

consument en anderzijds wordt er reclame voor het winkelcentrum gemaakt als ermee 
rondgelopen wordt. Belangrijk nadeel van reclameartikelen is dat consumenten verzadigd 

kunnen raken. Het is hierbij dus zaak gereguleerd en steeds opnieuw een origineel artikel te 

introduceren 
Orn winkelcentra te promoten is het organiseren van activiteiten, die ervoor zorgen dat de 

naam bij de consumenten blijft hangen, succesvol. De twee verschillende soorten acties 
zoals deze hierboven beschreven staan, zorgen voor een dubbel effect. Ten eerste zullen 

consumenten door het organiseren van beurzen en tentoonstellingen zorgen voor mond op 
mond reclame. Ten tweede zullen consumenten na het uitdelen van presentjes, als ze 

hiermee door de stad lopen, voor gratis reclame zorgen. Op beide manieren zal de 

naamsbekendheid van het winkelcentrum een positieve impuls krijgen. Deze tweede manier 
zal bovendien zorgen dat een winkelcentrum buiten actieperioden ook bekendheid krijgt en 

op deze manier ook gepromoot wordt. Met andere woorden thematische reclame is niet altijd 

noodzakelijk om een winkelcentrum in de markt te houden of te positioneren. 

Uitjaarplannen bij Corio blijkt bovendien dat het organiseren van themagerichte activiteiten 

ook veel gebeurd. Hierbij dient gedacht te worden aan acties rond Sinterklaas, moederdag 
en Pasen. In dit onderzoek zijn <lit de standaardactiviteiten. Ook een modeshow waar de 

mode van het komende seizoen gepresenteerd wordt of een activiteit in het kader van zon, 

zee en strand kan voor een stijging van het aantal passanten in een winkelcentrum zorgen. 

Echter zijn er ook acties die in combinatie met het facility management georganiseerd 
worden. Deze acties zorgen ervoor dat er niet direct een stijging van het aantal passanten 

waar te nemen is, maar zorgen er meer voor dat de passantenstroom die het winkelcentrum 

heeft op een constant niveau blijft. Hierbij kan gedacht worden aan een grote 
schoonmaakactie in het voorjaar, waarbij consumenten op een ludieke wijze attent warden 

gemaakt op het feit dat het winkelcentrum ook geregeld schoongemaakt wordt. Het in het 

winkelcentrum laten rondlopen van een stripfiguur kan hier een hulpmiddel bij. Met <lit 

soort acties worden twee doelen bereikt. 

Ten eerste kan er tussen het winkelende publiek een facility gerichte actie gehouden worden 
waardoor de prestaties van het winkelcentrum verbeteren, waar zowel huurder als 

verhuurder baat bij hebben. 
Ten tweede door <lit soort acties in combinatie met een promotie-actie te organiseren, zullen 

mensen zich minder gestoord voelen tijdens het winkelen en daardoor niet de gedachte 

krijgen om in de toekomst in andere winkelcentra te gaan winkelen. 
Een laatste activiteit zijn spaaracties. Hiermee worden consumenten op van te voren 

bepaalde momenten, bijvoorbeeld in bepaalde weken, naar het winkelcentrum gelokt om 
dan bij aankoop van producten een korting te ontvangen. Het doel van <lit type activiteiten is 

omzet voor ondememers te genereren. Van <lit type activiteiten is de omzetontwikkeling bij 

ondernemers goed te meten. 
Het aantrekken van consumenten kan met georganiseerde activiteiten gebeuren. Indien er 

niet geregeld activiteiten georganiseerd worden, zullen consumenten naar concurrerende 
winkelcentra trekken waar wel activiteiten plaatsvinden. Het risico bestaat dan wel dat 
indien de winkels hier in de smaak vallen, consumenten waarschijnlijk vaker hierheen gaan, 

en hun oorspronkelijke winkelcentrum zullen vermijden. 

Promotie-acties 



Het is daarom zaak dat activiteiten tijdig bekendgemaakt warden. Hiermee kunnen 

consumenten op van te voren bepaalde momenten naar het winkelcentrum gelokt warden 
en kan er geanticipeerd warden op een meer gelijkmatig verloop van de 

passantenontwikkeling en zullen sterke pieken en dalen hierin voorkomen kunnen warden. 

Verder blijkt uit gesprekken bij Corio dat activiteiten van alle manieren van pramotie het 

meest geschikt zijn am de effecten van in kaart te brengen. De reden hiervan is dat de 

gevolgen van activiteit, passantenontwikkeling, direct is meetbaar te maken in een 
passantenstijging of -daling, dit in tegenstelling tot media of decoratie die niet direct 
meetbaar te maken zijn. Uiteindelijk kan er achteraf dan beter geevalueerd warden wat wel 

en wat niet succesvol is geweest, waardoor er een meer gerichte besteding van 

pramotiegelden mogelijk is. Dit zal het exploitatieresultaat van zowel huurder als 

verhuurder ten goede komen. 

2.4.3 Decoratie 
Als een willekeurige voorbijganger gevraagd wordt wat hij of zij antler de decoratie van een 

winkelcentrum rekent, zal hier vaak op geantwoord warden: 'de Kerstversiering'. Dit is 

echter niet de enige manier en de enige tijdsperiode dat een winkelcentrum uitstraling dient 

te hebben. Het belangrijkste is dat decoratie een formulegerichte vorm van 
winkelcentrumcommunicatie is. Er dient als het ware een zo geleidelijk mogelijke overgang 

van buiten op straat naar binnen in het winkelcentrum gecreeerd te warden, oak buiten 

themaperiodes zoals Pasen en Kerstmis. Het exterieur, de gemeenschappelijke ruimte, de 

verlichting en kleurstelling zijn hierbij beinvloedende factoren . Door deze 

manier van vormgeven van het winkelcentrum, wordt herkenbaarheid bij consumenten 

gecreeerd. Zo blijkt dat verbouwingen of aanpassingen van een winkel zorgen voor een 

omzetverhoging van tussen de 10 a 20% bij ondernemers . Oak verlaagt 
decoratie voor consumenten de drempel am naar een winkelcentrum te komen. 

In deze paragraaf zijn alle verschillende instrumenten van pramotie bij winkelcentra aan de 
orde gekomen. Echter er kan een belangrijke manier van promotie warden toegevoegd. Dat 

is sponsoring in en random winkelcentra. In de volgende paragraaf zal deze manier van 

pramotie toegelicht warden. 

2. 5 Sponsoring 
Zoals in de inleiding al aan de orde is gekomen, krijgt sponsoring in en random winkelcentra 

steeds meer gestalte en kan met deze nieuwe manier van positioneren van winkelcentra een 
nieuw elan aan pramotie-acties bij winkelcentra toegevoegd warden. Hierdoor zal de 

exploitatie van een winkelcentrum een positieve wending krijgen. Uit gesprekken bij Corio 

blijkt, dat dit een redelijk nieuwe markt is waar nag veel te winnen is. Door een goede 

koppeling tussen de bestaande pramotieactiviteiten en sponsoring kan de 
passantenontwikkeling een positieve wending krijgen. Sponsoring is vooral een 

communicatie-instrument dat zowel voor marketingcommunicatie als voor corporate 

communicatie ingezet kan warden 
Uitgangspunt bij sponsoring in en random winkelcentra is dat er een win-win situatie 

gecreeerd wordt. Indien een eigenaar van een winkelcentrum een partnership aangaat met 
een partij, dienen beide partijen er baat bij te hebben. 
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Voor de verhuurder levert het geld, of besparing op eventueel te organiseren promotie-acties 
op en voor de partner naamsbekendheid. Belangrijk voor bestaande ondememers is, dat 

eventuele extra verkoop van een product niet ten koste gaat van andere door consumenten 
geplande inkopen. Bijvoorbeeld de extra verkoop van fris door het plaatsen van een 

automaat. 
De plaatsen waar de sponsoring toegepast kan warden zijn redelijk beperkt. Meestal zijn dit 

plaatsen in en random parkeergarages en in algemene ruimtes. 
Doelstelling van een eigenaar is, meer passanten naar zijn winkelcentrum trekken. Omdat 

uit gesprekken bij Corio blijkt dat consumenten als ze gaan winkelen in een koopstemming 

zijn en tussen de 50% en 80% van de koopbeslissingen in het winkelcentrum zelfnemen, 
kan de partner met wie in zee wordt gegaan, bij consumenten een positief beeld van zijn 

product achterlaten. Partners zullen door deze reclame, vooral als het om A-merken gaat, 

meer effect bij consumenten bereiken dan door de impact van televisiereclame. Deze laatste 

vorm van reclame is dalend, ondermeer door het grate aanbod van zenders en het 
vermijdgedrag van reclame van consumenten tijdens reclameblokken op de televisie. 

Uit gesprekken bij Corio blijkt bovendien dat fabrikanten van A-merken winkelcentra graag 

gebruiken als plaats om hun merk te positioneren. De prijzenslag die op dit moment actueel 

is, is hier een belangrijke oorzaak van. Een voorbeeld is Albert Heijn dat haar eigen 

huismerk, bijvoorbeeld koffie, in de reclame doet en het A-merk, Douwe Egberts koffie, 
ergens onderin de schappen plaatst en hiermee onderprofileert. Dit leidt er toe dat de 

consumptie van het A-merk achterblijft en het voorbestaan hiervan op lange termijn 
bedreigd wordt. Hierdoor liggen er mogelijkheden voor de eigenaren van winkelcentra om het 

betreffende A-merk in algemene ruimtes te profileren. Door met fabrikanten van A-merken 

sponsorcontracten af te sluiten, kan er door het plaatsen van kiosken bijgedragen warden 
aan de profilering van deze producten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Coca Cola en Mars. 

Enkele voorbeelden zijn het organiseren van een evenement of het laten aankleden van een 

bestaand evenement met producten van de partner. De kosten hiervan komen oak voor 
rekening van de partner. Verder is narrowcasting oak zeer geschikt om de sponsoring mee 

tot uiting te brengen. 

Een antler voorbeeld van sponsoring is Glorix die toiletbloltjes in de toiletten van het 
gemeenschappelijke deel van het winkelcentrum mag plaatsen en de toiletten oak zal 

schoonhouden. Het voordeel voor de verhuurder zal zich uitdrukken in een langere 

verblijfsduur van consumenten. En als consumenten hun verblijfsduur verlengen, hebben 
ze meer tijd producten aan te schaffen en kan de omzet van ondememers toenemen. Oak 

hoeven ondememers geen toiletten in het gemeenschappelijk deel schoon te houden. 

Het plaatsen van kluisjes en het inrichten van een ruimte voor kinderopvang zijn twee 

laatste voorbeelden. 
Uit gesprekken bij Corio blijkt dat in de kinderopvangruimte bijvoorbeeld een bedrijf als 

Henkel met het merk 'Prit' voor de exploitatie kan zorgen. Kinderen kunnen hier dan tijdens 

het winkelen van hun ouders knippen en plakken met de aanwezige 'Prit' producten en 

zullen ouders ervan overtuigen deze producten oak voor thuis aan te schaffen. Hiermee 
wordt het doel van 'Prit', het creeren van naamsbekendheid, bereikt en zal de verkoop van 

deze producten toenemen. 
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Belangrijk aandachtspunt bij sponsoring is dat er een duidelijke lijn gevolgd wordt. Zo zijn 

er binnen Corio enkele aspecten die nagestreefd warden. Aan deze aspecten hoeft bij een 
bepaalde sponsoring niet allemaal tegelijk te warden voldaan. De aandachtspunten zijn: 

x Beide partijen in kwestie moeten een win-win situatie halen; 

x Bekijken of het element dat gesponsord wordt, meerwaarde oplevert voor consumenten; 

x Bekijken of het element voor branche-exclusiviteit zorgt. Dit houdt in dat er verschil moet 
zijn tussen de partners van sponsoring in de verschillende branches. Als er bijvoorbeeld 

een contract met Coca Cola wordt aangegaan, zal er geen samenwerking met Pepsi 

aangegaan warden; 

x Bekijken of het iets spectaculairs is. 
Doordat sponsoring in en random winkelcentra een nieuwe markt is, dient er wel overwogen 

warden, in hoeverre een combinatie met andere promotie-acties mogelijk is. Bij een slechter 
lopend winkelcentrum zal bijvoorbeeld een autofabrikant minder snel geneigd zijn, zijn auto 

te promoten dan bij een winkelcentrum dat goed loopt. Hier zal een fabrikant eerder geld in 

investeren. 
Sponsoring van winkelcentra is niet per definitie meetbaar in directe passantenstromen. Op 
lange termijn heeft dit waarschijnlijk wel een positief effect, doordat er structureel meer 

consumenten in het winkelcentrum zullen zijn. Door het grate verschil in manieren van 

sponsoring en het gegeven dat deze markt nag in de beginfase zit, zal deze manier van 

verblijfsduurverlenging niet warden meegenomen bij de beoordeling van het succes van 

promotie-acties. 

Nu alle instrumenten am promotie in en random winkelcentra te organiseren aan de orde 

zijn gesteld, is het belangrijk te weten hoe de financiering van promotie-acties gebeurd. In 

de volgende paragraaf zal dit aan de orde komen. 

2. 6 Financierl.ng van promotie-acties 
Orn promotie-acties in winkelcentra van de grand te krijgen, is het beschikken over een 

budget natuurlijk een van de belangrijkste zaken. 

Bij Corio is het momenteel zo dat ondememers in hun contract een vastgestelde bijdrage 

aan promotie betalen. Dit bedrag komt in een gemeenschappelijke pot van het 
winkelcentrum. Hieruit warden alle gemeenschappelijke promotie-acties gefinancierd. 

Nu er geld binnenkomt, stelt men zich de volgende vraag: hoeveel geld gaat naar welke 

manier van promotie? Hier zijn geen vaste afspraken voor, maar zoals in paragraaf 2.4 aan 
de orde is gekomen, wordt dit door de organisator van de promotie-acties bepaald. 

Een onderlegger die hiervoor gebruikt kan warden, is het onderzoek dat Hoogland 

heeft uitgevoerd. Hierbij is een vergelijking gemaakt tussen Nederland en de Verenigde 

Staten. 
In de Verenigde Staten is volgens Hoogland , een percentage tussen de 25% en de 

50% gebruikelijk als eigenaarsbijdrage aan promotie. De belangrijkste reden hiervan is dat 
hier vaak met een omzethuur gewerkt wordt. Hoe meer omzet een ondememer behaalt, hoe 

meer huur een eigenaar zal ontvangen. Promotie is hier vanuit het oogpunt van de eigenaar 

erg belangrijk. 
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Voor de uitgaven is hij tot de volgende uitgangspunten gekomen: 

Nederland vs 
Vaste lasten * 16% 14% 

Gezamenlijke promotie** 9% 2% 

Media 28% 32% 

Activiteiten 27% 45% 

Decoratie 20% 7% 

Reserve of onvoorzien 0% 0% 

Tabel 2.1: Procentuele verdeling promotiebudget winkelcentra met 
minimale omvang van 10.000m2 Bron: Hoogland 

Alle vaste kosten zoals accountantsverklaring en managementfee * 
** Kosten binnenstadsmanagement en bijdrage aan gebiedspromotie in hele stad. 

De analyse van de promotiebijdragen en de budgetten zal in hoofdstuk 5 aan de orde 

komen. Het organiseren van in dit hoofdstuk opgesomde promotie-acties zal vaak tot een 

passantenstijging leiden, echter hoe dit effect in kaart gebracht kan worden, staat nog niet 

op papier. In het volgende hoofdstuk zal daarom een manier opgesteld worden hoe dit effect, 

het constateren van passantenontwikkeling als gevolg van promotie-acties, onderzocht kan 

worden. 
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Promotie-acties en passantenontwikkeling 3 
3.1 Inleiding 
Zoals in hoofdstuk 2 al aan de orde is gekomen, worden promotie-acties georganiseerd om 
consumenten naar winkelcentra te trekken. Orn als eigenaar een van de gewenste effecten 

van deze promotie-acties, een positieve passantenontwikkeling, te kunnen onderzoeken, zal 

de passantenstroom in kaart gebracht moeten worden. Een ander gewenst effect is een 

positieve omzetontwikkeling van ondememers. Hoe dit effect onderzocht kan worden, zal in 

hoofdstuk 4 aan de orde komen. 
Orn van winkelcentra een beeld te krijgen over passantenstromen, wordt er periodiek 

onderzoek uitgevoerd. Een onderdeel van dit onderzoek is te laten zien hoe de 

passantenontwikkeling rondom promotie-acties verloopt. De manier waarmee deze 
passantenstroom in kaart gebracht wordt, is vaak met behulp van handmatige tellingen. 

Tegenwoordig bestaan hier echter digitale telsystemen, zoals het Flucon systeem voor. Corio 

maakt voor verschillende van haar winkelcentra ook gebruik van dit systeem. Echter, omdat 
dit systeem nog niet zo lang op de markt is en ook redelijk prijzig, is het nog niet in alle 

winkelcentra geintegreerd. 
Orn het effect van promotie-acties op passantenontwikkeling te onderzoeken zal gebruik 

gemaakt worden van passanten telgegevens van winkelcentra die minimaal al een heel jaar 
over een digitaal systeem beschikken. Hiermee is het dan mogelijk om van een heeljaar een 

vergelijkingsmanier op te zetten. In de volgende paragraaf zal eerst uiteen gezet worden wat 

dit systeem precies inhoudt en hoe het werkt. 
Nadat deze digitale telmethode belicht is, zullen uitgangspunten geformuleerd worden, die 

als onderlegger dienen voor het model om een passantenontwikkeling als gevolg van 

promotie-acties in kaart te brengen. Vervolgens zal het model zelf gestalte krijgen. Omdat 

het effect door veel verschillende factoren beinvloed wordt, is het in dit geval mogelijk alleen 

te constateren hoe de passantenontwikkeling is verlopen. Deze beinvloedende factoren 
kunnen van invloed zijn, maar zullen per situatie onderzocht moeten worden. Veel van deze 

factoren zijn echter achteraf niet meer te achterhalen. Ze zullen in de laatste paragraaf 
weergegeven worden om toch een volledig beeld hiervan te geven. Orn deze factoren in de 

toekomst toch mee te nemen in de beoordeling van het succes van promotie-acties, zal in 

het laatste hoofdstuk aangegeven worden hoe deze factoren in toekomst wel meegenomen 

kunnen worden en zo een geconstateerd effect mede kunnen verklaren. 

3.2 Het passantentelsysteem 
Orn als eigenaar inzicht te krijgen in het aantal consumenten dat dagelijks een 
winkelcentrum bezoekt, wordt gebruik gemaakt van handmatige tellingen die onderdeel 

uitmaken van periodieke consumentenonderzoeken. Tegenwoordig bestaan er digitale 

systemen om consumenten te tellen. Er kan precies in kaart worden gebracht hoeveel 
consumenten zich per uur, dag, week, maand of jaar in het hele winkelcentrum of in delen 

van het winkelcentrum bevinden. Zo heeft Corio ook voor verschillende winkelcentra zo'n 
digitaal passantentelsysteem, het Flucon systeem. 
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Dit Flucon systeem werkt met behulp van infrarood straling. Hiervoor warden bij a11e 

toegangen tot het winkelcentrum enkele infrarood sensoren geplaatst. Als een passant de 
sensor passeert, warden de infrarood stra1en onderbroken en dit registreert de computer a1s 

een passant. 
Een groat nadeel van dit digita1e telsysteem is, dat toeva1lig naast elkaar lopende passanten 

door de computer als een passant warden geregistreerd terwijl ze bij binnenkomst of bij 

verlaten van het winkelcentrum wellicht niet naast elkaar door de infrarood stra1en lopen en 
dan a1s twee passanten warden geregistreerd. Zo kan het voorkomen dat de in- en uitstroom 
aan het einde van een dag van elkaar verschillen. In werkelijkheid kan er natuurlijk geen 

verschil zijn. Flucon rekent daarom een percentage van 90% voor de betrouwbaarheid van 
de gegevens. Bij het in kaart brengen van de passantenontwikkeling za1 er daarom of van de 

instroom of van de uitstroom moeten warden uitgegaan. 
Een ander nadeel is dat de infrarood stralen zich op een hoogte van 1,20m bevinden. Dit 

betekent dat passanten die kleiner zijn dan 1,20m, niet geregistreerd warden. Voor dit 

aanta1 dient een aanname gedaan te warden. Omdat Strabo bij haar onderzoeken in 
winkelcentra waar mogelijk Flucon telgegevens gebruikt, warden in plaats van handmatige 

tellingen, hier oak aannames voor gedaan. Echter in dit onderzoek hoeven hier geen 

aannames voor gedaan te warden, omdat de procentuele afwijking hetzelfde blijft. 

Belangrijk voordeel van deze gedetailleerde manier van registreren van passanten is dat er 
veel informatie van passantenstromen in een winkelcentrum beschikbaar is en hierdoor voor 

verschillende doeleinden gebruik kan warden. 
Zo zullen de passantenaantallen gebruikt warden om de standkwaliteit van winkels te 
bepalen en om het druktebeeld per toegang in kaart te brengen. 

In dit onderzoek echter, za1 dit systeem als hulpmiddel dienen om te onderzoeken of 
georganiseerde promotie-acties voor een gewenst effect op de passantenontwikkeling in een 

winkelcentrum, hebben gezorgd. 

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk al naar voren is gekomen, is het precieze gevolg van 
een promotie-actie met dit systeem niet te achterhalen. Het geeft echter wel het meest 

betrouwbare beeld van de effecten, omdat er geen andere meetsystemen bestaan. De verdere 

uitgangspunten voor de ana1yse van de passantenontwikkeling zullen in de volgende 

paragraaf uiteen gezet warden. 

3. 3 Uitgangspunten voor analyse van passantenontwikkeling 
Het tijdstip van effectmeting en het niveau waarop de passantenaanta1len vergeleken 

warden, zijn belangrijke zaken waar voor alle promotie--acties dezelfde uitgangspunten 

opgesteld moeten warden. In deze paragraaf zullen deze uitgangspunten daarom nader 
toegelicht warden. 
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3.3.1 Tijdstip van effectmeting 
De effecten van de verschillende soorten promotie-acties op de passantenontwikkeling 

zullen niet allemaal op hetzelfde tijdstip na of tijdens een promotie-actie getoetst warden. 

Het tijdstip dat als toetsmoment gekozen wordt, hangt af van de doelstelling die een 
bepaalde promotie-actie heeft. Door de doelstellingen die in hoofdstuk 2 aan de orde zijn 

gekomen, te koppelen aan tijdstippen van effectmeting, kan er gekeken warden wat het 

effect is. Er is hierbij gekozen voor de volgende uitgangspunten: 
x Bij promotie-acties, speciaal gericht op het aantrekken van nieuwe consumenten, wordt 

er vanuit gegaan dat het bestaande consumentenbestand uitgebreid wordt met nieuwe 

consumenten. Het effect zal zich dienen te vertalen in een ontwikkeling in de 
passantenstroom. Hiervoor zal evaluatie van de passantenaantallen op maandbasis een 

realistisch beeld geven. Indien de evaluatie namelijk op kwartaalbasis plaatsvindt, zijn er 
vier tijdstippen per jaar waarop geevalueerd kan warden. Hierbij kan een vertekend beeld 

van de passantenontwikkeling ontstaan, omdat dan drie maanden samengenomen 

warden en het maandelijkse verloop binnen de maanden van dat kwartaal niet hetzelfde 
is. Hierdoor kan een positieve passantenontwikkeling in een van de drie maanden van een 

kwartaal opgeheven warden door een eventuele negatieve passantenontwikkeling in een 

van de andere twee maanden van dat kwartaal. Met andere woorden, hoe meer 

meetmomenten er zullen genomen warden, hoe betrouwbaarder de evaluatie zal warden. 
De passantentrend in paragraaf 3.3.2 zal hier daarom een goed uitgangspunt voor zijn. 

x Bij promotie-acties am consumenten naar het winkelcentrum te trekken, zal het effect in 

de passantenontwikkeling geconstateerd warden op de dag van de promotie-actie of in de 

week of weken van de promotie-actie; 

x Bij promotie-acties die gericht zijn op het vergroten van de bestedingen van consumenten, 
valt geen ontwikkeling in de passantenstroom te constateren. Het effect hiervan zal zich 

dienen te vertalen in omzetontwikkeling van ondememers. 

3.3.2 Jaartrend 
Het passantenaantal verloopt niet iedere maand gelijk. Orn toch een vergelijking van 

telgegevens te kunnen maken, zijn twee trends voorhanden. Ten eerste de trend volgend uit 

de consumptieve bestedingsgegevens van het CBS en ten tweede de trend volgend uit 
analyse van vijf winkelcentra uit de portefeuille van Corio die voorzien zijn van een 

passantentelsysteem. Het verschil tussen deze twee trends is dat de trend van het CBS de 

gemiddelde bestedingen van huishoudens weerspiegelt en dat de trend van de vijf 
winkelcentra het gemiddelde passantenverloop in een jaar weerspiegeld. Bij beide manieren 

kan er in alle maanden niet van een gemiddelde uitgegaan warden. Uit de gegevens van het 

CBS blijkt namelijk dat bestedingen per maand verschillen. Er blijkt uit de gegevens van 5 
jaar dater door hetjaar heen pieken en dalen zijn waar te nemen. Oak de vergelijking van 

de vijf winkelcentra laat pieken en dalen zien. 
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Gem. aantal passanten per maand Gemiddelde index 

2005 2004 2003 passanten consumptie 

Jan 465.011 443.088 421.551 103,5 100,5 

Feb 362.794 387.304 393.939 88,9 94,7 

Mrt 415.783 422.035 429.225 98,5 102,2 

Apr 394.586 419.212 426.829 96,4 99,0 

Mei 411.340 433.246 412.946 97,8 100,9 

Jun 398.724 448.741 430.940 99,3 100,6 

Jul 409.225 442.014 420.128 98,8 98,8 

Aug 396.519 420.376 425.418 96,5 97,9 

Sep 356.457 430.504 418.202 93,5 98,9 

0kt 433.307 452.143 438.633 102,9 101,8 

Nov 417.976 447.469 450.927 102,3 101,0 

Dec 522.180 504.385 535.949 121,5 103,7 

Tabel 3.1: passantentrend en consumptieve bestedingstrend, bron: www.cbs.nl 
en de passanten telgegevens van 5 winkelcentra van Corio 

Figuur 3.1 laat zien dat de indexen van 

beide trends ongeveer gelijk verlopen. Uit 

de uitgevoerde statistische analyse blijkt 
dat er sprake is van samenhang tussen 

beide trends. 

Verder blijkt er uit een verschil analyse dat 

er geen verschil is tussen beide trends. 
Orn bij de passantenontwikkeling met een 

benchmark te werken is gekozen de 

passantentrend als referentie te nemen. 
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Figuur 3.1: vergelijking indexen consumptietrend met 
vassantentrend 

De eerste reden hiervan is, dat blijkt dat het CBS bij de consumptieve bestedingsgegevens 
a1le bestedingen van consumenten heeft meegenomen. Dit betekent dan ook bijvoorbeeld 

geboekte reizen en diensten. 

De tweede reden is dat de passantentrend aan het einde van hetjaar meer stijgt en in 
februari en september meer daalt dan de consumptietrend. Sommige maanden laten juist 

zien dat de 'traffic' veel meer is dan de consumptie. Door dan te kiezen voor de 

passantentrend za1 er voor de passantenontwikkeling in a11e maanden een representatiever 
beeld ontstaan. Hierdoor za1 de afwijking ten opzichte van het gemiddelde in alle maanden 

naar verhouding hetzelfde zijn als in de maanden waar de passantentrend de 

consumptietrend meer benaderd. 
In dit onderzoek is deze benchmark trend representatief voor de winkelcentra van Corio. Als 

winkelcentra in een andere situatie geevalueerd warden, zal de benchmark ook aangepast 
moeten warden. De uitgebreide statistische ana1yse is terug te vinden in bijlage 1. 

Door het gemiddelde passantenaantal op maand-, week- of dagbasis een index van 100 toe 

te kennen, kan met de maandindex volgend uit de benchmark een verscha1ing gemaakt 
warden van het te verwachten passantenaantal voor de betreffende situatie . 

. \~~ 
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Met de in deze paragraaf opgesomde uitgangspunten kan voor alle pramotie-acties met 
behulp van een model nagegaan warden of deze pramotie-acties een effect hebben gehad op 

de passantenontwik.keling. Het model waar deze constateringen uit naar voren komt, wordt 

in de volgende paragraaf uitgewerkt. 

3.4 Model effectvergelijking vanpromotie-acties op de 
passantenontwikkeling 
Zoals aan het begin van paragraaf 3.3 al vermeld is, zal er een model gemaakt warden 

waarmee het mogelijk is om, als gevolg van pramotie-acties, effecten te onderzoeken. 

Door voor alle soorten pramotie-acties met de verschillende toetsmomenten, die uit de 
verschillende doelstellingen volgen, een vergelijkingsmanier op te zetten, kan een afwijking 

van het passantenaantal ten opzichte van een gemiddelde in kaart warden gebracht. In 

figuur 3.2 en figuur 3 .3 staat een vereenvoudigd beeld hoe de effecten van pramotie-acties 

op een bepaald niveau geYnventariseerd kunnen warden. 

3.4.1 Vergelijking passantenontwikkeling op maandbasis 
Orn effecten van media op de passantenontwik.keling te onderzoeken, is zoals in paragraaf 

3.3.1 staat, gekozen voor een effectconstatering van de passantenontwikkeling op 

maandbasis. 
Eerst zal het aantal passanten per maand met behulp van de index uit de benchmarktrend 

omgerekend warden. Vervolgens kan het werkelijke aantal passanten per maand er naast 

gelegd warden. Hiermee kan dan vanaf het begin van de pramotie-actie de benchmarktrend 

vergeleken warden met dit werkelijke aantal passanten. 

De pracentuele afwijking die met behulp van de vergelijking geconstateerd kan warden, 
hoeft nog niet te betekenen dat de pramotie-actie succesvol is geweest. Er zijn zoals al 

aangegeven is, veel verschillende factoren die de trend mede zullen bepalen. In paragraaf 3.5 

zullen deze aan de orde komen. 

In figuur 3 .2 is de manier hoe de passantenontwik.keling in hoofdlijnen geevalueerd kan 

warden, weergegeven. 
Daarna is het mogelijk te constateren of er grate verschillen ten opzichte van de 

benchmarktrend zijn. Hierbij geldt hoe grater de positieve of negatieve afwijking, hoe grater 

het verschil van het werkelijke aantal passanten ten opzichte van de benchmarktrend is. 
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F'iguur 3.2: stappenplan toetsen van de effecten op de passantenontwikkeling 

3.4.2 Vergelijking passantenontwikkeling op weekbasis 
Bij een beoordeling van het effect van activiteiten, kunnen twee schaalniveaus gekozen 

warden die als meetmoment dienen, enerzijds op weekbasis en anderzijds op dagbasis. 
Bij het evalueren van de passantenontwikkeling op weekbasis, zal net als bij de evaluatie op 

maandbasis niet uitgegaan warden van een voor het hele jaar geldend gemiddeld aantal 

passanten per week. Orn te zien hoe een bepaalde week ten opzichte van het gemiddelde 
presteert, zal de index volgend uit de benchmark per maand hier oak als referentie voor 
dienen. 

Als eerste zal een vergelijking van passantenstromen op weekbasis gemaakt warden. Een 

tweede vergelijking die hierbij gemaakt kan warden, is een vergelijking op dagbasis. De 

keuze uit deze twee methoden is afhankelijk van de duur van de promotie-actie. In de 
volgende subparagraaf zal de vergelijking op dagbasis aan de orde komen. 

Bij vergelijking op weekbasis zal in een jaar het gemiddelde aantal passanten per week 

warden berekend. Dit gemiddelde aantal passanten krijgt een index van 100. Hierna kan 
met de gevonden index uit de benchmarktrend het gemiddelde aantal passanten per week in 

de betreffende maand berekend warden. Hierna zullen de werkelijke aantallen passanten 

per week er naast gelegd warden en kan de procentuele afwijking ten opzichte van de 
benchmarktrend uitgerekend warden. 
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Dit komt zich neer op het volgende: 

Stel in week 8 van 2005 is een weekactie geweest met de volgende passantenaantallen: 

ma di WO do vr za weektot. 

08-2005 4.730 4.301 5.326 4.770 8.761 9.686 37.574 

gem. 2005 (index = 100) 5.358 5.497 6.281 5.414 9 .063 9 .843 41.456 

Tabel 3.2: Passantenaantallen voorbeeldvergelijking op weekbasis 

Week 8 is in de maand februari, met een passantenindex van 88,9. 

Het verwachte weektotaal voor week 8 is ( 41.456 / 100) * 88,9 = 36.854 

Het effect (de afwijking) is dan (( 37.574 - 36.854) / 36.854) * 100% = + 1,95% 

Dit betekent dat de weekactie een positief effect op de passantenontwikkeling gehad heeft. 

3 .4 .3 Vergelijking op dagbasis 
Als gekozen wordt voor een vergelijking van passantenaantallen op dagbasis, kan er een 

tweedimensionale vergelijking gemaakt worden. 

x De eerste manier is een verticale vergelijking van passantenaantallen waarbij de 

passantenaantallen van alle afzonderlijke weekdagen met het gemiddelde aantal 

passanten voor die weekdag in de betreffende maand, berekend aan de hand van de index 

uit de benchmarktrend, worden vergeleken. 

x De tweede manier is een horizontale vergeliiking van passantenaantallen waarbij de 

werkelijke passantenaantallen van alle afzonderlijke weekdagen met de aantallen die 

volgens de weektrend te verwachten zijn, worden vergeleken. 

De reden waarom er op dagbasis gebruik gemaakt wordt van twee manieren is het gegeven 

dat een weekdag ten opzichte van het gemiddelde van alle weekdagen slecht kan presteren, 

maar in de betreffende week ten opzichte van de andere weekdagen juist goed. Dit komt zich 

neer op het volgende: 

Stel in week 8 van 2005 is op maandag een actie georganiseerd. Hierbij horen de volgende 

passantenaantallen: 

ma di WO do vr 

08-2005 4.730 4.301 5.326 4.770 8.761 

gem. 2005 (index = 100) 5.358 5.497 6.281 5.414 9.063 

bijdrage dag aan week 12,93% 13,26% 15,15% 13,06% 21,86% 

Tabel 3.3: Passantenaantallen voorbeeldvergelijking op dagbasis 

Week 8 is in de maand februari, met een passantenindex van 88,9. 

Gemiddelde bijdrage van maandag aan weektotaal is 12,93%. 

Op de verticale vergelijkingsmanier wordt: 

za weektot. 

9.686 37.574 

9.843 41.456 

23,74% 

Het verwachte dagtotaal voor de maandag in week 8 is ( 5.358 / 100 ) * 88,9 = 4.763 

Het verticale effect (de afwijking) is dan (( 4.730 - 4.763) / 4.763) * 100% = - 0,7% 

Dit betekent dat er een negatief effect op de passantenontwikkeling valt te constateren. 

Op de horizontale vergelijkingsmanier wordt: 

Het verwachte dagtotaal voor de maandag in week 8 is 37.574 * 12,93% = 4.858 

Het horizontale effect is dan (( 4.730- 4.858) / 4.858) * 100% = - 2,6% 

Dit betekent dat er ook op deze manier een negatief effect op de passantenontwikkeling valt 

te constateren. 
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Figu.ur 3.3: stappenplan toetsen passantenontwikkeling op dagbasis 

Bij alle inventarisatiemethoden is sprake van verschillende factoren die van grote invloed 

zijn op het effect van promotie-acties. In de volgende paragraaf zullen deze factoren aan de 

orde komen. 

3.5 Effect beinvloedende factoren op de passantenontwikkeling 
Als er een positief dan wel negatief effect valt te constateren, kan dit door georganiseerde 

promotie-acties komen. Het kan echter ook zo zijn dat factoren dit effect mede veroorzaakt 

hebben. In deze paragraaf zullen deze factoren aan de orde komen. De veelzijdigheid ervan 
zorgt ervoor dat ze in dit rapport alleen opgesomd worden en niet per promotie-actie verder 

onderzocht worden. Er zijn vijf bronnen waar belangrijke beinvloedende factoren in 

verschillende bewoordingen naar voren komen. Deze bronnen zijn Bolt en 
Speetjens , Horfarter en de NVM . Als referentie zullen de factoren 

voortkomend uit het nationaal winkelmarkt onderzoek 2004 van de NVM worden genomen. 

Dit, omdat hierin de belangrijkste redenen staan voor consumenten om voor een 
winkelcentrum te kiezen en omdat deze redenen van consumenten in belangrijke mate het 

succes van een winkelcentrum beinvloeden. Vervolgens zullen in de laatste subparagraaf 
aanvullende belangrijke factoren die van invloed zijn opgesomd worden. 

3.5.1 Factoren uit het NVM onderzoek 
Uit het onderzoek dat de NVM heeft gehouden, blijkt dat consumenten verschillende 
factoren belangrijk achten bij de keuze voor een winkelcentrum. Ze zijn van grote invloed op 

de passantenontwikkeling. 
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In volgorde van belangrijkheid wordt door consumenten aangegeven: 

x Keuze van het winkelaanbod; 
x De sfeer; 

x De bereikbaarheid; 
x De veiligheid; 

x Het prijsniveau van bet winkelaanbod; 

x De parkeergelegenbeid; 
Jc De keuze horeca-aanbod; 

x Het parkeertarief. 
Bron: NVM, 2004 

Met deze factoren is het mogelijk om een deel van bet effect van promotie-acties op de 

passantenontwikkeling te verklaren. Deze factoren zijn ecbter niet de enige factoren die 

bekeken dienen te worden. 
Een andere belangrijke factor is bet organiseren van eigen acties door ondememers. In de 

volgende subparagraaf zal deze factor onder de aandacbt gebracbt worden. 

Verder zal bet druktebeeld tijdens een promotie-actie ook van invloed zijn. Ook of 

concurrerende winkelcentra tijdens promotie-acties eigen promotie-acties bebben 
georganiseerd, kan een geconstateerd effect volgend uit bet model verklaren. Een laatste 

belangrijke factor die bet effect mede kan verklaren is de weersomstandigheid op de dag of 

in de week dat de promotie-actie georganiseerd wordt. Al deze overige factoren zullen in de 

volgende subparagraaf aan de orde komen. 

3.5.2 Aanvullende factoren 
De factoren van de NVM kunnen aangevuld warden met enkele belangrijke factoren. 
Eigen acties door ondernemers 
De invloed van door ondememers zelf georganiseerde acties is een factor die deels te 

beinvloeden is. Het maken van afspraken bierover met alle ondememers zal bierbij een 

belangrijk instrument zijn. Immers als ondememers zelf acties organiseren in perioden dat 

er ook op bet gemeenscbappelijke belang gericbte promotie-acties plaatsvinden, kan dit ook 
voor een positief effect op de passantenstroom zorgen, maar is bet effect van de 

gemeenscbappelijke promotie-actie niet meer specifiek te acbterbalen. 

Een negatief effect op de passantenstroom kan bij een promotie-actie bijvoorbeeld verklaard 
warden uit bet feit dat ondememers een dag of meerdere dagen voor de gemeenscbappelijke 

promotie-actie een eigen actie bouden en consumenten deze dag of dagen naar bet 

winkelcentrum zijn gekomen. Deze factor kan daarom van groat belang zijn, am een 
bepaalde constatering mee te kunnen verklaren. 

Druktebeeld tijdens promotie-acties 
Het druktebeeld tijdens promotie-acties is ook een belangrijke factor. Zoals Antonides 

scbrijft, slaat drukte op de fysieke dicbtheid van mensen. Consumenten kunnen zicb 

dan moeilijker concentreren waardoor de kans ontstaat dat ze verkeerde beslissingen 

nemen, eerder uit een winkel weggaan en een negatief beeld ten aanzien van de winkel 

krijgen. Hierdoor zullen ze bij een volgend bezoek aan bet winkelcentrum deze winkel of bet 
gebele winkelcentrum mijden en op andere plaatsen in hun beboeften voorzien. 
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In een drukke situatie zullen consumenten minder winkels bezoeken alvorens ze een 
koopbeslissing te nemen. Oak zullen aankopen van producten met een lage prioriteit uit- of 
afgesteld warden, drukke winkelcentra vermeden warden en de sociale contacten in deze 

situaties beperkt warden 

Drukte kan twee situaties opleveren: 

x Een positief beeld, denk hierbij aan een cafe of restaurant; 
x Een negatief beeld, denk hierbij aan lange wachttijden in een bank of in een winkel. 
Door het organiseren van promotie-acties kan er getracht warden dit druktebeeld zo te 

bei:nvloeden dat consumenten op verschillende momenten in hun behoeften voorzien. 

Hierdoor zullen ondernemers, vroeg of laat, baat hebben aan het organiseren van promotie
acties gericht op het gemeenschappelijke belang. 

Concurrentie 
Niet alleen als er geen promotie-acties georganiseerd warden, is belangrijk te weten hoe de 
situatie van een winkelcentrum ten opzichte van de concurrentie is, oak tijdens promotie

acties is dit van belang. De constatering hoe de passantenstroom zich tijdens een promotie

actie heeft ontwikkeld, kan oak door de aanwezigheid of door het ontbreken van 

concurrentie verklaard warden. 
Oak het feit dat concurrerende winkelcentra tijdens op het gemeenschappelijke belang 

gerichte promotie-acties, eigen promotie-acties hebben gehouden of zich zodanig hebben 
geprofileerd, kan een bepaald effect tijdens promotie-acties verklaren. 

Weersomstandigheid 
Een bepaalde constatering van de passantenontwikkeling als gevolg van promotie-acties kan 

oak het gevolg zijn van bepaalde weersomstandigheden op de dag of op de dagen van deze 
promotie-acties. Er kan een tweeledig effect ontstaan bij goed weer en bij slecht weer. Het 

onderlinge verschil zit in het overdekt of het onoverdekt zijn van het winkelcentrum. 

De passantenontwikkeling als gevolg van promotie-acties wordt bij een overdekt 

winkelcentrum minder bei:nvloed door slecht weer dan bij een onoverdekt winkelcentrum. 
Promotie-acties bij een winkelcentrum dat onoverdekt is, zullen bij goed weer een positiever 

effect op de passantenontwikkeling hebben dan bij overdekte winkelcentra. 

In deze paragraaf staan de belangrijkste en meest aanvullende factoren die van toepassing 

zijn op promotie-acties gericht op het gemeenschappelijke belang. Deze kunnen mede een 
constatering in de ontwikkeling van de passantenstroom verklaren. Het zijn niet de enige 

factoren, maar wel de meest voorkomende. Voor dit onderzoek is het niet meer mogelijk om 

deze factoren voor elk winkelcentrum te analyseren. De termijn die na de promotie-actie 

verstreken is, is hier de belangrijkste reden voor. Orn de factoren in de evaluatie van het 
effect van een promotie-actie mee te nemen, zal onderzoek voor, tijdens en na de promotie

actie noodzakelijk zijn. 

Als er geconstateerd wordt dat een promotie-actie voor een effect op de 
passantenontwikkeling in een winkelcentrum heeft gezorgd, ontstaat er een beeld wat het 

effect van promotie-acties op de passantenontwikkeling is. Dit is niet voldoende voor het 
succes van een winkelcentrum. Ondernemers willen namelijk oak dat consumenten 
consumeren, om zo mee te profiteren van het effect van een promotie-actie. Zo ontstaat een 

win-win situatie voor verhuurder en huurder. 
In het volgende hoofdstuk zal verder op deze omzetontwikkeling warden ingegaan. 
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Promotie-acties en omzetontwikkeling 4 

4.1 Inleiding 
In hoofdstuk 3 is een manier opgesteld hoe onderzocht kan warden wat het effect van 
promotie-acties op de passantenontwikkeling is geweest. Een antler doel is, dat promotie

acties effect hebben op de omzet van ondememers. Orn te kunnen constateren of dit effect 
bereikt is, zal in dit hoofdstuk een manier opgesteld warden om dit te onderzoeken. Uit 

gesprekken met ondememers blijkt dat de mening overheerst, dat promotie-acties niet 

alleen gezien moeten warden als omzetbrenger, maar oak als sfeerbrenger. Het is een manier 

om consumenten op bepaalde tijdstippen naar het winkelcentrum te lokken. Dit soort op 

het gemeenschappelijke belang gerichte promotie-acties warden, volgens de ondememers 
die gesproken zijn, door de consument oak verwacht. Hier staat tegenover dat als dit soort 

promotie-acties achterwege blijven, de kans bestaat dat consumenten naar concurrerende 

winkelcentra gaan. Op deze manier zullen dit soort promotie-acties wel als omzetbrenger 

gezien moeten warden. 

Orn er achter te komen of promotie-acties de omzet van ondememers verhogen, zal gebruik 

gemaakt warden van een vragenlij st die aan alle ondememers van het te onderzoeken 

winkelcentrum zal warden voorgelegd. Echter voordat deze vragenlijst opgesteld kan warden, 

zullen uitgangspunten gefonnuleerd warden die van belang zijn om het effect te kunnen 

toetsen. 

De omzetontwikkeling van ondememers wordt bij promotie-acties oak beinvloed door andere 

zaken, zogenaamde ruisfactoren. Deze factoren zijn, net als factoren die de 
passantenontwikkeling beinvloeden, achteraf niet of moeilijk te achterhalen. Orn in de 

toekomst een nog meer gerichte analyse van het effect van promotie-acties op 
omzetontwikkeling te kunnen maken, zal in het laatste hoofdstuk aangegeven worden, hoe 

in de toekomst deze factoren wel meegenomen kunnen worden. Er zal nu gestart warden 
met het opstellen van uitgangspunten die dienen om de effecten van promotie-acties op de 

omzetontwikkeling te onderzoeken. 

4.2 Uitgangspunten voor analyse omzetontwikkeling ondernemers 
Orn te kunnen constateren of promotie-acties een (gewenst) effect op de omzetontwikkeling 

van ondememers hebben gehad, worden enkele uitgangspunten opgesteld die voor alle 
winkelcentra gelijk zijn. Hierdoor is het mogelijk de winkelcentra achteraf te kunnen 

vergelijken. 
Net als bij het effect op passantenontwikkeling is bij omzetontwikkeling het tijdstip waarop 

het effect gemeten wordt van belang. Ook het niveau, op jaarbasis of op weekbasis, waarop 
de omzetpotentie beoordeeld wordt, kan per actie verschillen, waardoor het van belang is om 

hier eenduidigheid in te scheppen. 
Er zal nu begonnen worden met een evaluatie van de proefvragenlijst die aan enkele 

ondernemers is voorgelegd. Hiennee is de definitieve vragenlijst opgesteld waarmee het effect 
van promotie-acties onderzocht kan worden. 
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4.2.1 Evaluatie proefvragenlijst 
Het doel van promotie-acties is dat deze in omzetontwikkeling van ondememers resulteren. 
Echter uit gesprekken met ondememers, waar de proefvragenlijst geevalueerd is blijkt, dat 

vaak meer waarde gehecht wordt aan de eigen acties dan aan de gemeenschappelijke 
promotie-acties. Hierdoor is het succes van gemeenschappelijke promotie-acties moeilijker 

te meten. In deze gesprekken komt ook naar voren dat ondernemers die bij grotere concerns 

horen vaak hun eigen acties organiseren. Deze acties zijn dan op concern basis. De 
promotie-acties vanuit gemeenschappelijk oogpunt verdwijnen hierdoor dan vaak naar de 
achtergrond. 

Bij het toetsen van het succes van deze gemeenschappelijke promotie-acties zal rekening 

worden gehouden met het gegeven dat ondernemers van veel promotie-acties niet weten wat 

het effect hiervan voor hun omzet is geweest. Dit geldt voor zowel ondernemers horende bij 
een concern als overige ondememers. Dit betekent ook dat promotie-acties voor geen effect 

op de omzet gezorgd kunnen hebben. Verder blijkt uit deze gesprekken met ondernemers, 

dat vooral de promotie-acties die een positieve bijdrage aan de omzet hebben geleverd, 
meteen herinnerd worden. 

Een antler opvallend gegeven is dat ondernemers vaak door eigen toedoen niet weten 

wanneer er specifieke promotie-acties georganiseerd worden, terwijl de promotie-acties wel 

op tijd bekend gemaakt zijn. 

Een andere algemene opmerking is, dat voor promotie-acties georganiseerd in de 

Sinterklaas en Kerstmis tijd, niet aan te geven is of deze acties voor een effect op de omzet 

zorgen. De promotie-acties die dan georganiseerd worden, dienen volgens de ondernemers 
meer om aan de verwachtingswaarde bij consumenten te voldoen. In de vragenlijst voor 

ondememers zullen deze acties daarom buiten beschouwing gelaten worden. Echter deze 

acties zullen wel geevalueerd worden of ze een effect op de passantenontwikkeling hebben 

gehad. Ook, omdat de passantentrend in december een sterkere stijging vertoont dan de 

consumptietrend (zie figuur 3.1). 
Verder is het mogelijk dat de effecten per branche verschillen. Een promotie-actie waarbij de 

nieuwe mode wordt gepresenteerd, kan een positief effect hebben op de omzet in de 

modebranche. Maar of er hierdoor ook een effect in de food branche waar te nemen is, is 
onbekend en niet vanzelfsprekend. In dit onderzoek zal indien het van toepassing is, bij de 

analyse van de effecten van promotie-acties op de omzet, hier extra naar gekeken worden. 
Een verhuurder zal het succes van een winkelcentrum met promotie-acties willen verhogen, 

echter of ondememers dit ook zo zien, zal moeten blijken uit de analyse. De proefvragenlijst 

die bij de gesprekken met de ondememers is voorgelegd is samen met alle bevindingen terug 
te vinden in bijlage 3. 

4.2.2 Tijdstip van effectmeting 
Het tijdstip van effectmeting zal gekoppeld worden aan de tijdstippen waarop de promotie

acties georganiseerd zijn. Dit komt overeen met het tijdstip waarop geconstateerd wordt of 
promotie-acties effect op de passantenontwikkeling hebben gehad. 

Dit komt erop neer dat de doelstellingen van bepaalde promotie-acties ernaast gelegd 

moeten worden. 
De volgende uitgangspunten gelden hierbij: 
x; Bij promotie-acties gericht op het aantrekken van nieuwe consumenten, wordt er vanuit 

gegaan dat bestaande consumenten het winkelcentrum blijven bezoeken. 
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Het effect zal gemeten worden door ondernemers te vragen of dit soort promotie-acties op 

jaarbasis gezien, voor omzetontwikkeling door nieuwe consumenten hebben gezorgd; 
ic Bij promotie-acties gericht op het aantrekken van bestaande consumenten, zal het effect 

op de omzet gemeten worden op de dag van de promotie-actie of in de week of weken dat 
de promotie-actie georganiseerd word t; 

x Bij promotie-acties gericht op het verhogen van de bestedingen van consumenten, zal het 

effect op de omzet ook in de week of weken dat de promotie-actie georganiseerd wordt, 

gemeten worden. 

4.2.3 Omzetontwikkeling lange termijn promotie-acties 
Bij het onderzoeken van het succes van promotie-acties met als doel nieuwe consumenten 

te trekken, zal het effect op de omzetontwikkeling op jaarbasis plaatsvinden. Door 

ondememers te vragen of dit soort promotie-acties voor een positief -, een negatief- of geen 
effect in de omzetontwikkeling hebben gezorgd, wordt geprobeerd hier een beeld van te 

krijgen. Door ondememers ook de mogelijkheid te geven om te antwoorden dat het effect op 

de omzetontwikkeling van deze promotie-acties voor hen onbekend is, kan geconstateerd 

worden of het effect op de omzetontwikkeling in kaart te brengen is of dat blijkt dat 

promotie-acties toch meer gezien moeten worden als sfeerbrenger, iets dat al in gesprekken 

met ondernemers naar voren is gekomen. 

4.2.4 Omzetontwikkeling korte termijn promotie-acties 
Bij het onderzoeken van het succes van promotie-acties op de omzetontwikkeling met als 

doelstelling bestaande consumenten aan te trekken of het verhogen van de bestedingen van 
consumenten, zal het effect getoetst worden op de dag of dagen dat de promotie-acties 

gehouden worden. Door ondememers van dit soort promotie-acties aan te laten geven wat 

binnen hun onderneming het effect van de betreffende promotie-actie voor de 

omzetontwikkeling is geweest, wordt dit in kaart gebracht. Hierbij zullen dezelfde 
antwoordmogelijkheden als bij de lange termijn promotie-acties gegeven worden. 

De promotie-acties rondom Sinterklaas en Kerstmis zullen, zoals in paragraaf 4.2.1 aan de 

orde zijn gekomen, buiten beschouwing blijven. 

Verder zal er gevraagd worden of ondernemers van mening zijn dat deze korte tennijn 

promotie-acties bijgedragen hebben aan het succes van het totale winkelcentrum. Als de 
antwoorden die hierop gegeven worden vooral nee zijn of als ondernemers dit niet weten, 

kan het effect van deze promotie-acties op het succes van het totale winkelcentrum in twijfel 

getrokken worden. 
Door ondememers hierna aan te laten geven waarom gemeenschappelijke promotie-acties 

niet bijdragen aan het succes, ontstaat er een beter beeld over promotie-acties die niet het 

gewenste resultaat opleveren. 

Met de uitgangspunten in deze paragraaf is het mogelijk om het effect van promotie-acties 

op de omzetontwikkeling te onderzoeken. 
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4. 3 Manier om effecten van promotie-acties op omzetontwikkeling te 
onderzoeken 
De manier die gebruikt wordt, om het effect van promotie-acties op de omzetontwikkeling 

van ondememers te onderzoeken, is een vragenlijst die per winkelcentrum opgesteld wordt 

en aan de zittende ondememers wordt voorgelegd. 
Omdat per winkelcentrum verschil bestaat tussen promotie-acties kan er uitgegaan worden 

van een standaard vragenlijst. Alleen zullen vraag 2 en vraag 3 van iedere vragenlijst per 
winkelcentrum specifiek voor het betreffende winkelcentrum ingevuld worden. In bijlage 4 is 

deze vragenlijst terug te vinden. Hierin zijn vraag 2 en vaag 3 veralgemeend. Aan het einde 

van deze paragraaf zal in figuur 4.1 gevisualiseerd warden, hoe de effecten van verschillende 

promotie-acties onderzocht worden. 

4.3.1 Onderzoek omzetpotentie van promotie-acties 
Met de vragenlijst die opgesteld is, is het mogelijk de omzetpotentie van promotie-acties in 
kaart te brengen. Deze vragenlijst is terug te vinden in bijlage 4. 

Soort branche 
Door ondememers aan te laten geven in welke branche ze werkzaam zijn, kan geevalueerd 

warden of er binnen bepaalde branches verschillende antwoorden warden gegeven en er 

door branches verschillende effecten worden ervaren. 

Naamsbekendheid acties effect op omzet door nieuwe consumenten 
Orn te kunnen evalueren ofpromotie-acties gericht op nieuwe consumenten effect hebben 

gehad, dienen ondememers aan te geven welk effect, vooral naamsbekendheid acties 

(bijvoorbeeld advertenties op bussen of in huis-aan-huisbladen), op de omzet, door deze 

nieuwe consumenten, hebben gehad. 

Effect activiteiten op omzet 
Vervolgens dienen ondememers van alle activiteiten aan te geven wat het effect hiervan op 

de omzet is geweest. Zo kan een totaalbeeld verkregen warden over de effecten van deze 

promotie-acties. 
Bijdrage promotie-acties aan succes winkelcentrum 
Omdat een van de doelen van promotie-acties is het verhogen van het succes van 

winkelcentra, zal ondememers gevraagd worden of ze van mening zijn dat promotie-acties 
hier weldegelijk een bijdrage aan hebben geleverd. Als ze het hiennee niet eens zijn of niet 

weten, zullen ze hier argumenten voor moeten geven. Deze zijn bij de gesprekken met 
ondernemers in de proefvragenlijst al naar voren gekomen. Als ze andere argumenten 

hebben, kunnen ze deze ook aangeven. 

In figuur 4.1 is te zien hoe het effect van promotie-acties op de omzetontwikkeling van 

ondememers onderzocht wordt. 
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Resultaat: 

Promotie-actie door middel 

van 

Media (vooral op nieuwe 

consumenten) 

Inventarisatie bij 

ondernemers 

Naamsbekendheid acties 
positief / negatief / geen / 

onbekend effect hebben 

Activiteiten (bestaande + 

nieuwe consumenten) 

week/ dag 

Inventarisatie bij 

ondernemers 

Promotie-acties 

positief / negatief / 
geen / onbekend 

effect hebben 

Promotie-acties we! 

/ niet bijgedragen 
aan succes 

winkelcentrum 

De reden bij geen / 

onbekend succes 

Fiauur 4.1: StaooeTllJlan toetsen van de effecten oo de omzetontwikkelina 

De effecten van promotie-acties zullen door verschillende factoren bei'nvloed warden. Deze 
komen in de volgende paragraaf aan de orde. 

4. 4 Effect beinvloedende factoren op de omzetontwikkeling 
Promotie-acties zullen niet altijd voor een positief of een negatief effect op de 

omzetontwikkeling zorgen. De oorzaak van een positief - , negatief - of zelfs geen effect op de 
omzet kan mede verklaard warden met behulp van verschillende factoren. De factoren die 

dit effect op de omzetontwikkeling kunnen bepalen, zijn dezelfde factoren die ook voor 

beinvloeding van de passantenontwikkeling zorgen. Het in kaart brengen hiervan is, zoals in 

hoofdstuk 3 al aan de orde is gekomen, lange tijd na promotie-acties niet meer mogelijk. 
Voor een opsomming van deze factoren wordt naar hoofdstuk 3 terug verwezen. 

Met de in hoofdstuk 3 en 4 opgestelde inventarisatiemanieren is het mogelijk enerzijds te 

constateren of promotie-acties tot een passantenontwikkeling hebben geleid en anderzijds te 
evalueren of promotie-acties voor omzetontwikkeling bij ondernemers hebben gezorgd. Deze 

analyse zal op enkele winkelcentra uitgevoerd warden en zal in het volgende hoofdstuk aan 

de orde komen. 
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Analyse onderzoeksresultaten 5 
5.1 Inleiding 
In <lit hoofdstuk zal voor drie van ongeveer dezelfde omvang zijnde winkelcentra uit de 
portefeuille van Corio een analyse van de effecten van promotie-acties op de 

passantenontwikkeling en de omzetontwikkeling uitgevoerd warden. Van deze drie 
winkelcentra komt maar een winkelcentrum overeen met een van de vijf winkelcentra 

waarop de benchmark is gebaseerd. De belangrijkste reden dat dit maar een winkelcentrum 

is, is dat twee winkelcentra nag geen 3 jaar over een operationeel passantentelsysteem 
beschikken. 

Zo kan enerzijds het opgestelde model getoetst warden en anderzijds een advies uitgebracht 
warden over de besteding van promotiegelden. 

De redenen waarom voor deze drie winkelcentra gekozen is, zijn namelijk: 

JC De betreffende winkelcentra dienen minimaal een jaar over een operationeel digitaal 

passantentelsysteem te beschikken; 

JC De betreffende winkelcentra dienen van ongeveer gelijke omvang te zijn. Hiermee wordt bij 

het advies over de besteding van promotiegelden de mogelijkheid openhouden om de 
winkelcentra te kunnen vergelijken; 

JC De betreffende winkelcentra dienen gebruik te maken van een promotiekalender. 

Kenmerkend voor de geanalyseerde winkelcentra is dat de gemeenschappelijke promotie 

vanuit verschillende invalshoeken of achtergronden georganiseerd wordt. 

JC Winkelcentrum I is een stadscentrum met een verhuurbaar winkelvloeroppervlak van 

7.300 m 2 • Het onderdeel uitmaakt van een grater winkelgebied, waar de 
belangenvereniging van het hele gebied de gemeenschappelijke promotie in handen heeft; 

JC Winkelcentrum II is oak een stadscentrum maar met een verhuurbaar 

winkelvloeroppervlak van 11.000m2 • De gemeenschappelijke promotie wordt oak hier door 
de belangenvereniging verzorgd. Corio stuurt hierbij alleen bij waar nodig is; 

JC Winkelcentrum III is een wijkwinkelcentrum met een verhuurbaar winkelvloeroppervlak 

van 11.500m2 • De gemeenschappelijke promotie wordt door Corio zelfverzorgd. 

Orn een beter beeld van de brancheverdeling van ieder winkelcentrum te krijgen, wordt 

verwezen naar paragraaf 5.3.1. Hier staan van ieder winkelcentrum de algemene gegevens 
In paragraaf 5.4 staat de analyse van de promotiebijdragen van ondernemers. Oak de 

analyse van de begroting van de promotiebudgetten staat in deze paragraaf. In paragraaf 5.3 
staat de analyse van de enquetes die onder ondememers uitgevoerd is. Hiermee kan het 

effect van promotie-acties op de omzetontwikkeling van ondememers in kaart gebracht 

warden. 

Er zal in de volgende paragraaf begonnen warden met de analyse van de effecten van 
promotie-acties op de passantenontwikkeling . 
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5.2 Analyse effecten promotie-acties op de passantenontwikkeling 
Zoals in het hoofdstuk 2 aan de orde is gekomen, kan niet van alle promotie-instrumenten 

een effect op de passantenontwikkeling onderzocht worden. Er is gekozen om de effecten 

van promotie-acties met de promotie-instrumenten media en activiteiten te inventariseren. 

Eerst zal het effect van media op de passantenontwikkeling en daama het effect van 

activiteiten op de passantenontwikkeling onderzocht worden. 

Omdat de afwijkingspercentages die volgen uit toepassing van het opgestelde model alleen, 

niets zeggen over het succes van promotie-acties, zullen de dagen voor en na de promotie

acties ook bekeken worden. Opvallende positieve - en negatieve percentages op deze dagen 

kunnen dan meegenomen worden. In de bijlagen 5, 6 en 7 staan voor de volledigheid per 

winkelcentrum de uitgebreide effectvergelijkingen waar de opvallende zaken die in dit 

rapport naar voren komen onderbouwd en uitgewerkt staan. 

5.2.1 Media 
Promotie via media wordt hoofdzakelijk voor het creeren van naamsbekendheid en het 

bekendmaken van niet standaardactiviteiten gebruikt. Dit zijn de acties niet zijnde 

Valentijnsdag, Pasen, moederdag of vaderdag. 

Het effect van media zal onderzocht worden voor promotie-acties die als doel hebben nieuwe 

consumenten te bereiken. Dit is in alle drie de geanalyseerde winkelcentra met verschillende 

media gedaan. Bij alle drie de winkelcentra is het werkelijke aantal passanten op 

maandbasis ten opzichte van het aantal passanten op basis van de index uit de 

benchmarktrend op maandbasis bekeken. Er is hier gekeken of er in de maand of vanaf de 

momenten dat er geadverteerd is constateringen over de passantenontwikkeling gedaan 

kunnen worden over het werkelijke passantenverloop ten opzichte van het verloop volgens 

de benchmarktrend. De resultaten van deze twee te vergelijken grafieken staan voor 

winkelcentrum I in figuur 5.1, voor winkelcentrum II in figuur 5.2 en voor winkelcentrum III 

in figuur 5.3. 

Winkelcentrum I 
Bij winkelcentrum I was het 

doel met de advertenties de 

niet standaardactiviteiten 

aan te kondigen. In de 

maanden april, mei, juni, 

oktober en november is er 

geadverteerd. Of deze 

advertenties bijgedragen 

hebben aan een positievere 

passantenontwikkeling valt 

echter te betwijfelen. 

250.000 ---,-------------------~~~~ 
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Figuur 5.1: Passantenontwikkeling winkelcentrum I 

Dit mede gezien het feit dat de passantenontwikkeling als gevolg van het meerdaagse 

jubileum in mei nauwelijks een stijging ten opzichte van april laat zien. De benchmark laat 

zelfs een sterkere stijging zien. 
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Ook de werkelijke passantenontwikkeling over het hele jaar gezien, laat over het algemeen 

na de advertentiemomenten geen opvallende ontwikkeling zien. De passantenontwikkeling 
in winkelcentrum I loopt ongeveer conform de benchmarktrend. Wat wel opvalt, is dater in 

november een sterke stijging waar te nemen is ten opzichte van oktober. Volgens de 
benchmarktrend is hier normaal nog een lichte daling te verwachten. 

Winkelcentrum II 
Bij winkelcentrum II zijn de 

advertenties ook vooral 

gebruikt om de niet 
standaardactiviteiten aan te 

kondigen. 

De activiteiten in april en 

mei, zijn in maart en april 
met behulp van 

verschillende media bekend 

gemaakt. 

540.000 

520.000 

--+- 2005 werkelijk 
_._ 2005 benchmark 

500.000 +---------------- -----ft-----, 

480.000 -+-------------------------,1--------i 

460. 000 +-+----------A:-----=::::.-..-=--=--... ,,.-----F----"3---------i 

440. 000 -t----'r-----l'-c::,,...,.__::::;--),4!,=-----"'""""".-----.:,.___~:.__ ___ ------l 

420.000 -+-~----------- ---~------------t 

400. 000 -+--,-la-,c------.-----.----,-----,--.---------,c------r-----.----,--------, 

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep 0kt Nov Dec 

Piguur 5.2: Passantenontwikkeling winkelcentrnm II 

Waarschijnlijk hebben ze zoals de grafiek ook laat zien bijgedragen aan de positieve 
passantenontwikkeling. Deze advertenties in het voorjaar en de busreclame in september 

hadden echter ook als doel de niet standaardactiviteiten bij nieuwe consumenten bekend te 
maken. In deze maanden kunnen echter geen grote verschillen ten opzichte van de 

benchmarktrend geconstateerd warden. 

Achteraf lijken advertenties een bijdrage aan het bekendmaken van niet 

standaardactiviteiten te hebben geleverd, maar of dit ook nieuwe consumenten zijn, is 
hiermee niet te achterhalen. Alleen de activiteit in april kan bijgedragen hebben aan een 

positievere passantenontwikkeling in april. Dit, omdat de benchmarktrend een daling ten 

opzichte van de voorgaande maand verwacht en hier een stijging te constateren is. Op 

jaarbasis gezien is er geen structurele stijgende trend van de werkelijke 

passantenontwikkeling te constateren. Men kan zich afvragen of advertenties gericht op het 
aantrekken van nieuwe consumenten voor dit winkelcentrum hun doel wel hebben bereikt? 

Winkelcentrum ID 
Bij winkelcentrum III kan 

geconstateerd warden dat de 

passantenontwikkeling erg 
fluctueert. Er is bij dit 

winkelcentrum diverse keren 
via media geadverteerd. Het 

merendeel van de 

advertenties had het doel de 
niet standaardactiviteiten 
bekendheid te geven. 
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Twee van deze advertentiemomenten hadden echter het doel om de spaaracties vooral bij 
nieuwe consumenten bekend te maken. 

Het adverteren in de media om de spaaracties in de maand mei bekendheid te geven, heeft 
niet bijgedragen aan een positieve passantenontwikkeling. Dit, omdat de maand mei, een 

daling van het passantenaantal ten opzichte van april laat zien. De benchmarktrend laat 

hier nag een lichte stijging zien. 
De passantenontwikkeling random de spaaractie in november laat in november een lichte 

daling zien ten opzichte van de maand ervoor. Oak de benchmarktrend laat een daling zien. 
De werkelijke daling in november is echter iets sterker dan de verwachte daling in 

november. 
Het adverteren in de media om activiteiten bekend te maken, heeft op het eerste gezicht niet 

bijgedragen aan een gestage structurele stijging van de passantenontwikkeling, maar omdat 
het winkelcentrum in een nieuwbouwwijk ligt, kan adverteren bijgedragen hebben aan het 

creeren van naamsbekendheid bij consumenten. 
Hierdoor zijn er waarschijnlijk nieuwe consumenten bijgekomen. De stijgende werkelijke 

passantenontwikkeling op jaarbasis laat dit beeld oak zien. 

Uit de analyse van de gegevens van de drie winkelcentra kan geconstateerd warden dat 

promotie via media niet per definitie voor een stijging van het aantal passanten hoeft te 

zorgen. Wei is media een goed instrument is om alle activiteiten die georganiseerd warden 

bij een breed publiek meer bekendheid te geven. 
Of de activiteiten zelf oak voor een positief effect op de passantenontwikkeling hebben 

gehad, zal in de volgende subparagraaf aan de orde komen. 

5.2.2 Activiteiten 
Volgens het stappenplan zullen de effecten van de standaardactiviteiten en de niet 
standaardactiviteiten, op de passantenontwikkeling op weekbasis of op dagbasis 

geevalueerd warden. De dag of dagen voor en na de activiteiten zullen, zoals in de inleiding 

van deze paragraaf staat, waar nodig erbij genomen warden om het effect te kunnen 
onderbouwen. De volledige toepassing van het model inclusief cijfermateriaal, zal per 

winkelcentrum in de bijlagen 5, 6 en 7 terug te vinden zijn. 
Er zal gestart warden om per winkelcentrum een analyse van de effecten van de activiteiten 

op de passantenontwikkeling te maken. 

Winkelcentrum I 
De analyse van de effectafwijkingen laat bij beide vergelijkingsmanieren over het algemeen 

positieve afwijkingen zien. Ook kan geconstateerd warden dat sommige activiteiten voor een 

grotere positieve afwijking hebben gezorgd dan andere. 
Een activiteit is een meerdaagse jubileum actie (activiteit 5) geweest. Deze laat op de eerste 
dag nag een positieve afwijking zien, maar op de volgende dag is deze afwijking bijna nihil. 

Dat duidt erop, dat het passantenaantal die dag conform de verwachting is. 
Activiteit 6 laat op beide manieren een licht negatieve afwijking zien. De actieloze dag ervoor 
toont een beduidend positievere afwijking. Wat hiervan de oorzaak is, is niet bekend. 
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Het effect van beide activiteiten in december, waarvan een de intocht van Sinterklaas is 

geweest, kan als positief beoordeeld warden. Er zijn toen ongeveer 50% meer consumenten 

geweest dan volgens de benchmark op een gemiddelde zaterdag in december te verwachten 

zijn. Oak de activiteit in de week na Kerstmis laat zien dat er ten opzichte van het 

gemiddelde volgens de benchmark ongeveer 22% meer consumenten zijn geweest. In de 

betreffende weken laten beide activiteiten zien dat er ruim 30% meer consumenten zijn 

geweest dan volgens de procentuele bijdrage van de weekdag aan het weektotaal te 

verwachten is. Deze twee activiteiten laten van alle activiteiten de positiefste afwijkingen 

zien. 

Winkelcentrum II 

Net als bij de analyse van winkelcentrum I zijn de afwijkingen van winkelcentrum II over het 

algemeen ook positief. Activiteit 3 tot en met 6 hebben eenzelfde thema. Hierbij valt te 

constateren dat de afwijking van activiteit 3 tot en met 5 steeds positiever wordt. Zowel ten 

opzichte van de benchmark en als de verwachting in de week laat het aantal consumenten 

een steeds positievere afwijking zien. Activiteit 6 toont een licht negatieve afwijking. Dit kan 

erop duiden dat consumenten drie van de vier activiteiten als interessant beoordelen. Bij de 

laatste activiteit kan de impact van het thema uitgewerkt zijn. 

Oak het effect op de passantenontwikkeling van activiteit 7 en 8 kan in twijfel warden 

getrokken. De afwijking van het passantenaantal op de actiedag is minimaal en de dagen 

random deze activiteiten laten een positievere afwijking van de passantenontwikkeling zien. 

Dit zowel ten opzichte van de benchmark als ten opzichte van de procentuele bijdrage van 

de weekdag aan het weektotaal. 

Activiteit 10 was een spaaractie die op een dag gehouden is. De afwijking van het werkelijke 

aantal passanten ten opzichte van het gemiddelde volgens de benchmark laat een positieve 

afwijking zien. 

De afwijkingen van de overige activiteiten zijn positief. Dat duidt erop dat er meer 

consumenten zijn geweest dan volgens de benchmark, en meer dan volgens de procentuele 

bijdrage van de betreffende weekdag aan het weektotaal te verwachten zijn. 

Winkelcentrum III 

De analyse van winkelcentrum III laat een iets antler beeld zien van de afwijkingen ten 

opzichte van het gemiddelde in vergelijking met winkelcentrum I en winkelcentrum II. 

Het merendeel van de activiteiten is op zaterdag georganiseerd. In de betreffende weken 

laten ze over het algemeen een minder gunstige afwijking zien ten opzichte van de vrijdagen 

voorafgaand aan de activiteiten en dat terwijl op deze vrijdagen geen activiteiten vanuit 

gemeenschappelijk oogpunt georganiseerd zijn. Ten opzichte van de betreffende weekdagen 

valt er over het algemeen oak een positieve afwijking te constateren. 

De twee spaaracties in het jaar (actie 3 en actie 9) laten over het algemeen een positieve 

afwijking op weekbasis zien. Alleen een week in de voorjaarsspaaractie toont een negatieve 

afwijking. 

De jubileumactie (actie 8) laat op weekbasis een positieve afwijking van het werkelijke aantal 

consumenten ten opzichte van het te verwachten passanten aantal op basis van de indexen 

van de benchmark zien. 
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De effecten van de activiteiten voor Kerstmis laten een wisselend beeld zien. In de eerste 
week zijn ten opzichte van de betreffende weekdag nog negatieve afwijkingen te zien. In de 
tweede week zijn dit op dag 1 een lichte positieve afwijking en op dag 2 een duidelijk 

positieve afwijking. Echter of deze afwijking door deze activiteit wordt veroorzaakt, blijkt hier 

niet uit. 

Van de laatste activiteit, die op oudejaarsdag georganiseerd is, kan geconstateerd worden 
dat er een negatieve afwijking is ten opzichte van de gemiddelde zaterdag volgens de 
benchmarktrend. In de betreffende week is er nog een positieve afwijking, echter in deze 

week laten de dagen voor deze activiteit een veel positievere afwijking zien. 

Opvallend bij de analyse van winkelcentrum III is dat de activiteitenloze dagen voor of na de 
actiedag vaak een positievere afwijking vertonen. Dat het effect van de activiteiten op de 

passantenontwikkeling minder is, wil echter niet zeggen dat de activiteiten als niet succesvol 

kunnen worden bestempeld. Wel kan hierdoor de effectiviteit van de activiteiten in twijfel 

worden getrokken. 

Nu voor alle winkelcentra een analyse van de effecten heeft plaatsgevonden, zal in de 

volgende paragraaf de analyse van de effecten van promotie-acties op de ornzetontwikkeling 

van ondernemers gemaakt warden. 

5.3 Analyse effectenpromotie-acties op de omzetontwikkeling 
Orn een oordeel te kunnen geven over het effect van promotie-acties op de 
omzetontwikkeling van ondememers, zullen de onder ondernemers afgenomen enquetes 

over het jaar 2005 geanalyseerd warden. Hiermee kunnen in het volgende hoofdstuk de 

conclusies over de omzetpotentie van promotie-acties onderbouwd worden. 

5.3.1 Algemene gegevens enquetes 
Orn de analyse te kunnen uitvoeren, is het van belang van ieder winkelcentrum de 

achtergrond te kennen. Te denken is hier aan de brancheverdeling en de respons van de 

enquete. Hieruit kan herleid worden dat hoe hoger de respons, hoe betrouwbaarder de 

resultaten warden. 
De brancheverdeling is van belang om eventuele verschillende antwoorden tussen branches 

te kunnen onderzoeken. Van de brancheverdeling dient alleen het verschil tussen de 
branches dagelijkse non-food en keuzegevoelige non-food uitgelegd te worden. 

Dagelijkse non-food winkels zijn: drogisterijen, lectuur- en tabakwinkels, bloemen- en 
plantenwinkels, algemene textielwinkels en winkels voor huishoudelijke artikelen. Overige 

non-food winkels vallen in de categorie keuzegevoelige non-food. 
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Winkelcentrum I 
In winkelcentrum I zijn 40 van 
de 4 7 verspreidde enquetes 

terugontvangen. Dit is een 

respons van 85%. 

De brancheverdeling laat zien 
dat het grootste gedeelte van de 

ondernemers in de branche 
keuzegevoelige non-food 

werkzaam is. 
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-----·- Figuur 5.4: Brancheverdeling winkelcentrum I 

Winkelcentrum II 
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In winkelcentrum II zijn 39 van 

de 50 verspreidde enquetes 

terugontvangen. De respons is 
hiermee iets lager dan bij 

winkelcentrum I, maar nog 

steeds 78%. 

Food Dagelijkse non- Keuzegevoe lige Horeca Diens tverlening 

De brancheverdeling laat ook 

hier zien dat het merendeel van 

de ondernemers in de branche 
keuzegevoelige non-food 

werkzaam is. 
food non-food 

Figuur 5.5: Brancheverdeling winkelcentrum II 

Winkelcentrum Ill 
In winkelcentrum III zijn 27 van 

de 34 verspreidde enquetes zijn 

terugontvangen. De respons is 
hiermee 79%. 

De brancheverdeling in 

winkelcentrum III is meer in 

evenwicht dan in 
winkelcentrum I en II. 

In winkelcentrum III is het 

merendeel van de ondernemers 
in de food branche werkzaam. 

Een antler deel is werkzaam in 
of de dagelijkse non-food 

branche of de keuzegevoelige 

non-food branche. 
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5.3.2 Omzetontwikkeling door nieuwe consumenten door bekendheid acties 

Met de vraag of advertenties, met het doel de 
naamsbekendheid van het winkelcentrum te vergroten, 

ertoe hebben geleid dat nieuwe consumenten voor een effect 

op de omzetontwikkeling hebben gezorgd, is gekeken of dit 

doel bij ondememers bereikt is. 

Winkelcentrum I 
Uit de resultaten van winkelcentrum I blijkt dat het 
merendeel van de ondememers van mening is dat deze 

advertenties geen of een onbekend effect hebben gehad. 

80% van de respondenten geeft een van deze twee 

antwoorden. 
17,5% geeft aan dat door het gebruikt van deze advertenties 
weldegelijk door nieuwe consumenten voor een positief 

effect op de omzet is gezorgd. 

Winkelcentrum II 
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F'iguur 5. 7: Effect nieuwe 
consumenten winkelcentrum I 
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Net als bij winkelcentrum I, zijn de meeste ondernemers 
van mening dater geen effect is, 43,6%. 33,3% van de 

respondenten geeft aan niet te weten of advertenties voor 

omzet door nieuwe consumenten hebben gezorgd. 
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20,5% van de respondenten geeft aan dat advertenties wel 

voor omzet door nieuwe consumenten hebben gezorgd. 
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F'iguur 5. 8: Effect nieuwe 
consumenten winkelcentrum II 

Winkelcentrum III 
De resultaten bij winkelcentrum III laten zien dat de 
respondenten heel verschillend denken over de bijdrage 

aan omzet door nieuwe consumenten als gevolg van 

advertenties. 
33,3% denkt dat ze een positief effect hebben gehad, 
33,3% denkt dat ze geen effect hebben gehad en 33,3% 

weet niet of deze advertenties effect hebben gehad. 

Hier is geen verklaring voor te geven. 
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F'iguur 5. 9: Effect nieuwe 
consumenten winkelcentrum III 
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5.3.3 Omzetontwikkeling door georganiseerde activiteiten 
Door ondernemers aan te laten geven wat het effect per georganiseerde activiteit op de 

omzetontwikkeling is geweest, wordt een beeld gekregen over het succes en de bijdrage van 

alle activiteiten aan omzetontwikkeling van ondernemers. Hierbij is tevens gekeken of er 
binnen branches verschil is tussen de gegeven antwoorden. 

Winkelcentrum I 

De analyse van alle 

activiteiten in winkelcentrum 
I laat zien dat het merendeel 

van de respondenten bij 
negen van de tien activiteiten 

aangeeft geen effect op de 
omzet te hebben. 

Soort effect 

Positief 

Geen 
Weet niet 

Negatief 

Totaal 

1 

4 

25 

10 
1 

40 

2 3 4 

12 6 11 

16 22 17 
11 9 11 

1 3 1 

40 40 40 

Activiteit nr. 

5 6 7 8 9 10 

13 6 4 3 2 9 
12 21 22 26 27 22 
13 12 12 10 10 8 

2 1 2 1 1 1 

40 40 40 40 40 40 

Tabel 5.1 : Frequentieverdeling effecten actiuiteiten winkelcentrum 1 

Alleen activiteit 5 laat een meer evenwichtige verdeling van het effect zien. Er wordt hier als 

een van de meest gekozen effecten, een positief effect aangegeven. Deze activiteit was het 
meerdaagse jubileum. 

Bij deze 10 activiteiten is verder gekeken of er verschillen zijn tussen de gegeven antwoorden 
in de branches. Er blijken hier geen verschillen te zijn. 

Winkelcentrum II 
Uit de analyse van alle 
activiteiten blijkt dat bij 

activiteit 1 tot en met 9 het 

meest gegeven antwoord 
geen effect op de 

omzetontwikkeling is. 

Soort effect 

Positief 
Geen 

Weet niet 
Negatief 

Totaal 

1 2 

8 8 
19 20 

8 10 
4 1 

39 39 

3 4 

6 5 

21 23 

11 10 
1 1 

39 39 

Activiteit nr. 

5 6 7 8 9 10 

4 4 6 8 7 18 

23 23 21 18 19 12 

11 11 10 12 10 8 

1 1 2 1 3 1 

39 39 39 39 39 39 

Tabel 5.2: Frequentieverdeling effecten actiuiteiten winkelcentrum JI 

Activiteit 10 heeft volgens 46,2% van de respondenten een positief effect op de 

omzetontwikkeling gehad. Zoals bij de analyse van de passantenontwikkeling van 

winkelcentrum II al aangegeven is, is activiteit 10 een spaaractie geweest. 
Ook bij deze 10 activiteiten is gekeken of er verschillen zijn tussen de gegeven antwoorden 

in de branches. Uit deze analyse blijkt dat er geen verschillen zijn. 

Winkelcentrum III 
Analyse van alle activiteiten 

die bij winkelcentrum III 
georganiseerd zijn, laat een 

wisselend beeld zien. 
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Activiteit nr. 
Soort effect 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Positief 3 9 12 9 9 5 1 12 14 4 

Geen 17 9 7 8 9 9 17 10 7 13 

Weet niet 6 9 8 9 8 13 6 4 5 6 
Negatief 1 0 0 1 1 0 3 1 1 4 

Totaal 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Tabel 5.3: Frequentieverdeling effecten actiuiteiten winkelcentrum III 
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Bij vier activiteiten geeft de meerderheid van de respondenten aan dat er door de activiteiten 

geen effect op de omzet is geweest of dat ze niet weten welke effecten deze activiteiten op de 

omzet hebben gehad. 

Bij drie activiteiten is het merendeel van de ondernemers van mening dat de activiteit een 

positief effect op hun omzet heeft gehad. Activiteit 3 en 9 waren spaaracties en activiteit 8 

was een jubileum. 

Bij activiteit 3 is 44,4% van de respondenten van mening, dat de activiteit een positief effect 

op de omzet heeft gehad. Bij activiteit 8 en 9 zijn respectievelijk oak 44,4% en 51,9% van de 

respondenten van mening dat deze activiteiten een positief effect op de omzet hebben gehad. 

Bij activiteit 4 en 5 (moederdag en vaderdag) blijken ongeveer evenveel respondenten van 

mening te zijn dat de actie een positief effect op de omzet heeft gehad of dat de actie geen 

effect op de omzet heeft gehad. Bij activiteit 4 zijn dit respectievelijk 33,3% om 29,6% van de 

respondenten. Bij activiteit 5 vinden evenveel respondenten dat de actie een positief effect of 

geen effect heeft gehad, namelijk 33,3%. Bij deze 10 activiteiten blijkt dater geen verschillen 

zijn tussen de in branches gegeven antwoorden. 

5.3.4 Promotie-acties bijdrage aan het succes van het winkelcentrum 

Orn een oordeel te kunnen geven of promotie-acties hebben 

bijdragen aan het succes van een winkelcentrum is 

ondernemers gevraagd of ze van mening zijn of de activiteiten 

die georganiseerd worden hier een bijdrage aan hebben 

geleverd. Ook is hierbij gekeken of er binnen branches 

verschil is tussen de gegeven antwoorden. 

Winkelcentrum I 
50% van de respondenten is van mening dat promotie-acties 

bijdragen aan het succes van het hele winkelcentrum. 

Hier staat tegenover dat 37,5% van de respondenten niet weet 

of promotie-acties hebben bijgedragen aan het succes van het 

hele winkelcentrum. 
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Figuur 5.10: Bijdrage promotie-acties 

aan succes winkelcentrum I 

Verder blijkt dater geen verschillen zijn tussen de gegeven antwoorden in de branches. 

Winkelcentrum II 
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Figuur 5.11: Bijdrage promotie-acties 
aan succes winkelcentrum II 

Bij winkelcentrum II weet 48, 7% van de respondenten niet 

of promotie-acties bijdragen aan het succes van het hele 

winkelcentrum. Echter 41 % is van mening dat promotie

acties weldegelijk aan het succes van het winkelcentrum 

bijdragen. Uit verdere analyse blijkt dat hier geen 

verschillen zijn tussen de in branches gegeven antwoorden. 
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Winkelcentrum III 
Van de respondenten in winkelcentrum III is 48, 1 % van 

mening dat promotie-acties bijdragen aan het succes van 

het hele winkelcentrum. 
Echter 37% weet niet of promotie-acties bijdragen aan 

het succes van het hele winkelcentrum. 

Deze 48, 1 % komt ook indirect in de analyse van de 
afzonderlijke activiteiten naar voren. 

Bij 5 van de 10 activiteiten blijkt het merendeel van de 

respondenten van mening te zijn dat de activiteit een 
positief effect op hun omzet heeft gehad. Zo zullen de 

acties bijgedragen hebben aan het succes van het hele 
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Figuur 5.12: Bijdrage promotie-acties 

winkelcentrum. aan succes winkelcentrum III 

Verder is bij deze vraag net als bij de analyse van winkelcentrum I en winkelcentrum II 

gekeken of er verschillen zijn tussen de in branches gegeven antwoorden. 

Hier blijkt dat er geen verschillen zijn. 

5.3.5 Reden van geen succes door promotie-acties 
De respondenten die niet weten of promotie-acties aan het succes van het winkelcentrum 

hebben bijgedragen of van mening zijn, dat de promotie-acties niet aan het succes hebben 

bijgedragen, is gevraagd hier een reden voor te geven. 

Winkelcentrum I 
Bij winkelcentrum I geven respondenten 

verschillende redenen aan waarom ze 

niet weten of niet vinden dat promotie

acties aan het succes van het 

winkelcentrum hebben bijgedragen. 
35% van de respondenten geeft aan 

eigen acties te organiseren of bij een 
concern te horen en met de acties op 

concernbasis mee te doen. Het 
merendeel geeft echter een andere reden. 

Veel voorkomende andere redenen zijn: 

x Te kort gevestigd om het effect te 
kunnen beoordelen; 

Geen re den Nietop de Geen A~tie s op Andere reden 
o pge geven hoogte inte res s e/ concemba s is 

tijdstip organis eren 
eigen acties 

Figuur 5. 13: Redenen geen of weet niet 

succes promotie-acties winkelcentrum I 

x Het aanbod van de activiteiten is te eenzijdig doordat de activiteiten op standaard 
commerciele momenten, zoals met Pasen en Kerst, warden ingezet; 

x De locatie van de activiteiten is te ver van de winkel; 

x Het effect van activiteiten op de omzet is moeilijk te meten. 
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Winkelcentrum II 
Voor het niet weten ofpromotie-acties 

een bijdrage aan het succes van het 

winkelcentrum hebben geleverd of het 
van mening zijn dat promotie-acties 

geen bijdrage aan het succes van het 
winkelcentrum hebben geleverd, warden 

bij winkelcentrum II verschillende 
redenen gegeven. 

Een door respondenten gegeven reden 
die opvalt, is dat 52,2% bij een concern 

hoort en met de acties op concernbasis 
meedoet. 

Andere door respondenten gegeven 
redenen zijn: 

" Te kort gevestigd om het effect te 

kunnen beoordelen; 
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Figuur 5.14: Redenen geen ofweet niet 
succes promotie-acties winkelcentrum II 

" De activiteiten zijn op een te eenzijdige doelgroep gericht; 

" De uitstraling van het winkelcentrum wordt minder. Hierdoor kunnen consumenten naar 
concurrerende winkelcentra gaan. 

Winkelcentrum III 
In winkelcentrum III geven respondenten, die niet weten of promotie-acties aan het succes 

van het hele winkelcentrum hebben bijgedragen of die van mening zijn dat promotie-acties 

niet aan het succes hebben bijgedragen, verschillende redenen aan. 
Uit de te kiezen redenen geven 3 ondernemers aan, voorkeur te hebben voor eigen acties en 

geen interesse in de gemeenschappelijke acties te hebben. 

De 5 ondernemers die een andere reden 
hebben, geven hiervoor aan dat: 

" De locatie van de activiteiten te ver 
van de winkel is; 

" De activiteiten op een eenzijdige 
doelgroep (vaak kinderen) gericht 
zijn; 

" Het aanbod van activiteiten te 
eenzijdig is doordat de activiteiten op 
standaard commerciele momenten, 

zoals met Pasen en Kerst, warden 

ingezet. 
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Figuur 5.15: Redenen geen of weet niet 

succes promotie-acties winkelcentrum IIl 
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5. 4 Analyse promotiebijdragen en begrotingen promotiebudgetten 
Om met behulp van de analyse van de effecten van promotie-acties op de 

passantenontwikkeling en de omzetontwikkeling van ondememers een advies uit te kunnen 

brengen over het besteden van promotiegelden, is het noodzakelijk te beschikken over 

gegevens, waaruit enerzijds de opbouw van de promotiebijdragen blijkt en anderzijds de 

begrotingen met de verdeling van het beschikbare promotiebudget. 

In deze paragraaf zal de analyse van deze twee financiele zaken aan de orde komen. 

5.4.1 Analyse promotiebijdragen ondememers 
Orn in relatie met de analyse van de effecten van promotie-acties op de omzetontwikkeling 

een advies uit te kunnen brengen, kan het voorkomen dat er per winkelcentrum verschil zit 

in de opbouw van de promotiebijdrage. Door middel van een analyse van deze 

promotiebijdragen zal geprobeerd worden hier meer inzicht in te krijgen. Een uitgebreide 

vergelijking per winkelcentrum per huurder is terug te vinden in bijlage 8. 

Bij het analyseren van de promotiebijdragen van ondememers blijkt dater geen 

eenduidigheid in de opbouw van deze bijdrage per winkelcentrum zit. Er zijn bij de drie 

geanalyseerde winkelcentra onderling verschillen tussen de gemiddelde promotiebijdrage per 

ondememer per m 2 • Dit verschil is terug te vinden in figuur 5.16. 

Aan de hand van figuur 5.16 kunnen per winkelcentrum constateringen gedaan warden. 

x De opbouw van de promotiebijdrage van winkelcentrum I weerspiegelt de vorm van een 

omgekeerd evenredig verband. Hieruit kan geconstateerd warden dat, hoe groter de 

gehuurde winkelvloeroppervlakte is, hoe lager de promotiebijdrage per m 2 wordt; 

x De opbouw van de promotiebijdrage van winkelcentrum II weerspiegelt geen grafische 

vorm, waardoor het niet mogelijk is een constatering over de opbouw te doen. Uit 

gesprekken bij Corio blijkt, dat dit een voorbeeld is van een winkelcentrum waarin grate 

onderlinge verschillen voorkomen. Dit kan mede komen doordat er vaak contractueel 

verschil is tussen oude, bestaande huurders en nieuwe huurders. Ook kan het 

voorkomen dat men contractueel niet heeft vastgelegd dat de promotiebijdrage jaarlijks 

geindexeerd kan worden; 

x De opbouw van winkelcentrum III laat een grafische vorm zien. Uit het verloop blijkt dat 

hier het doel is alle ondememers evenveel aan promotie per m 2 te laten betalen. 
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De analyse van de promotiebijdrage van ondememers laat zien dater grate onderlinge 

verschillen bestaan tussen winkelcentra in de portefeuille van een eigenaar. In de volgende 

subparagraaf zal een vergelijking van de besteding van promotiebijdragen aan de 

verschillende promotie instrumenten aan de orde komen. Dit om te zien of hier ook 

onderlinge verschillen in voorkomen. 

5.4.2 Analyse begrotingen promotiebudgetten 
Niet alleen de opbouw van de promotiebijdrage per winkelcentrum is van belang, ook het 

uitgave patroon van het beschikbare budget is belangrijk. Net als bij de analyse van de 

promotiebijdragen blijken ook hier grate verschillen te bestaan tussen de geanalyseerde 

winkelcentra. Als referentie is tabel 2.1 genomen. Hierin wordt een procentuele verdeling 

gemaakt waarbij Nederland met de Verenigde Staten wordt vergeleken. 

In tabel 5.5 staat een begroting van de promotiebudgetten van de drie geanalyseerde 

winkelcentra hoe deze in 2005 als uitgangspunt hebben gediend. Verder staat in deze tabel 

de procentuele bijdrage van iedere post aan het totaal. De benaming van de posten komt 

overeen met de benaming van de promotie instrumenten zoals in hoofdstuk 2. 

Winkelcentrum 

I II III I II III 

Inkomsten: 

Ondememers € 49.425 € 81.400 € 77.000 82% 81% 94% 

Eigenaar € 10.500 € 18.600 € 5.000 18% 19% 6% 

Totaal 1€ 59.925 I€ 100.000 I€ 82.000 1100% 100% 100% 

Uitgaven: 

Vaste lasten €0 € 25.000 € 12.550 0% 25% 15% 

Gezamenlijke promotie €0 € 18.300 €0 0% 18% 0% 

Media € 12.000 € 13.000 € 14.000 20% 13% 17% 

Activiteiten € 32.000 € 24.000 € 45.750 53% 24% 56% 

Decoratie € 7.300 € 17.000 € 4.000 12% 17% 5% 
-·•-- - · 

Reserve of onvoorzien € 8.625 € 2.700 € 5.700 14% 3% 7% 

Totaal € 59.925 € 100.000 € 82.000 100% 100% 100% 

Tabel 5. 4: Begroting promotiebudget per winkelcentrum 2005 en procentuele verdeling promotiebudget 

Inkomsten 
Als naar de inkomsten gekeken wordt, kan er geconstateerd warden dat er verschillen zitten 

in de bijdrage door de eigenaar en de bijdrage door ondernemers. In alle drie de 

winkelcentra wordt er minder door de eigenaar aan promotie bijgedragen dan volgens het 

onderzoek van Hoogland in Nederland gemiddeld bijgedragen wordt. 

Uitgaven 
Als de gegevens uit tabel 2.1 naast de bevindingen in tabel 5.4 gelegd warden, blijkt dat als 

de uitgaven van winkelcentrum II en winkelcentrum III (winkelcentrum I is kleiner dan 

10.000m2) vergeleken warden met de gemiddelde promotie-uitgaven in Nederland en in de 

Verenigde Staten, er grate verschillen voorkomen. 
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De gemiddelden van Nederland en de Verenigde Staten laten zien, dat media en activiteiten 
het grootste gedeelte van de uitgaven vonnen. Winkelcentrum III laat zelfs zien dat 56% van 

het promotiebudget aan activiteiten wordt uitgegeven. 

Kenmerkend voor winkelcentrum II en winkelcentrum III is, dat er ten opzichte van het 
gemiddelde in Nederland veel minder uitgegeven wordt aan decoratie. Gemiddeld is dit in 

Nederland 20% terwijl in winkelcentrum II en winkelcentrum III respectievelijk 17% en 5% 

aan decoratie uitgegeven wordt. Er dient hierbij wel opgemerkt te warden dat winkelcentrum 
III onoverdekt is. Dit kan een reden zijn waarom de procentuele uitgave aan decoratie hier 

beduidend antler het gemiddelde ligt. 

Wat uit de analyse van Hoogland opvalt, is dat er geen rekening is gehouden met 
reserve of onvoorzien. De analyse van drie winkelcentra van Corio laat zien, dat voor deze 

post altijd een bepaald percentage ingecalculeerd wordt. 
De grate post reserve of onvoorzien in winkelcentrum I kan verklaard warden. Er is namelijk 
met behulp van de procentuele bijdrage van winkelcentrum I aan het hele winkelgebied, op 

basis van de uitgaven van het hele winkelgebied gekeken hoe de inkomsten van 
winkelcentrum I ten opzichte van de uitgaven van de overkoepelende vereniging staan. 

Hieruit blijkt dat op basis van de inkomsten van winkelcentrum I 14% van het budget over 

moet blijven. Dit restant is onder de post reserve of onvoorzien weggeschreven. Dit is in feite 

het procentuele deel dat de ondememers en eigenaar van winkelcentrum I teveel aan de 
gemeenschappelijke promotie bijdragen. 

De analyse van de promotiebudgetten van de drie winkelcentra laat zien dat de er zowel bij 
de inkomsten als bij de uitgaven van verschillende uitgangspunten wordt uitgegaan, omdat 

de afzonderlijke verdelingen verschillen vertonen. 

De in dit hoofdstuk uitgevoerde analyse zal als referentie dienen am in het volgende 

hoofdstuk het advies over de besteding van promotiegelden te onderbouwen. 
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Conclusie & aanbevelingen 6 
6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zal ter afronding van het onderzoek een antwoord warden gegeven op de 

vragen uit de probleemstelling. Hiermee wordt het doel van het onderzoek bereikt. Verder 

zullen er naar aanleiding van deze conclusie aanbevelingen gedaan warden. Deze 
aanbevelingen zullen betrekking hebben op de verbetering van besteding van 

promotiebijdragen en op vervolgonderzoek dat hier nag voor nodig zal zijn. 

6.2 Conclusie 
Het doel van het onderzoek is onderzoek uitvoeren naar de effecten van verschillende 
soorten gemeenschappelijke promotie om hiermee een advies uit te brengen over de 

besteding van promotiebijdragen. 

De probleemstelling waarmee gewerkt is, is tweeledig: 

"Zorgen promotie-acties die georganiseerd warden voor het gemeenschappelijke belang van 
winkelcentra voor een stijging van het aantal passanten en voor een stijging van de omzet 
van ondernemers?" 

"Hoe kunnen op basis van de resultaten van de effecten van de georganiseerde promotie
acties de promotiebijdragen voor verschillende winkelcentra het beste warden ingezet?" 

Na alle instrumenten om promotie in en random winkelcentra te organiseren in kaart te 

hebben gebracht en de beschikbare gegevens bij Corio te hebben bestudeerd, is duidelijk 

geworden dat van de drie promotie-instrumenten (media, activiteiten en decoratie) alleen het 
effect van media en activiteiten op de passantenontwikkeling en omzetontwikkeling van 

ondernemers gemeten zal warden. 

6.2.1 Promotie-acties en passantenontwikkeling 
De effecten van media zijn moeilijk te meten. Het effect van adverteren in diverse media 
hoeft niet tot een stijging van het aantal passanten te leiden, maar zal wel bijdragen aan het 

bekendmaken van activiteiten bij consumenten. Ofhet gebruik van media voor een effect op 

nieuwe consumenten heeft geleid, kan hiermee niet bevestigd warden. Wel kan gebruik van 
media indien er een stijgende trend waar te nemen is, hieraan bijgedragen hebben. 

Bij het onderzoeken van het effect van activiteiten op de passantenontwikkeling blijkt dat in 
de drie geanalyseerde winkelcentra over het algemeen een positieve afwijking op de 

actiedagen waar te nemen is. Maar, omdat de activiteitenloze dagen voor de activiteiten, oak 

vaak positieve afwijkingen laten zien en de dagen na de activiteiten vaak negatieve 
afwijkingen, is het effect op de passantenontwikkeling niet alleen afhankelijk van een 

promotie-actie. Het kan betekenen dat consumenten hun bezoekgedrag aan het 
winkelcentrum aanpassen, maar oak dat andere factoren voor dit beeld zorgen. 
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Omdat deze factoren van grate invloed kunnen zijn, zullen deze in de toekomst meegenomen 

moeten warden in de effectvergelijking. Als dit niet gebeurt, za1 een van de beoogde doelen 
met het passanten telsysteem, afva11en. Een bepaa1de passantenwaarde op een bepaa1de dag 

zegt namelijk niets zonder dat de beinvloedende factoren ernaast gelegd warden. 

6.2.2 Promotie-acties en omzetontwikkeling 
Uit de onder ondernemers gehouden enquetes blijkt dat bij het onderzoek van de effecten 

van promotie-acties op de omzetontwikkeling, dat promotie via media niet leidt tot een effect 
op de omzet door nieuwe consumenten. Ook weten veel ondernemers gewoon niet wat het 

effect van media op hun omzet is geweest. In een winkelcentrum gevestigd in een groeiend 

verzorgingsgebied, kan gebruik van media eraan bijgedragen hebben dat nieuwe 
consumenten naar het winkelcentrum komen en hier voor omzet zullen zorgen. 

Het effect van activiteiten op de omzetontwikkeling laat een wisselend beeld zien. 

Standaardactiviteiten brengen over het a1gemeen genomen geen effect of ondernemers weten 
niet welk effect ze veroorzaken. Spaaracties, jubileumacties of thema-acties warden door 

ondernemers over het a1gemeen met een positief effect op de omzet beoordeeld. 

Hieruit blijkt dat omzetgerelateerde acties voor ondernemers in omzet zijn uit te drukken, 

dit in tegenstelling tot de vaak standaardactiviteiten die op standaard commerciele 
momenten georganiseerd warden. 

6.2.3 Totaal effect promotie-acties 
Het tota1e effect van promotie-acties laat een wisselend beeld zien. Enerzijds zijn 

ondernemers van mening dat er een positief effect op het succes van het hele winkelcentrum 

is en anderzijds geven verschillende ondernemers aan niet te weten wat de bijdrage van de 

promotie-acties aan het succes van het hele winkelcentrum is. Dit kan gekoppeld warden 
aan de positieve impuls op de passantenontwikkeling die met een promotie-actie beoogd 

wordt. Echter consumenten stemmen hun bezoektijdstip aan een winkelcentrum vaak op 

een activiteit af. 

Het succes van promotie-acties op het gemeenschappelijke belang gericht, kan in twijfel 
wordt getrokken, omdat de helft van de ondernemers waar dit op van toepassing is, geen 

interesse in de gemeenschappelijke acties hebben of omdat ze aangesloten zijn bij een 
concern, ze met de acties op concernbasis meedoen. 

Verder dragen volgens ondernemers deze gemeenschappelijke acties niet bij aan het succes, 

omdat de gedachte leeft dat de activiteiten op een te eenzijdige doelgroep zijn gericht en niet 

voor een effect zullen zorgen. Ook vindt men het aanbod van de activiteiten te eenzijdig. 

6.2.4 Opbouw promotiebijdragen en besteding promotiebudgetten 
De opbouw van de promotiebijdragen laat zien dater in de portefeuille van een eigenaar niet 
een manier wordt gebruikt om de bijdrage vast te stellen. Omdat de effecten van promotie

acties bij de verschillende winkelcentra eenzelfde beeld laten zien, kan niet gezegd warden 
dat de opbouw van de bijdrage in het ene winkelcentrum beter is dan die in het andere 

winkelcentrum. 
De verdeling van het promotiebudget laat ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland 

een verschil zien. In de geana1yseerde winkelcentra wordt voora1 minder aan decoratie 
uitgegeven. Als reden hiervoor is volgens gesprekken bij Corio dat dit historisch zo gegroeid 

is. 



Ook de onderlinge verschillen tussen de uitgaven aan decoratie in de geanalyseerde 
winkelcentra laat verschillen zien. Een belangrijke hiervoor aan te geven reden is, het 

verschil tussen de uitgaven aan decoratie in een overdekt en een onoverdekt winkelcentrum. 

6.3 Aanbevelingen 
De aanbevelingen zullen voornamelijk betrekking hebben op datgene er allemaal nodig is om 
de effecten van promotie-acties op de passantenontwikkeling en op de omzetontwikkeling zo 

objectief mogelijk in kaart te brengen. Een gestructureerde rapportage van de beinvloedende 

factoren is hierbij van groat belang. 
Als laatste zal er aan de hand van de conclusie een advies uitgebracht warden over de 
besteding van promotiebijdragen en een aanbeveling voor vervolgonderzoek. 

6.3.1 Aanvullingen model effectvergelijking 
Orn in kaart te brengen wat het effect van promotie-acties op de passantenontwikkeling is, 
is het opgestelde model een goed hulpmiddel. Orn de passanten telgegevens van het Flucon 

systeem hier bruikbaar voor te laten zijn, zullen per situatie de beinvloedende factoren in 

kaart gebracht moeten warden. Deze gegevens kunnen dan naast de geconstateerde 

afwijkingen gelegd warden om een zo objectiefmogelijk oordeel te kunnen geven wat het 

effect van promotie-acties is geweest. 
Het in kaart brengen van deze beinvloedende factoren per activiteit kan deels door een 

verbetering van de verslaglegging. Hierbij hoort een inventarisatie van de beinvloedende 

factoren bij ondernemers. Deze factoren kunnen tijdens of na een activiteit op ondernemers 

van toepassing zijn. Orn bepaalde factoren te kunnen achterhalen, zullen consumenten 

tijdens activiteiten als informatiebron gebruikt moeten warden. Factoren die niet via 

consumenten of ondernemers achterhaald kunnen warden, zullen door de eigenaar of 
organisator van de activiteit zelf in kaart gebracht moeten warden. 

Door middel van de inventarisatielijst in figuur 6.1 is het, in combinatie met het opgestelde 

model, mogelijk om in de toekomst een beter oordeel over het effect van promotie-acties op 

zowel de passantenontwikkeling als de omzetontwikkeling van ondernemers te geven. Er 

wordt hierbij uitgegaan dat factoren zoals bereikbaarheid en sfeer, de zogenaamde NVM 
factoren, al in kaart gebracht zijn en niet opnieuw onderzocht hoeven te warden. Deze 

factoren zullen vaak in een sterkte en zwakte analyse van een winkelcentrum gerapporteerd 

staan. 
Deze uitbreiding van de verslaglegging is erg arbeidsintensief, maar noodzakelijk om het 

effect van promotie-acties op de passantenontwikkeling te onderzoeken. Orn dit 

arbeidsintensieve te verminderen, zullen niet alle promotie-acties geevalueerd warden. 

Omdat uit analyse gebleken is dat ondernemers vooral van omzetgerelateerde acties aan 
kunnen geven wat het effect op hun omzet is geweest, is opsplitsing van de promotie-acties 

in thema-acties en omzetgerelateerde acties een hulpmiddel. Thema-acties hebben vaak een 

minder direct meetbaar effect dan omzetgerelateerde acties. 
Door bij verschillende winkelcentra per jaar van een aantal omzetgerelateerde acties de 

beinvloedende factoren te evalueren, kan de verslaglegging verbeterd warden. Door deze 

verslaglegging naast de passantengegevens te leggen kan het effect van de actie beter 

onderbouwd warden. 
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Na activiteit· 

I Organisatie van eigen acties i 

Omzetverandering door 
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Tijdens en na activiteit· 

Druktebeeld tijdens 
activiteit in kaart brengen 

Situatie concurrentie in 
kaart brengen 

I 

I 

Doe!: 

In kaart brengen of nieuwe 
consumenten zijn bereikt 

In kaart brengen uit welke media de 
bekendheid van de activiteit is gehaald 

In kaart brengen wat impact activiteit is 

In kaart brengen of de activiteit het 
bezoektijdstip heeft beinvloed 

In kaart brengen of bezoek vanwege 
andere acties is 

In kaart brengen of tijdens activiteit 
eigen acties zijn gehouden 

In kaart brengen of activiteit tot 
omzetverandering heeft geleid 

Weersgesteldheid in kaart brengen 

Beschikbaarheid parkeergelegenheid 
in kaart brengen 

Opmerking figuur: Indien de andere factoren nag niet in kaart zijn gebracht, 
dienen oak deze nag nader onderzocht te warden, echter deze factoren (van 

NVM) staan vaak al in sterkte en zwakte analyses van een winkelcentrum 

Figuur 6.1: Inventarisatielijst belangrijkste befnvloedende f actoren effecten promotie--acties 



6.3.2 Advies besteding promotiebijdragen en aanzet voor vervolgonderzoek 
De opbouw van de promotiebijdrage van ondememers en de verdeling van het 
promotiebudget over de verschillende instrumenten dient heroverwogen te worden. Dit, 

omdat enerzijds blijkt dat de procentuele verdeling in de geanalyseerde winkelcentra afwijkt 
van de gemiddelde verdeling in Nederland en anderzijds de moeilijkheid om de effecten van 

promotie-acties te meten. 

Orn eenduidigheid in de opbouw van de promotiebijdrage van ondememers te creeren, wordt 

het toepassen een manier geadviseerd. De manier waarop de bijdrage een omgekeerd 

evenredig principe weerspiegeld is hierbij het meest gangbaar. Dit wi1 zeggen dat 
ondernemers betalen volgens het principe: hoe groter de gehuurde winkelvloeroppervlakte, 

hoe minder de promotiebijdrage per m 2 wordt. Vervolgonderzoek over de exacte opbouw zal 

hier uitsluitsel over geven. Enkele argumenten om met dit principe te werk te gaan, zijn: 

" Grote huurders profiteren direct doordat ze op jaarbasis minder promotiebijdrage per m2 

betalen; 

" De eigenaar profiteert, omdat grotere winkelvloeroppervlakten verhuurd zijn en zo 
zekerheid aan huurinkomsten wordt gegenereerd; 

" De analyse heeft laten zien dat het merendeel van de grotere huurders bij een concern 

aangesloten is en met promotie-acties op concembasis meedoet. Hierdoor zijn ze minder 
met de op het gemeenschappelijke belang gerichte promotie-acties bezig. Ook fungeren 

grote huurders al vaak als trekkers en dat dient ook gezien te worden als een manier van 

promotie om het succes van het winkelcentrum te verhogen. 

De verdeling van het promotiebudget dient ook aangepast te worden. Dit, omdat promotie
acties minder als omzetbrenger maar meer als sfeerbrenger gezien moeten worden. Hiervoor 

zal ook vervolgonderzoek noodzakelijk zijn. Dit zal in hoofdlijnen erop neerkomen dat: 

" De uitgaven aan activiteiten in thema-acties en omzetgerelateerde acties verdelen. 
Hiermee kan het effect van een actie beter onderzocht warden; 

" De standaard activiteiten een andere prioriteit geven. Deze dienen meer om aan de 

verwachtingswaarde bij consumenten te voldoen; 
" Investeren in omzetgerelateerde acties indien het doel van een actie omzet genereren is. 

" Thema-acties dienen meer als sfeerverhogend gezien te worden. Door ook meer met 

thema's te rouleren, blijft het voor consumenten aantrekkelijk een extra bezoek aan het 
winkelcentrum te brengen. Ook het verhogen van de uitgaven aan decoratie hoort hierbij; 

" Meer rouleren in de doelgroep die bereikt wil worden. Dit omdat veel acties op kinderen 

gericht zijn. Gericht consumentenonderzoek uitvoeren naar de gewenste doelgroep en het 
soort acties die bij deze doelgroep aansluiten is erg belangrijk. 

Door op basis van de hiervoor gegeven aandachtspunten de promotie van winkelcentra meer 
taakstellend te benaderen, kan het effect van promotie-acties specifieker gemeten worden. 
Vervolgonderzoek naar specifieke verbeteringen zal hier een steentje aan bijdragen. Hiema 

is het in de toekomst mogelijk specifieke conclusies over de effecten van promotie-acties te 
trekken. Dan zal promotie een meer op de lange termijn gericht karakter krijgen. 

Conclusie & aanbevelingen 
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