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VOORWOORD 

Oit rapport is het resultaat van onderzoek bij het blad Brabant Cultureel, een blad dat door het 
Noordbrabants Genootschap wordt uitgegeven. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van 
Anne-Mariken Raukema, directeur van het Noordbrabants Genootschap en redactiesecretaris van 
Brabant Cultureel. Ik, als student Technische Bedrijfskunde, heb onder verantwoordelijkheid van 
de Bedrijfskundewinkel van de Technische Universiteit Eindhoven deze opdracht uitgevoerd. 

Graag wil ik bij deze de volgende person en bedanken voor hun hulp en medewerking tijdens het 
onderzoek: Miriam van der Plaat, voor de begeleiding vanuit de Bedrijfskundewinkel; Anne
Mariken Raukema, voor de tijd die ze in het onderzoek heeft gestoken en de informatie die ze 
heeft gegeven; de redactieleden van Brabant Cultureel, voor het mogen bijwonen van de 
redactievergaderingen. 
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""" 

SAMENVATTING 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Noordbrabants Genootschap. 

Het Noordbrabants Genootschap geeft het blad Brabant Cultureel uit. Het lezersaantal van Bra
bant Cultureel moet voor het einde van 1998 minstens 2000 zjjn, wil Brabant Cultureel subsidie 
van de provinciale overheid blijven ontvangen. Het Noordbrabants Genootschap heeft daarom de 
opdracht gegeven om een marketingplan op te stellen waardoor het lezersaantal kan worden ver
groot van ongeveer 1 500 lezers naar 2000 a 3000 lezers. 

Door mid del van inventarisatie van aile ideeen ter promotie van Brabant Cultureel die al bij Bra
bant Cultureel aanwezig waren en door middel van gesprekken met redactieleden van Brabant 
Cultureel, is een marketingplan opgesteld. Dit marketingplan is opgesteld aan de hand van het 
boek 'Marketing management, analysis, planning, implementation, and control' van Ph. Kotler. 
Het marketingplan resulteert in een actieprogramma waarin kort is weergegeven wat er wanneer 
moet worden gedaan door een team van Brabant Cultureel voor het genereren van financiele 
middelen en v~~r het promoten van het blad. 

Het Noordbrabants Genootschap wi! tevens weten hoe adverteerders benaderd kunnen worden 
en welke adverteerders het beste door Brabant Cultureel kunnen worden benaderd. Daartoe 
wordt in dit rapport een lijst van potentiele adverteerders gegeven en een advies hoe nieuwe ad
verteerders kunnen worden benaderd. Momenteel wordt er niet gebruik gemaakt van adverteer
ders omdat het voor adverteerders niet interessant is om in een blad te verschijnen met een opla
ge kleiner dan 2000 exemplaren. Adverteerders kunnen pas benaderd worden als een oplage 
wordt behaald van 2000 exemplaren, dus eerst zal het marketingplan ge'implementeerd moeten 
worden voordat begonnen kan worden met de werving van adverteerders. 



INlEIDING 

De Bedrijfskundewinkel is een onderzoeks- en adviesbureau dat door studenten bemand en geleid 
wordt. Startende ondernemers, kleine bedrijven en maatschappelijke instellingen met beperkte 
financiele middelen en kennis kunnen bij de Bedrijfskundewinkel terecht voor kosteloos onderzoek 
en advies. Zo ook het Noordbrabants Genootschap. 

Het Noordbrabants Genootschap geeft het blad Brabant Cultureel uit. Het lezersaantal van Bra
bant Cultureel moet voor het einde van 1998 minstens 2000 zijn, wil Brabant Cultureel subsidie 
van de provincia Ie overheid blijven ontvangen. Dit onderzoek moet resulteren in een marketing
plan, dat kan worden uitgevoerd door een team van Brabant Cultureel, waardoor het lezersaantal 
na 1998 ver boven de 2000 uit zal stijgen. 

Tevens wi! het Noordbrabants Genootschap weten hoe adverteerders benaderd kunnen worden 
en welke adverteerders het beste door Brabant Cultureel kunnen worden benaderd. 

Dit rapport is als voigt opgebouwd: In hoofdstuk 1 wordt de onderzoeksopzet weergegeven. 
Hierin komen de volgende punten aan de orde: 

• Een situatie-omschrijving: wie zijn de opdrachtgevers 
• De probleem-omschrijving 
• De opdrachtomschrijving 
• De onderzoeksvraag 
• De methode van onderzoek 

In dee I 1 wordt vervolgens het marketingplan weergegeven, opgedeeld in hoofdstukken zoals 
deze ook in Kotler [1] zijn opgesteld. Hierbij wordt eerst de huidige marketingsituatie van Brabant 
Cultureel weergegeven. Vervolgens wordt een SWOT-analyse uitgevoerd, waarin aile kansen, 
bedreigingen, sterkten en zwakten van Brabant Cultureel aan de orde komen. Daarna wordt de 
doelstelling van het marketingplan vermeld, waarna de marketingstrategie wordt weergegeven 
die gebruikt wordt am de doelstelling te bereiken. Dit resulteert uiteindelijk in een actieprogram
ma, waarin wordt aangegeven wat er precies gedaan moet worden am de doelstelling te behalen 
en wanneer het gedaan moet worden. Tenslotte wordt er nag een advies gegeven voor controle 
en beheersing van het marketingplan in de toekomst. 

In deel 2 wordt weergegeven welke adverteerders benaderd kunnen worden en hoe deze bena
derd kunnen worden. Daarvoor wordt eerst beschreven hoe adverteerders zijn gezocht. Dit resul
teerde in een lange lijst met bedrijven die mogelijk zouden willen adverteren in Brabant Culturee!. 
Deze bedrijven zijn geanalyseerd naar doelgroep en of deze doelgroep overeenkomt met de lezer 
van Brabant Cultureel. Indien dit het geval was, is het bedrijf opgenomen in een lijst van potentie
Ie adverteerders die effectief benaderd kunnen worden. Tenslotte is aangegeven hoe deze poten
tiele adverteerders benaderd kunnen worden. 



1. DE ONDERZOEKSOPZET 

1.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet weergegeven. De onderzoeksopzet is de schriftelUke 
terugkoppeling over het vooronderzoek en tegelijk het plan van aanpak voor de rest van het on
derzoek. Eerst wordt de opdrachtgever omschreven in de situatie-omschrijving [1, 2]. Vervolgens 
komen het probleem en de onderzoeksvragen aan de orde die door middel van dit onderzoek be
antwoord moeten worden. Uiteindelijk wordt beschreven hoe het hele onderzoek zal worden 
aangepakt, 

<> 1.2. Situatie-omschrijving 

Het Noordbrabants Genootschap, het voormalig provinciaal genootschap van kunsten en weten
schappen, is een algemeen-culturele vereniging in Noord-Brabant, opgericht in 1 837. De vereni
ging is actief op het terrein van de alfa-wetenschappen en wit verder ook het kunstleven in de 
provincie bevorderen. 
In haar activiteiten op wetenschappelijk gebied streeft zij twee doelstellingen na: 
• Enerzijds wit het Genootschap onderzoek bevorderen, door professionals en gevorderde ama

teurs, naar de geschiedenis, de kunst-, muziek-, literatuur- en bouwgeschiedenis, het dialect, 
alsmede de archeologie van Brabant. 

• Anderzijds streeft ze er naar eenmaal vergaarde wetenschappelijke kennis te verspreiden on
der een breed, in kunst en cultuur ge'interesseerd publiek in Noord-Brabant en daarbuiten, 

Op het terrein van de kunsten kent het Genootschap een vergelijkbare splitsing in doelstellingen: 
• Zo wit het Genootschap aan de ene kant diegenen in deze provincie die in uitvoerende zin, 

hetzij als professioneel hetzij als gevorderde amateur, actief zijn op zulke terreinen als muziek, 
literatuur en beeldende kunst door middel van opdrachten ondersteunen in hun activiteiten. 

• Aan de andere kant stelt het Genootschap zich ten doel een breed, algemeen-cultureel ge'inte
resseerd publiek, in Noord-Brabant en daarbuiten, kennis te laten maken met de produc
ten/activiteiten van deze kunstenaars en uitvoerenden, 

Het Noordbrabants Genootschap is een culturele vereniging. Dit komt tot uitdrukking in het func
tioneren van het Genootschap. De leden zorgen door middel van een jaarlijkse bijdrage voor een 
financiele basis onder de vereniging. 
Niet minder belangrijk is de creativiteit die een aantal leden, ongeveer 50, ontwikkelt in de com
missies en secties. Deze personen zijn deskundig op bepaalde terreinen van wetenschapsbeoefe
ning en kunsten en hebben hun inbreng bij het bedenken en voorbereiden van vele activiteiten. 
Naast de leden zijn ook andere culturele instellingen van belang v~~r informatie en advies bij het 
voorbereiden van allerlei activiteiten van het Genootschap. Daartoe behoren: 
• Het Noordbrabants Museum 
• De letterenfaculteit van de Katholieke Universiteit Brabant 
• De Nieuwe Brabantse Kunststichting (NBKS) 
• De Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening (BRG) 

De verschillende activiteiten die het Noordbrabants Genootschap organiseert zijn o,a. een thema
dag/lezing, een boekuitgave en contactdagen. 



Op dit moment werken er 3 mensen bij het Noordbrabants Genootschap, waarvan de directeur 
de enige fulltime werknemer is. De anderen werken er parttime. 

Het Noordbrabants Genootschap geeft het blad Brabant Cultureel uit. Het blad heet pas sinds 1 
jaar Brabant Cultureel. Hiervoor heette het Brabantia. Met de naamsverandering zijn ook een aan
tal andere zaken drastisch veranderd: er zijn redactiestatuten opgesteld en de vorm, de inhoud en 
de redactie zijn gewijzigd. 
Het blad staat vol met artikelen die iets met de volgende onderwerpen te maken hebben: 

• literatuur 
• beeldende kunst 
• podiumkunst 
• geschiedenis 
• fotografie en film 

Leden van het Noordbrabants Genootschap krijgen het blad automatisch, maar er kan ook een 
abonnement op Brabant Cultureel genomen worden zonder lid te zijn van het Noordbrabants Ge
nootschap. Momenteel zijn er ongeveer 1500 lezers van Brabant Culturee!. 

Er zijn een aantal bedrijven die door hun bijdrage de kwaliteit van de culturele activiteiten van het 
Noordbrabants Genootschap garanderen en stimuleren. Ais tegenprestatie van de donateurspak
ketten krijgen de bedrijven een advertentie in Brabant Cultureel. 
Het geld dat wordt verkregen van bedrijven, samen met het abonnementsgeld, levert niet genoeg 
op om de kosten te dekken. Op dit moment ontvangt Brabant Cultureel subsidie van de provincie, 
maar als er aan het einde van 1998 nog geen 2000 lezers zijn, stopt deze subsidie. 

1.3. De probleemomschrijving 

Het Noordbrabants Genootschap geeft het blad Brabant Cultureel uit. Het aantal abonnementen 
moet in 1998 minstens 2000 zijn, wit Brabant Cultureel subsidie van de provincie blijven ontvan
gen. Het Noordbrabants Genootschap heeft al allerlei idee en ter promotie van het blad, maar er 
zit geen lijn in die ideeen. Het Noordbrabants Genootschap wit daarom advies en ondersteuning 
bij het opstellen van een promotieplan waardoor het aantal abonnementen gestructureerd en ge
faseerd omhoog kan worden gebracht. 
Dit onderzoek moet als resultaat een concreet plan zijn dat uitgevoerd kan worden door een team 
van het Noordbrabants Genootschap. 
Tevens wil het Noordbrabants Genootschap weten hoe ze bedrijven, instellingen en organisaties 
die nog geen relatie zijn van het Noordbrabants Genootschap, kan benaderen. 8edrijven kunnen 
tegen betaling advertenties plaatsen; instellingen en organisaties zouden bepaalde aanbiedingen 
of kortingen aan de (nieuwe) lezers kunnen bieden. Daarbij weet het Noordbrabants Genootschap 
ook nog niet welke bedrijven ze wi! benaderen, dus dat moet eveneens onderzocht worden. 

1.4. De opdrachtomschrijving 

De opdrachtomschrijving geeft aan wat het doe I van het onderzoek is. De opdrachtomschrijving voor 
dit onderzoek luidt als voigt: 

Een plan opstellen dat ervoor zorgt dat het aantal abonnees van Brabant Cultureel voor het begin 
van 1998 minstens 2000 bedraagt. 

en 



Middelen zoeken waarmee Brabant Cultureel zich het beste naar nieuwe adverteerders kan profi
/eren en daarbij tevens onderzoeken naar welke adverteerders Brabant Cultureel zich het beste 
kan profileren. 

<> 1.5. De onderzoeksvragen 

Een onderzoeksvraag is een vraag die uiteindelijk aan de hand van de resultaten van het onderzoek, 
beantwoord moet worden. In dit geval is het onderzoek op te delen in twee onderzoeksvragen en die 
luiden als voigt: 

Hoe kan het aantal abonnees voor het begin van 1998 omhoog worden gebracht tot minstens 
2000 abonnees? 

Hoe kunnen nieuwe re/aties van Brabant Cu/tureel worden benaderd? 

1.6. Methoden van onderzoek 

Om op de onderzoeksvragen een antwoord te krijgen zal voor dit onderzoek titeratuur moeten 
worden bestudeerd dat bij Brabant Cultureel beschikbaar is. Zo is er een onderzoek gaande bij de 
KUB naar wat lezers van de inhoud van het blad vinden. Er zijn ook al allerlei ideeen ter promotie 
van het blad, zoals 'een voorstel voor marketing en promotie van Brabant Cultureel'. Tevens kan 
het zinvol zijn om bijvoorbeeld jaarverslagen van het Noordbrabants Genootschap door te nemen 
etcetera. 
Gesprekken/interviews met redactieleden van Brabant Cultureel zouden meer inzicht kunnen ge
ven voor dit onderzoek. Het bijwonen van redactievergaderingen kan ook de nodige informatie 
opleveren. 
Literatuur uit de bibliotheek van de faculteit Technologie Management op de TUE zal worden ge
bruikt voor een theoretische ondersteuning van dit onderzoek. 



DEEL 1 

MARKETINGPLAN BRABANT CUL TUREEL 



2. INLEIDING MARKETINGPLAN 

Brabant Cultureel is een maandblad dat zich in zeer brede zin bezighoudt met kunst en cultuur in 
relatie tot de provincie Noord-Brabant. Het gaat daarbij om het complete kunstveld, maar ook de 
cultuurhistorie, het mediabeleid en de ontwikkelingen van het overheidsbeleid in deze sectoren. 
Activiteiten, maar ook beleidsmatige aspecten, toekomstvisies en kunstenaars met Brabantse 
wortels kunnen onderwerp van publicatie zijn. 

Het probleem is dat als Brabant Cultureel voor het einde van 1998 geen 2000 abonnees heeft, 
de subsidie die door de provincie wordt verstrekt, wordt stopgezet. Hierdoor wordt er een groot 
deel van de inkomsten misgelopen, waardoor de continu"iteit van het blad wordt bedreigd. De 
doelstelling van dit marketingplan is daarom het bereiken van een lezersaantal van 2000 v~~r het 
einde van 1998. 

Aan de hand van het boek 'Marketing management, analysis, planning, implementation, and con
tro/' van Ph. Kotler [1] is dit marketing plan opgesteld. In bijlage 1 is een samenvatting van het 
boek weergegeven (puur theoretisch) met betrekking tot het marketing management proces. In 
dit marketing plan wordt een aantal keer verwezen naar het marketing management proces. 
Het verschil tussen het marketing management proces en een marketingplan is het volgende: 
• Een marketing management proces bestaat uit het analyseren van marketingkansen, onder

zoeken en selecteren van doelmarkten, ontwerpen van marketingstrategieen, het plannen van 
marketingprogramma's en het organiseren, implementeren en beheersen van de marketingin
spanning. 

• Een marketingplan is de vorm waarin het marketing management proces wordt gegoten. 

Dit marketingplan geeft aan waar de problemen bij Brabant Cultureel liggen en hoe deze verbe
terd kunnen worden. In het marketingplan wordt eerst de huidige marketingsituatie van Brabant 
Cultureel weergegeven. Vervolgens wordt een SWOT-analyse uitgevoerd, waarin aile kansen, 
bedreigingen, sterkten en zwakten van Brabant Cultureel aan de orde komen. Daarna wordt de 
doelstelling van het marketingplan vermeld, waarna de marketingstrategie wordt weergegeven 
die gebruikt wordt om de doelstelling te bereiken. Dit resulteert uiteindelijk in een actieprogram
rna, waarin wordt aangegeven wat er precies gedaan moet worden om de doelstelling te behalen 
en wanneer het gedaan moet worden. Tenslotte wordt er nog een advies gegeven voor controle 
en beheersing van het marketingplan in de toekomst. Het plan eindigt met een actieplan dat een 
overzicht geeft van de activiteiten die moeten worden verricht om de doelstelling te behalen. 



3. HUIDIGE MARKETINGSITUATIE 

<> 3.1. Inleiding 

In dit onderdeel wordt de huidige marketingsituatie onder de loep genomen. Relevante achter
grondgegevens over de markt, het product, de concurrentie, de distributie en de macro-omgeving 
zullen worden weergegeven om te onderzoeken wat de huidige marketingomgeving van Brabant 
Cultureel is. 

3.2. Huidige relevante achtergrondgegevens over de markt 

In stap 2 van het marketing management proces (bijlage 1) wordt weergegeven hoe de doelgroep 
precies onderzocht en geselecteerd kan worden. Onlangs is een onderzoek door de KUB uitge
voerd naar de mening van de lezer over Brabant Cultureel. Daarbij is tevens een beeld gevormd 
van de huidige lezer. In onderstaande tabel is het profiel van de huidige lezer weergegeven, dat 
met behulp van het onderzoek van de KUB te maken is 1 • Hierbij is tevens gebruik gemaakt van 
het stageverslag van Yvette Lockefeer [4], waarin een dergelijk profiel ook wordt weergegeven. 

Tabel3 l' ProfieJ van de lezer van Brabant Cultureel .. 
Algemene Demografische * gemiddeld ongeveer 55 jaar 
kenmerken: varia belen * opleiding HBO/Academisch 

* werkzaam in aile beroepen (bijv. in de 5 sectoren: litera-
tuur; beeldende kunst; podiumkunsten; foto/film; ge-
schiedbeoefening) 

* inkomen modaal/2x modaal 

* mannen en vrouwen 

* woonachtig, werkend/studerend in Noord-Brabant 
Communicatieve * informatiebehoefte naar de 5 aandachtsvelden; kritische 
situatie stukken 

* enige voorkennis van kunst en cultuur 

* houding ten opzichte van Noordbrabants Genootschap: 
neutraal/positief 

* mediagebruik: landelijke- en regionale dagbladen, vakbla-
denllife-stylebladen 

* relatie met andere doelgroepen: musea en andere kunst-
en cultuurinstellingen 

1 De resultaten uit de enqut'He van de KUB die voor dit marketingplan zijn gebruikt. zijn in bijlage 2 weergegeven. 



Specifieke literatuur 
kenmerken: 

beeldende kunst 

podiumkunsten 

foto/film 

* I\loord-Brabantse auteurs (amateurs en professionals) 
* docenten en studenten Nederlands van middelbaar en 

hoger onderwijs 
* instellingen die literatuurcursussen en bijeenkomsten 

organiseren 
* boekhandels en antiquariaten 
* bezoekers/lezers van de open bare bibliotheken 
* Noord-Brabantse beeldende kunstenaars 
* docenten en studenten van de academies voor beelden-

de kunsten 
* instellingen die cursussen beeldende kunst organiseren 
* galeries en kunsthandel 
* musea voor beeldende kunst 
* instellingen voor architectuur 
* kunstuitleen 
* Noord-Brabantse acteurs/zangers/musici/dansers 
* Het Brabants Orkest 
* Het Zuidelijk Toneel 
* Noord-Brabantse amateurtoneelgezelschappen 
* opleidingen drama, ballet, dans, muziek 
* theatercafe's en schouwburgen 
* de betere muziekhandel 
* Noord-Brabantse fotografen/filmers (amateurs en pro-

fessionals) 
* kunstacademies 
* kunstenaars met foto/film als expressie 
* amateurverenigingen 
* bioscopen en filmtheaters 
* Nederlandse Bioscoopbond 
* Vereniging Nederlands Filmtheater 
* Brabants Filmarchief 
* Nederlands Instituut voor Animatiefilm 

geschiedbeoefening * docenten en studenten geschiedenis 
* amateurverenigingen 
* musea voor geschiedbeoefening en archeologie 
* Brabantse heemkundekringen 
* Historische Vereniging Brabant 

<> 3.3. Huidige relevante achtergron~gegevens over het product 

Bij de indeling op basis van duurzaamheid is Brabant Cultureel te classificeren onder de duurzame 
goederen. Het is een tijdschrift dat niet zomaar gekocht wordt. Over die koopbeslissing wordt 
nagedacht. Duurzame producten vereisen meer persoonljjke verkoop en service. 
Bij de indeling op basis van consumentengoederen, waarbij geclassificeerd wordt naar de koop
gewoonten van de consument, kan Brabant Cultureel worden ingedeeld bij de specialty goods. 
Het is een blad dat een uniek onderwerp behandelt, namelijk cultuur in Noord-Brabant. 



Het verloop van de leden en de abonnees (de vraag) over de afgelopen 3 jaar is als voigt: 
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Figuur 1: Verloop vraag Brabant Cultureel 

De prijs van Brabant Cultureel is momenteel als voigt bepaald: 
• Leden van het Noordbrabants Genootschap betalen een contributie van /72,50. Hiervoor ont

vangt men tien nummers van Brabant Cultureel, uitnodigingen voor en kortingen op evene
menten en uitgaven van boeken. 

• Lezers kunnen ook aileen een abonnement hebben op Brabant Culturee!. Abonnees betalen 
voor tien nummers een bedrag van /55,- per jaar. 

• Brabant Cultureel wordt los verkocht bij o.a. de betere boekhandels en musea voor een bedrag 
van /7,50 per exemplaar. 

De begroting van Brabant Cultureel gaat in feite niet verder dan een simpele productiebegroting 
[5]: 

• Er is voldoende geld voor een eenvoudige uitvoering zonder steunkleuren in een basis lay-out 
zonder de mogelijkheid van extra vormgeving. 

• De redactie kan functioneren via een lage onkostenvergoeding die aangevuld kan worden via 
medewerkershonoraria. Daarbij kan gestipuleerd worden dat deze honoraria ver beneden de 
NVJ-norm voor gespecialiseerde journalistiek liggen. Toch wordt er van de redactie, hoofdre
dactie, losse en vaste medewerkers volledige professionaliteit verlangd. 

• Na productie en verzendinglverspreiding van Brabant Cultureel en betaling van onkostenver
goedingen en medewerkershonoraria, alsmede minimale vergaderkosten, is het budget op. 

Het budget van Brabant Cultureel bestaat uit drie pijlers. In volgorde van omvang: 
• Jaarlijkse bijdrage van het Noordbrabants genootschap, die daarbij put uit de ledenbijdragen 

en een bescheiden aantal sponsors (tegenwaarde in advertenties in Brabant Culturee!): 
/115.000,-

• Jaarlijkse provincia Ie subsidie aan Brabant Cultureel van bijna /75.000,-
• Abonnementsgelden van ca. 600 niet-Ieden van het Noordbrabants Genootschap en losse 

verkoop: /25.000,-

Uitgaven aan reclame zijn er niet. Er wordt wei gratis reclame gemaakt door o.a. stoppertjes in 
dagbladen, gratis advertentie in museummagazine. 



~ 3.4. Huidige relevante achtergrondgegevens over de concurrentie 

Concurrenten van Brabant Cultureel zijn andere culturele tijdschriften. Uit het onderzoek dat door 
de KUB is gehouden blijkt dat de lezers van Brabant Cultureel de volgende tijdschriften lezen: 

• Aniddity • Management kunst 
• Archis • Mens en Melodie 
• BK informatie • Mojo 
• Blad van architectuur • Monumenten 
• Boek Mon Cahier • Multiculturele bladen 
• Boekmanstichting • NB Historisch Nieuwblad 
• Brabant Heem • Nexus 
• Bravissimo • OKB Nederland 
• Bulletin Rijksmuseum • OKB Vlaaderen 
• Chasse krant • Ons erfdeel 
• Dans • Onze taal 
• De gids • OOR 
• Deltaplan cultuurbeleid • Oregine 
• Elsevier • Pan 
• Entre' Acte • Revisor 
• Faxx • Scarabee 
• Flehile • Schrijven 
• Gramophone • Script 
• Heemkunde periodiek • Skrien 
• Het Brabants kasteel • Spiegel Historiaal 
• Histoire • Tableau 
• Jazz • Theaterjournaal 
• Jong Holland • Ton Theatraal 
• Klei en hobby • Unic 

• KM • Vernissage 
• Kunstmagazine' Art' • Vitrine 
• Kunstbeeld • Volkskundig Bulletin 
• Kunstenaarswijzer • Wereldmuziektijdschrift 
• Kunstschrift • Westerheem 
• Luister • Wetenschap Cultuur & Samenleving 
• Maatstaf • Zannekin 

Deze tijdschriften zijn gericht op een specifiek cultureel onderwerp waarin de lezer geinteresseerd 
is, zoals geschiedenis, muziek en theater. Brabant Cultureel richt zich op 5 gebieden binnen cul
tuur en bereikt daarbij een groter publiek, maar stoot daardoor ook bepaalde lezers af, omdat 
deze puur ge'interesseerd zijn in een specifiek cultureel onderwerp. 
Uit de enqu~te die door de KUB gehouden is blijkt tevens dat lezers ook de cultuurbijlage van 
verschillende dagbladen raadplegen om te weten wat het cultuuraanbod op een bepaald moment 
is. Brabant Cultureel speelt hier al op in. De agenda is uit Brabant Cultureel geschrapt omdat Bra
bant Cultureel nooit zo up-to-date kan zijn als de dagbladen. Onderwerpen uit artikelen die in 
dagbladen worden door Brabant Cultureel 6f vanuit een andere invalshoek benaderd 6f eerder 
behandeld zodat Brabant Cultureel de dagbladen voor is 6f de onderwerpen worden helemaal niet 
behandeld. 



<> 3.5. Huidige relevante achtergrondgegevens over de distributie 

Brabant Cultureel maakt momenteel gebruik van de volgende distributiekanalen: 
• Het Noordbrabants Genootschap zorgt voor de verzending van de abonnementen. 
• Via boekhandels en een aantal museumwinkels worden losse exemplaren verkocht. 

* De musea die Brabant Cultureel in hun collectie hebben, verkopen het blad zeer weinig. De 
redenen van andere musea om het blad niet verkopen is ruimtegebrek of voorkeur v~~r het 
verkopen van eigen werk. [6] 

* Brabant Cultureel wordt verkocht in ongeveer 10 boekhandels in Noord-Brabant, met een 
goede spreiding over de verschillende regio's. 

Via het telemarketingbureau Sellform worden momenteel proefabonnees geworven. Sellform 
heeft tot nu toe: 
• 938 proefnummers verzonden 
• 1255 proefabonnementen geworven waarvan er totaal 161 lezers (13%) een jaarabonnement 

hebben genomen. 
Dit levert dus aardig wat (proef)abonnementen op, maar niet genoeg om 2 a 3000 abonnemen
ten te hebben aan het einde van 1998. Het probleem bij het werven van abonnementen via tele
marketing is dat het kennismakingen oplevert die grotendeels weer verlopen, waarbij de inkom
sten net genoeg zijn om het telemarketingbedrijf te betalen maar niet de kosten van extra oplage 
en verzending. 

<> 3.6. Huidige relevante achtergrondgegevens over de macro-omgeving: 

De macro-omgeving heeft betrekking op de volgende factoren: 
• Demografische factoren: verdeling ouderen/jongeren in Brabant. In Noord-Brabant is net als in 

de rest van Nederland een grote toename van senioren te constateren. Dit is voor Brabant Cul
tureel een positieve ontwikkeling omdat Brabant Cultureel voornamelijk door de oudere gene
ratie wordt gelezen. 

• Economische factoren. Het inkomenspatroon van Brabanders is vrij hoog, wat ook positief 
voor Brabant Cultureel is. 

• Politieke!wette!ijke factoren. De beslissing van de overheid (provincie) met betrekking tot het 
verstrekken van subsidie aan Brabant Cultureel verliep als voigt. De politieke partijen vormen 
samen een cultuurcommissie. Bij de beslissing over Brabant Cultureel komen de politieke par
tijen en de gedeputeerden samen voor overleg. Bij de laatste bijeenkomst waren de gedepu
teerden tegen het continueren van het verstrekken van subsidie aan Brabant Cultureel. De 
partijen waren v~~r. Nu is dus de regeling getroffen om eind 1998 af te wachten. Indien dan 
niet het lezersaantal van 2000 is bereikt, wordt de subsidie stopgezet. Dit zal het verdere be
staan van Brabant Cultureel in gevaar brengen. 
Het vreemde bij deze beslissing is dat met betrekking tot cultuur de overheid subsidie toekent 
op basis van de kwaliteit van de inhoud. Er wordt nooit naar cijfers gekeken. Stel een dans
groep trekt maar een klein aantal mensen per voorstelling, maar hetgeen wat zij brengen is 
uniek, dan wordt aan hen gewoon subsidie verstrekt. En juist bij Brabant Cultureel wordt er 
echt op het aantal lezers gekeken, terwijl Brabant Cultureel een uniek cultureel blad is voor 
Noord-Brabant. 

': : 



4. SWOT-ANAL VSE 

~ 4.1. Inleiding 

Een SWOT-analyse (Strengths, Weakness, Opportunity en Threat-analyse) identifieeert de be
langrijkste sterkten en zwakten van de onderneming en kansen, bedreigingen met betrekking tot 
de omgeving. 

Aile kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten komen uit de ideeen over promotieplannen/ mar
ketingplannen die er bij Brabant Cultureel al aanwezig waren. 

~ 4.2. Kansen/bedreigingen analyse 

Hier worden de belangrijkste kansen en bedreigingen geanalyseerd waarmee de onderneming 
wordt geeonfronteerd. Het is een soort omgevingsanalyse: wat zijn de kansen of bedreigingen 
met betrekking tot de lezers, de adverteerders, de overheid, andere geldschieters etc. 

Brabant Cultureel wordt geeonfronteerd met de volgende kansen: 
• Het telemarketingbureau Sellform zorgt momenteel voor een bepaald aantal proefabonnemen

ten per maand. Dit is positief, maar nog niet genoeg. 
• Er heeft werving via culturele gesehenken (o.m. in samenwerking met HBO en theaters) 

plaatsgevonden in Brabant Cultureel en leverde meer jaarabonnementen op dan de telemarket
ingaetie in dezelfde periode. 

• Er is iemand van de Bedrijfskundewinkel aangesteld om een marketingplan op te stellen. Dit 
marketingplan moet resulteren in een aantal aeties om het lezersaantal in vrij snelle tijd op 2 Ii 
3000 te krijgen. 

Brabant Cultureel wordt geconfronteerd met de volgende bedreigingen [7, 8]: 
• Aan het einde van 1998 wordt de subsidie stopgezet als er geen 2000 lezers zijn. 
• Sponsoring verloopt uitsluitend via de uitgever, het Noordbrabants Genootschap. Om niet 

volledig van de provinciale subsidie afhankelijk te zijn, zijn naast het Genootschap partners 
nodig. 
Advertentie-acquisitie is minimaal door gebrek aan professionele ondersteuning. Voor de ad
vertentiemarkt is 1250 lezers niet interessant. Adverteerders worden pas alert als er een ge
specialiseerde en goed bij kas zittende oplage bereikt wordt van 2 it 3000 exemplaren. Deze 
'bedreiging' kan pas omgezet worden in een kans als die oplage wordt gehaald. In het tweede 
deel van dit verslag wordt beschreven hoe Brabant Cultureel adverteerders kan benaderen. 

• Het aantal plaatsen waar Brabant Cultureel wordt verkocht (boekhandels, musea) is beperkt. 
Brabant Cultureel moet het momenteel ook niet echt hebben van de losse verkoop maar veel 
meer van de abonnementen. 

~ 4.3. Sterkte/zwakte analyse 

In deze paragraaf worden de sterkten en zwakten van Brabant Cultureel geanalyseerd, zoals de 
redaetie, de inhoud en de vorm van het blad. 



De belangrijkste sterkten van Brabant Cultureel zijn de volgende: 
• Er is een goed redactioneel heleid in ontwikkeling. 
• Leesbaarheid en aantrekkelijkheid van Brabant Cultureel is duidelijk gegroeid. 
• Van het aantal lezers is inmiddels 45% geen lid van het Noordbrabants Genootschap. Hier zit 

een stijgende lijn in. 

De belangrijkste zwakten van Brabant Cultureel zijn de volgende [7, 8]: 
Met betrekking tot de inhoud: 
1. Brabantia straalde een imago uit van 'stoffig' en sterk beschouwend gericht op een kleine 

'inner circle'. Brabant Cultureel heeft dit imago afgeschud en is bezig zich een duidelijk profiel 
aan te meten. 
Langs de lijn wordt er kritiek opgevangen die steeds een kern van waarheid bevat: 
• Er is geen redactionele samenhang en inhoudelijke continu'iteit. 
• Van het beschouwende karakter die eerst in het blad aanwezig was, is de formule doorge

slag en naar een vrijblijvende verzameling artikelen die ook in de weekendbijlage van een 
regionaal dagblad zou kunnen staan. 

• Er wordt nauwelijks iets gedaan aan cultuurbeleid, laat staan dat de diverse overheden kri
tisch gevolgd worden. 

• Waaraan ontleent Brabant Cultureel eigenlijk het bestaansrecht als het blad zich niet con
stant bezig houdt met de wortels van cultuur in Brabant? 

• De inhoud bevat te weinig prikkelende, spraakmakende en provocerende artikelen. 
• Een dagblad vermomt als maandblad. 

2. Brabant Cultureel is geen platform meer van culturele opinion leaders uit de provincie en 
draagt ook niet uit tot polemiek en oppositie. Afgezien van incidentele boze reacties uit het 
veld dat zich in enig artikel onheus bejegend acht. 

3. Stevige kritische thema's die het blad 'onmisbaar' maken voor Brabanders die met kunst en 
cultuur bezig zijn, ontbreken. 

4. Ook een ander bindmiddel - bijv. service naar je lezers/doelgroep - ontbreekt. Beantwoord de 
vraag: waarom zou je een Brabant Cultureel kopen? 

5. Binnen het medewerkerscorps ontbreken 'grote namen' uit de diverse werkvelden, die nodig 
zijn om pennen en (potentiele) lezers in beweging te brengen. 

Met betrekking tot de vorm, het product zeit: 
1. De omslag is slechts iets minder saai dan Brabantia, maar biedt geen enkele uitnodiging tot 

kopen of lezen. Het blad verstopt zich voor zijn lezers. 
2. De opmaak van de artikelen is keurig en ruim, maar zonder dynamiek en creativiteit. Wil het 

blad zich een echte plaats verwerven, dan is er meer ruimte nodig voor artikelen en opmaak. 
Er zal gesleuteld moeten worden aan de lay-out. Hier zit een financiele drempel. 

Met betrekking tot financien: 
Het probleem hierbij bestaat in feite uit een vicieuze cirkel die doorbroken moet worden, wil Bra
bant Cultureel een kans op overleven hebben. Geld voor een profession eel marketingplan is er 
niet. Daarom is de Bedrijfskundewinkel benaderd. Geld om het blad via fullcolor, een nieuwe lay
out en met veel spraakmakende medewerkers in de markt te zetten, was er niet. Het cliche ligt 
voor de hand: roeien met de riemen die je hebt. Welke riemen heeft Brabant Cultureel? 
Tijdens het schrijven van dit marketingplan, is er overleg geweest tussen het Noordbrabants Ge
nootschap en Brabant Cultureel om Brabant Cultureel uit deze vicieuze cirkel te trekken. Het 
Noordbrabants Genootschap heeft na dit overleg besloten om f4.000,- vrij te maken voor extra 
redactionele ruimte, zoals het aantrekken van bekende culturele Brabanders en f1 0.000,- voor de 
vormgeving van Brabant Cultureel. Van de provincie wordt nu verwacht eenzelfde bedrag te 
subsidieren zodat Brabant Cultureel de mogelijkheid wordt geboden om uit de vicieuze cirkel te 
raken en zich opvallend te vernieuwen. 



5. DOELSTELLINGEN 

In deze stap worden beslissingen genomen met betrekking tot de doelstellingen van het market
ingplan. Vol gens de theorie moeten nu 2 typen doelstellingen worden vastgesteld: 
• financiEHe doelstellingen zoals na zoveel jaar een bepaalde return on investment, een gedefini

eerde hoogte van de netto winst, een bepaalde cash flow etc. 
• marketing doelstellingen: als die winst behaald moet worden, moet er zoveel verkocht wor

den; een bepaald percentage potentiele lezers die het blad nog niet kennen bewust maken van 
Brabant Cultureel; het aantal distributiepunten uitbreiden etc. 

Het gaat bij Brabant Cultureel niet zozeer om het maken van winst, maar het behalen van een 
lezersaantal van 2 tI 3000. Ais Brabant Cultureel een ledenaantal van 2000 behaald, wordt de 
provinciale subsidie voor Brabant Cultureel ook na het einde van 1998 voortgezet. 

De belangrijkste doelstelling van de marketingplan die dan ook gesteld moet worden is: Het /e
zersaantal verhagen tot 2 a 3000. Nu zijn er ongeveer 1500 lezers. 



6. MARKETINGSTRATEGIE 

6.1. Inleiding 

De marketingstrategie geeft de algemene marketingbenadering weer die gebruikt zal worden am 
de doelstelling van dit marketingplan te bereiken. Om het doel te bereiken moeten vooral de 
zwakke punten, die genoemd zijn in de SWOT-analyse, verbeterd worden. Dit kan allereerst ge
daan worden door Brabant Cultureel te positioneren. Daarvoor zal het product, Brabant Cultureel, 
onder de loep worden genomen door de inhoud, de vormgeving, de redactie en het imago van 
het blad te analyseren. Daarna zal worden gekeken naar de prijsstelling van Brabant Cultureel en 
vervolgens zullen de distributiekanalen worden onderzocht. Tenslotte zal worden bekeken hoe er 
naar de lezer toe moet worden gecommuniceerd am Brabant Cultureel te promoten. Kortom de 
gehele marketingmix zal aan bod komen. 
Maar eerst zal de doelgroep bepaald moeten worden am aan te geven op wie de marketingstra
tegie precies van toepassing is. 

<1> 6.2. De doelgroep 

In de analyse van de huidige marketingsituatie is profiel gegeven van de (potentiale) lezer van 
Brabant Cultureel, de gehele markt. De vraag is nu of de hele markt zal worden benaderd of een 
deel van de markt. Daarbij komt dan nag het probleem of dan de gehele markt met een market
ingprogramma moet worden benaderd of dat de markt moet worden opgesplitst in segmenten 
waarbij op elk segment een ander marketingprogramma van toepassing is. 
Het doel van dit marketing plan is het vergroten van het lezersaantal van ongeveer 1 500 tot 2 a 
3000 lezers. Het is dus zaak am zoveel mogelijk lezers te bereiken met het marketingprogramma 
en binnen te halen. Er zijn geen concurrenten die een echte bedreiging vormen voar Brabant Cul
tureel. Dit hele marketing plan en de hele marktbenadering moet erop gericht zijn am de gehe/e 
markt bewust te maken van het feit dat er een maandblad in Noord-Brabant is, dat gericht is op 
de cultuur in Brabant. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat veel mensen het blad niet 
kennen. Zelfs mensen die lid zijn van Brabant Cultureel weten niet eens dat het blad los verkrijg
baar is in de boekhandels. 
Er wordt in deze marketingstrategie gekozen voor volledige marktbediening en wei door ongedif
ferentieerde marketing. Dit wil zeggen dat de gehele markt wordt bediend met een aanbod. Het 
product Brabant Cultureel wordt door een marketing programma aan (potentiale) lezers gepresen
teerd. Dit laatste wordt gedaan vanwege de financien. Er is weinig geld en dat kan beter besteed 
worden aan een goed marketingprogramma. 

<> 6.3 Positionering van het product 

Positioneren is de kunst van het samenstellen van het product, Brabant Cultureel, en het imago 
daarvan. Dit moet op een dusdanige manier worden gedaan, dat het een onderscheidbare en 
waardevolle plaats krijgt in de gedachten van de lezer. 

Bij de analyse van de huidige marketingsituatie is gebleken dat de concurrenten van Brabant Cul
tureel eigenlijk aileen andere tijdschriften zijn die gericht zijn op een specifiek cultureel onder
werp. Ais mensen moeten kiezen op welk blad ze geabonneerd willen zijn, valt de keuze vaak op 



het onderwerpspecifieke tijdschrift in plaats van op een wat algemener blad als Brabant Cultureel 
vanwege de interesse op een bepaald cultureel gebied. 
Dagbladen zijn niet echt concurrenten van Brabant Cultureel. Brabant Cultureel speelt goed in op 
onderwerpen die in dagbladen gepubliceerd zijn, zoals ook al in de analyse van de huidige market
ingsituatie is weergegeven. 

Brabant Cultureel kan op basis van 4 dimensies worden onderzocht. In onderstaande tabel zijn 
deze 4 dimensies weergegeven met de variabelen op basis waarvan de dimensies kunnen worden 
uitgewerkt. 

Tabel 6.1: 4 dimensies van het product Brabant Cultureel 

PRODUCT DIENSTEN REDACTIE 

• K waliteit van de inhoud • 
• Verpakking 
• Vormgeving 
• In hoeverre het product 

overeenkomt met de 
wensen van de doel
markt 

Kortingen op evene- • Bekwaamheid 
menten, uitgaven etc. • Gelootwaardigheid 

• Betrouwbaarheid 

IMAGO 

• Symbool ~ herken
ning van het merk 

• Media: hoe wordt het 
merk in de media naar 
voren gebracht 

• Steer 

Deze 4 basisdimensies zullen worden uitgewerkt, waarbij wordt gekeken naar de zwaktes in de 
dimensies en hoe deze kunnen worden verbeterd. Hieruit zullen adviezen naar voren komen ter 
verbetering van het blad. 

6.3.1 Het product 

• Met betrekking tot de kwaliteit van de inhoud: 
In de sterkte/zwakte analyse {zie 3.2} zijn een aantal zwakke punten genoemd met betrekking 
tot de inhoud van Brabant Cultureel. Hieronder is een opsomming gemaakt van adviezen ter 
verbetering deze zwakke punten: 
* Zorg voor meer redactionele samenhang en inhoudelijke continu"iteit. 
* Zorg dat er geen overlap is met dagblad(journalistiek). 
* Zorg voor meer cultuurbeleid in Brabant Cultureel. 
* Voig overheden en instellingen kritisch. 
* Houd permanente aandacht voor de wortels van cultuur in Noord-Brabant. 
* Zorg voor meer prikkelende, spraakmakende en provocerende artikelen. 
* Brabant Cultureel moet meer een platform zijn van culturele opinion leaders uit de provin

cie. 
* Brabant Cultureel moet meer uitdagen tot polemiek en oppositie. 
* Zorg voor meer kritische thema's die het blad 'onmisbaar' maken voor 'culturele' Braban

ders. 
* Zoek spraakmakende columnisten, die rouleren in het blad en die gespreid zijn over heel 

Brabant. 
* Voig de ontwikkeling van kunst en cultuur op de voet (wat staat ons het komende jaar te 

wachten, wat kunnen we verwachten?l. 
* 'Beroemdheden' binnen Brabant vragen om over problemen/toekomst na te denken I arti

kel. 
* Onderwerpen- en serie/specialkeuze met de mogelijkheden om zo gerichte marktsegmenten 

C.Q. regio's te binden £Ian Brabant Cultureel. Een goed voorbeeld is de serie over Brabantse 
burgemeesters en hun persoonlijke betrokkenheid bij kunst & cultuur C.Q. kunstbeleid. In de 
betrokken steden zou dit parallel moeten lopen met de losse verkoop en een abonneewer
vingsactie. Met name in kleinere steden kan dit leiden tot een sterke lezersbinding. 

Deze adviezen zijn naar voren gekomen in een voorstel voor marketing en promo tie van Bra
bant Cultureel [7], 



• Met betrekking tot de verpakking: 
De verpakking van Brabant Cultureel is de omslag. Momenteel ziet de omslag er als voigt uit: 
'" een opvallende kleur (elke maand een andere kleur) 
* een foto 
* met kernwoorden staan een aantal onderwerpen van die maand aangegeven 
* standaard: Brabant Cultureel, Tijdschrift voor kunst en cultuur. Jaargang etc. 

Het ontwikkelen van een effectieve verpakking vereist een aantal beslissingen: 
1. Verpakkingsconcept opstellen: wat moet de verpakking doen/zijn voor het product. De 

omslag van Brabant Cultureel moet de (potentiele) lezer nieuwsgierig maken. 
2. Verpakkingsdes;gn: De omslag ziet er nu wat eenvoudig uit. De kernwoorden zijn vaak niet 

pakkend. Wat nodig is, is een levendige omslag met 'aankeilers'. Gebruik hierbij harde, 
prikkelende kreten, die de (potentiele) lezer nieuwsgierig maken. En hierbij past natuurlijk 
ook een fullcolor lay-out, waarover al eerder gesproken is in dit marketingplan. 
Ais de financiele middelen er zijn moet er zeker een fullcolor omslag en deels fullcolor bin
nenwerk komen wil het het waard zijn voor de (potentiele) lezer om Brabant Cultureel te 
kopen. Vergelijk Brabant Cultureel met andere tijdschriften in dezelfde prijscategorie 
(r:::;f7,50 per los exemplaar), dan ziet Brabant Cultureel er toch wat 'goedkoop' uit. 

3. Aan het einde van de ontwikkeling van de verpakking moeten er verschillende testen wor
den uitgevoerd om te analyseren wat de (potentiele) lezer er van vindt. Het is voor Brabant 
Cultureel belangrijk om niet te vee I meer uit te proberen. 20rg daarom dat het ontwerp van 
de oms lag wordt gedaan door een professionele vormgever. Geef aan dat de omslag opval
lend moet zijn en uitstralen waar het blad voor staat. Hieruit zal dan een effectieve verpak
king moeten resulteren. 

• Met betrekking tot de vormgeving: 
* De opmaak van artikelen moet dynamischer creatiever. 
* Meer ruimte nodig voor artikelen en opmaak: gesleutel aan de lay-out. 

• Met betrekking tot de mate waarin het product overeenkomt met de wensen van de doel
groep: 
De doelgroep moet geattendeerd worden op het feit dat er een blad als Brabant Cultureel is. 
Hierbij moeten de mensen die interesse hebben in het blad geprikkeld en nieuwsgierig gemaakt 
worden. Ais het blad dan overeenkomt met hun wens, gaan ze over tot actie. 
Hieronder staat het conceptuele schema weergegeven waarin de kwaliteit van Brabant Cultu
reel naar voren komt: 

De mate van overeenstemming 
tussen het doel van de redactie 
en de wensen/behoeften van de 
huidige en potentiele lezers, 
bepaalt de kwaliteit van het blad 
Brabant Cultureel. 

Ais de kwaliteit hoog is zal het 
blad door veel mensen worden 
gelezen. 

De redactie is gebonden aan 
financiele voorwaarden, waardoor 
niet altijd aan de wensen en 
behoeften van de lezers kan 
worden voldaan. 

Figuur 6. 1: Conceptueel mode! 



Uit het onderzoek dat door de KUB gehouden is, is gebleken dat de interesse van de lezers als 
voigt is verdeeld: De lezer is het meest geTnteresseerd in beeldende kunst. Vervolgens in ge
schiedenis, literatuur en podiumkunsten en de minste interesse gaat uit naar fotografie en 
film. In bjjlage 2 zijn de frequentietabellen weergegeven. 
Ook is in dat onderzoek naar voren gekomen welke onderwerpen de lezers ook graag willen 
terug zien in Brabant Cultureel. Dit zjjn: 
• Actueel cultureel • Jonge artiesten 

• Amateurkunst 
• Archeologie 
• Architectuur 
• Beleid inzake deze sector 

• Cabaret 
• Festivals 
• Filosofie 
• Geschiedenis Oud Brabant 
• Heemkunde 
• Historische cartografie 

• Monumenten 

• Musea 
• Muziek/zang 
• Nieuwe media 
• Open podium 

• Park 
• Popmuziek 
• Stad/dorp 
• Volkscultuur 
• Vormgeving 

Uit onderzoek van het telemarketingbureau Sellform is ook al eerder gebleken dat lezers meer 
geschiedenis in Brabant Cultureel willen zien. 

<> 6.3.2 Service 

Wat biedt Brabant Cultureel nog meer dan aileen het blad zelf en wat zou Brabant Cultureel nog 
meer aan de lezer kunnen bieden? 
Extraatjes zorgen voor lezersbinding. Er zjjn verschillende mogelijkheden om als tijdschrift extra's 
aan de lezer te bieden. Voor Brabant Cultureel kunnen dit bijvoorbeeld de volgende zaken zijn [7, 
81: 
• Een maandelijkse zeefdruk van een Brabants kunstenaar (incl. de sponsor die zorgt voor de 

kosten van de fullcolor-druk) 
• Speciale aanbiedingen van Brabantse theater- en muziekgezelschappen via een bonnensys-

teem, geldig in heel Brabant 
• Voor een piek naar een interessante expositie: iedere maand een andere plek 
• Kortingsbon Brabantse literaire uitgaven 
• Kortingsbon historische uitgaven - provinciaal en stedelijk - scheppen een netwerk met ar

chiefdiensten, historische diensten en instellingen enz. 
• De Brabantse Kultuur Kaart (BKK) - een kortingskaart, ontwikkeld door Brabant Cultureel en 

gekoppeld aan een jaarabonnement. 
• Lezersacties gericht op de evenementen en congressen 

Allerlei ideeen om lezers bepaalde extra's te bieden. Maar hoe moet dit nu worden bewerkstel
ligd? 
Dit kan door relaties op te bouwen in de sectoren podiumkunsten/muziek, film/AV, mu
sea/expositiecentra etc. die deze cadeaus of kortingen kunnen aanbieden: 
• EDG Eindhoven voor zeefdruk (beschikbaar voor de eerste 100 nieuwe abonnees). Deze zeef

druk en de Brabantse kunstenaar zullen aandacht krijgen (klein afgedrukt in fullcolor) in Bra
bant Cultureel 

• Boekhandels 
• Uitgeverijen (De Geus) voor gratis boeken v~~r nieuwe abonnees 
• Theaters (voor gratis vrijkaarten) 
• Filmhuizen/bioscopen (idem) 
• Musea (idem, plus kortingsbon voor catalogus en/of affiche) 
• Gezelschappen in Noord-Brabant: Zuidelijk Toneel en HBO en RAZ 



• Openbare bibliotheken (cadeaubon) 
• Muziekuitgeverijen/groepen voor gratis CD 

In ruil hiervoor kunnen er bijvoorbeeld katernen over theater, uitgeverij, filmfestivals etc. in Bra
bant Cultureel worden geplaatst. Er kan ook structurele redactionele aandacht aan hen besteed 
worden waardoor het blad ook v~~r hen en voor hun doelgroep interessant wordt. 
Er heeft een proefneming met werving met culturele geschenken in Brabant Cultureel zelf plaats
gevonden en dit leverde meer jaarabonnementen op dan de telemarketingactie in dezelfde peri ode 
zonder culturele geschenken. 

<> 6.3.3 De redactie 

Mede onder druk van de provincie heeft Brabantia zichzelf omgebouwd tot Brabant Cultureel. Het 
betekende een nieuwe redactie, een opgepoetste vormgeving en een nieuw redactiebeleid (zie 
bijlage 3), waarbij leesbaarheid, onderwerp-verbreding en actualiteit hoog in het vaandel staan. 
Na ongeveer 2 jaar blijkt dat het abonnementenaantal nu stagneert rond de 1500, hoewel het 
redactionele beleid veel lof toegezwaaid krijgt en de leesbaarheid en aantrekkelijkheid van Brabant 
Cultureel duidelijk gegroeid is. 
Voor de redactie was dit eehter een eerste stapje. Het doe I is een betalend lezersbestand van ca. 
3.000, waartoe dit marketing plan moet bijdragen, en een redactionele positie die het mogelijk 
maakt om een alert beleid te voeren en maandelijks een magazine te presenteren waarin mede
werkers van naam en eulturele opinion leaders acte de presence geven. Daarvoor is geld en ge
zag nodig. En vooral dat geld, dat is er niet. 

Naast de freelance redactie (inel. hoofdredactie) bestaat er nauwelijks bureau-ondersteuning. De 
directeur van het Noordbrabants Genootschap investeert 2 dagen per week aan de combinatie 
van redactieseeretaris!uitgever maar moet daarbij woekeren in relatie met de andere Genoot
schap-functies. Verdere bureau-ondersteuning kan aileen via stageplaatsen verlopen. Dat geldt 
voornamelijk voor de visuele fotoredactie. De fotoredactie verloopt wisselend via stageplaatsen 
van Brabantse kunstacademies. 

De redactie zelf kan zich de volgende doelen stellen: 
• Het versterken van de bureauredactie via stageplaatsen van de Academie voor Journalistiek 

c.q. Vormgevingsopleiding Kunstacademies. Aanbevelenswaardig is hierbij om te kijken in 
hoeverre de opleidingspoot Vormgeving/eindredactie van de journalistenopleiding een rol kan 
spelen. De huidige eindredacteur zou hierbij de rol van professioneel stagebegeleider kunnen 
spelen. 

• Het versterken van de rol van de visuele redactie. De fotoredactie is nu eeil stageplaats: een 
student die opdrachten krijgt voor iIIustraties. Die stageplaats zou moeten werken onder bege
leiding van een professional. Met andere woorden: uitbreiding van de redactie met een 
'illustratief redacteur', die ook het portfolio meer inhoud kan geven en ervaring heeft met de 
functie van kleurenillustraties. 

• Het versterken van het medewerkerscorps met losse en vaste medewerkers met groot gezag 
op hun gespecialiseerde terrein. Er moeten mensen met statuur en naam komen uit diverse 
werkvelden. Dit is nodig om pennen en (potentiale) lezers in beweging te brengen. 

• Schep een netwerk van gespecialiseerde medewerkers. 
• Analyseer het provinciaal en grootstedelijk kunst- en cultuurbeleid en haal kernthema's eruit 

die kritisch-polemisch worden aangepakt. Nodig politici, die kunnen schrijven, uit tot tegen
spraak. 

• Maak een inventarisatie van de mogelijke onderwerpen en werkvelden. Zorg voor een lange 
termijn inventarisatie bij deels thematische nummers. 



<> 6.3.4 Imago 

Brabant Cultureel heeft ongeveer 2 jaar geleden een naamsverandering ondergaan. Voorheen 
heette het blad 'Brabantia'. Deze naam straalde een imago uit van 'stoffig' en sterk beschouwend 
gericht op een kleine 'inner circle'. Brabant Cultureel heeft dit imago deels van zich afgeschud, 
maar heeft zich nog geen duidelijk ander profiel aangemeten. En dit heeft, om op het hoofdon
derwerp van deze paragraaf terug te komen, weer te maken met de positionering van Brabant 
Culturee!. Het is zaak om als redactie te bepalen waar Brabant Cultureel precies voor staat. Dit is 
al enigszins in het redactiestatuut gedaan, maar daartoe moet tevens een verantwoorde keuze 
gemaakt worden uit de adviezen die in dit marketingplan zijn gegeven. Want als voor de redactie 
geen duidelijkheid bestaat over waar Brabant Cultureel nu precies voor staat, is het voor de lezer 
al helemaal onduidelijk. 

6.4. De prijs 

6.4.1 De huidige prijs van Brabant Cultureel 

De contributie en het lidmaatschap van het Noordbrabants Genootschap is /72,50. Leden van 
het Noordbrabants Genootschap ontvangen hiervoor tien nummers van Brabant Cultureel, uitno
digingen voar en kortingen op evenementen en uitgaven van boeken. 
Lezers kunnen ook aileen een abonnement hebben op Brabant Culturee!. Abonnementen betalen 
voor tien nummers een bed rag van /55,- per jaar. 
Brabant Cultureel wordt los verkocht bij o.a. de betere boekhandels en musea voor een bed rag 
van /7,50 per exemplaar. 

6.4.2 Prijsverschillen 

• Abonnementen versus losse verkoop: in te delen bij geldkortingen. Omdat de abonnee direct 
voor een jaar betaalt, is Brabant Cultureel voor een jaar verzekerd van een bepaalde afzet. 
Daarom wardt aan een abonnee een geldkorting verstrekt. 

• Proefabonnementen versus losse verkoop: in te delen bij promotional pricing. Om lezers die 
nog geen lid van Brabant Cultureel zijn te lokken, wordt een proefabonnement aangeboden: 3 
nummers voor /10,-. 

6.4.3 Prijsstelling 

De prijs van Brabant Cultureel staat al een tijd vast. De prijs is absoluut niet gebaseerd op het 
optelsommetje kosten + winst. Winst is al helemaal niet uit het blad te halen, daarom wordt het 
ook gesubsidieerd. De prijs is gebaseerd op wat de lezer nog bereid is ervoor te betalen. 
Prijsstrategieen zijn veelal gericht op de prijzen van de concurrent. In de maandbladensector heeft 
Brabant Cultureel geen concurrenten dus daar hoeft Brabant Cultureel zich niet op te richten. Wat 
overblijft is hoe de doelgroep over de prijs denkt. 
Uit onderzoek van Helma Vrins [6] is gebleken dat de meeste boekhandelaren vinden dat de prijs 
past in het genre, maar dat de prijs toch iets te hoog is. Uit aile onderzoeken die bij Brabant Cul
tureel zijn gehouden, is niet duidelijk wat de lezer nu van de prijs vindt. 
Er moet gekeken worden naar de prijs-kwaliteit verhouding. Wat krUgt de lezer terug voor zijn 
geld? De kwaliteit van de artikelen zoals die nu worden geschreven, is hoog, maar qua uiterlijk 
bevindt de prijs-kwaliteit verhouding zich in een onevenwichtige positie. Het blad ziet er, ten op-



zichte van andere bladen in dezelfde prijsklasse, 'goedkoop' uit. Er moet dus iets aan de vorm
geving van het blad worden gedaan of de prijs moet omlaag. 

~ 6.4.4 Het aanpassen van de prijs 

Het prijsbeleid zoals dat nu gevoerd wordt is goed. Momenteel is gepland om volgend jaar de 
prijs voor abonnementen te verhogen van 155,- naar 160,- om zo toch de kosten beter te kunnen 
dekken. De losse verkoopprijs en de contributie van de leden van het Noordbrabants Genoot~ 
schap blijft gelijk. Uit andere onderzoeken is niet duidelijk wat de lezer nu van de prijs vindt, dus 
over deze beslissing is geen oordeel te vellen. 
Wei moet benadrukt worden dat Brabant Cultureel de lezer hoge kwaliteit moet bieden voor deze 
prijs. 

• 6.5. De distributiekanalen 

In hoofdstuk 2 zijnl met betrekking tot de huidige marketingsituatie, de distributiekanalen van 
Brabant Cultureel al weergegeven. Dit zijn in het kort de volgende: 
• Het Noordbrabants Genootschap zorgt voor de verzending van de abonnementen. 
• Via boekhandels en een aantal museumwinkels worden losse exemplaren verkocht. 
• Het telemarketingbureau Sellform zorgt momenteel voor de werving van proefabonnees. 

Het product Brabant Cultureel bestaat uit 3 kenmerken: 
1. Het is een uniek maandblad, 
2. het verschaft informatie over de cultuur in Noord-Brabant en 
3. het heeft een podiumfunctie: wie wat te melden heeft op cultureel vlak, kan het in Brabant 

Cultureel kwijt. 

Om de doelmarkt te bereiken hoort, wat betreft het eerste punt, het tijdschrift te worden ver
kocht in boekhandels en wei in de betere boekhandels, omdat met Brabant Cultureel toch enig 
aanzien wordt nagestreefd. Brabant Cultureel hoort niet bij de tijdschriften in de supermarkt. Het 
tweede punt geeft aan dat Brabant Cultureel wordt gelezen door mensen die enigszins ge'interes
seerd zijn in de cultuur van Noord-Brabant. De doelmarkt bezoekt wei eens een museum, een 
expositie, het theater etc. In verschillende culturele instellingen kan Brabant Cultureel daarom ook 
worden verkocht. 

Het advies met betrekking tot de distributie is om het aantal distributiepunten te vergroten. Zorg 
voor een vaste plek in kiosken, kwaliteitsboekhandels en instellingen in de culturele wereld met 
een balie/verkoopfunctie, zoals balie/verkooppunt van musea en expositiecentra, theaters 
(kassa/bespreek-bureaus), de Educatieve Centra voor de Kunstenl Muziekscholen, Bibliotheken, 
filmhuizen, archieven, galerieen, gemeentebalies etc. 

<> 6.6. Het promoten van Brabant Cultureel 

Ais voor de redactie duidelijk is waar Brabant Cultureel v~~r staat, als het prijsbeleid vast staat 
en als contact is gezocht met verschillende nieuwe verkooppunten, kan er een communicatiestra
tegie worden ontwikkeld. Hoe kan de doelgroep bewust worden gemaakt van het feit dat er een 
blad bestaat over de cultuur in Noord-Brabant en hoe kan worden overgedragen welk voordeel dit 
aan de doelgroep biedt, zodat men het blad gaat kopen? 
In het marketing management proces (bijlage 1) staan stappen beschreven v~~r het ontwikkelen 
van effectieve communicatie. Deze stappen zullen letterlijk worden gevolgd. 



1. Identificeren van de doelgroep 
Voor promotie van het blad kan de doelgroep als voigt worden gedefinieerd: de doelgroep is in 
principe iedereen die ge'interesseerd is in de cultuur van Noord-Brabant en die: 
• het blad nog niet kent en/of 
• die nog geen abonnement op Brabant Cultureel hebben en/of 
• het blad niet regelmatig kopen. 

De grootte van de gehele doelgroep, mensen in Noord-Brabant die ge'interesseerd zijn in cul
tuur, is door redactieleden van Brabant Cultureel geschat op 5000 a 6000 personen. 

2. Bepalen van de communicatiedoelstellingen 
In deze stap moet worden beslist wat de reactie van de doelgroep moet zijn op de communi
catiemiddelen. Er moet worden gezocht hoe de doelgroep van de huidige fase (niet kopen) 
naar een hogere fase van bereidheid tot kopen kan worden gebracht. Er kan daarbij gezocht 
worden naar de cognitieve, affectieve, en de gedragsreacties van de doelgroep. Dus er moet 
iets in de gedachten van consument worden gebracht, wil de houding van consument veran
deren en wil de consument actie ondernemen. Er zijn verschillende modellen met 'consument
reactie' fasen. Het ' AIWA' - model (Attentie, Interesse, Wens en Actie) kan van toepassing 
zijn op Brabant Cultureel. Het model ziet er als voigt uit: 

Fases Cognitieve fase Affectieve fase Gedragsfase 

AIWA-model Aandacht Interesse 'Wens Actie 

Figuur 6.2: AIWA-model 

Toelichting bij het model 
• Aandacht kan worden bereikt door aileen het zien van het tijdschrift en door reclame. 
• Interesse in Brabant Cultureel wordt opgewekt wanneer door wat wordt gezien op het tijd

schrift, dus op de omslag of door wat er in de reclame wordt vermeld overeenkomt met de 
behoefte van de persoon (hoogstwaarschijnlijk iemand uit de doelgroep). 

• Vervolgens wordt het blad ingezien. Komt dan wat op het eerste gezicht in het blad wordt 
gezien echt overeen met de behoefte, dan wordt de interesse omgezet in een wens om het 
blad te kopen. 

• Ais het vervolgens financieel haalbaar is om het blad te kopen en als bekend is waar het 
blad gekocht kan worden, dan wordt overgegaan tot actie: het kopen van Brabant Cultu
reel. 

In dit model is dus te zien dat in de eerste fase van reactie van de potentiele lezer de om
slag/het uiterlijk van Brabant Cultureel zeer belangrijk is. Ais hetgeen wat op de omslag staat 
niet overeenkomt met wat de potentiele lezer wil, dan wordt het blad niet eens ingezien en 
zeker niet gekocht. Dit is behandeld in 6.3.1 waar het product geheel wordt uitgewerkt. 
Ook de reclame is zeer belangrijk. In de reclameboodschap moet duidelijk worden overge
bracht waar Brabant Cultureel voor staat. Dit wordt in de volgende stap behandeld. 
Hier komt dus duidelijk weer naar voren dat de positionering van het product zeer belangrijk 
is. 

In de volgende stap zal het marketing management proces precies worden gevolgd. Daarbij zijn 
adviezen gegeven wat van toepassing kan zijn op Brabant Cultureel. Toch kan het beste een pro
fessioneel reclame-ontwerper aan de hand van dit marketingplan een reclame(boodschap) voor 
Brabant Cultureel maken. 

3. Ontwerpen van de boodschap 
Het ideaal van een boodschap is dat het aandacht krijgt, interesse houdt, behoefte opwekt en 
actie uitlokt. Het formuleren van de boodschap vereist het oplossen van 4 problemen: 



• Inhoud boodschap: Hierbij heb je 3 soorten benaderingswijzen: 
>\< Rationele benaderingswijze: verwijst naar het zelfbelang van de consument. De bood

schap bevat dan informatie over kwaliteit, prestaties, waarde, handigheid etc. 
>\< Emotionele benaderingswijze: je probeert negatieve of positieve emotie op te wekken 

die de aankoop zal motiveren. Angst, schuld, schaamte, plezier, liefde, trots, humor. 
>\< Morele benaderingswijze: denk aan Postbus 51 . 
Bij Brabant Cultureel is de rationele benaderingswijze van toepassing. De boodschap moet 
de kwaliteit van Brabant Cultureel naar voren brengen en aangeven wat de waarde van 
Brabant Cultureel is voor doelgroep, mensen die ge'interesseerd zijn in cultuur. 

• Structuur van de boodschap: 
* Conclusie trekken: moet de mededeler de conclusie trekken of moet je dit overlaten aan 

het publiek. Kan nadelig zijn. Bijvoorbeeld de Ford mustang aangeprezen voor jongere 
mensen, gevolg oudere mensen negeren de auto. 

* Pro en contra argumenten: moet je de pro en contra of aileen pro argumenten gebrui
ken. Aileen pro: werkt indien de consument gevoelig is voor de argumenten van de me
dedeler. Pro en contra werken beter als de consument beter opgeleid is. 

* Vo/gorde van presentatie: moet je de sterkste argumenten eerst of laatst presenteren. 
Bij Brabant Cultureel kan de boodschap het beste de voordelen voor de doelgroep ben a
drukken, zodat de (potentiele) lezer echt geprikkeld raakt om het blad in ieder geval te wil
len (in)zien. 

• Opmaak van de boodschap: hoe ziet de boodschap eruit: kop, tekst, iIIustratie, kleur, mu
ziek. 
De kop van de boodschap moet Brabant Cultureel zijn. In de boodschap moet door middel 
van kernwoorden worden aangeven waar Brabant Cultureel voor staat en welk voordeel 
het blad aan de doelgroep biedt. Als wordt gedacht aan het maken van posters, flyers of 
brochures, dan moeten opvallende kleuren worden gebruikt, kleuren van Brabant Cultureel. 
Een iIIustratie kan eventueel als achtergrond dienen. 

• Bron: bijvoorbeeld bekende culturele Brabanders in de boodschap wat laten zeggen. Laat 
burgemeesters van verschillende Brabantse plaatsen Brabant Cultureel aanprijzen. 
De meest genoemde factoren met betrekking tot brongeloofwaardigheid zijn: 
* deskundigheid 
* vertrouwen 
* eerlijkheid 
* aantrekkelijkheid 

4. Selecteer de communicatiekanalen 
Er zijn 2 typen communicatiekanalen: 
• Persoonlijke communicatiekanalen: twee of meer personen communiceren direct met el

kaar. Onderscheid hierbij: 
* 'advocate' kana/en: een telemarketingbureau benadert de doelgroep 
* expert kana/en: onafhankelijke experts doen mededelingen aan de doelgroep. Bijvoor

beeld een bekende culturele Brabander beveelt Brabant Cultureel aan bij de doelgroep. 
* socia/e kana/en: buren, vrienden, familieleden praten met de doelgroep. Hier is verder 

geen invloed op uit te oefenen. 

Persoonlijke invloed werkt vooral wanneer: 
* het product duur en riskant is en niet frequent wordt gekocht 
* wanneer het product iets over de sociale status of smaak van de gebruiker zegt 
Dit laatste is van toepassing op Brabant Culturee!. De naam Brabant Cultureel geeft al aan 
dat een blad is over de cultuur in Noord-Brabant. Het wordt dus ook gelezen door mensen 
die geinteresseerd zijn in de cultuur van Noord-Brabant. 



• Onpersoon/ijke kana/en: 
Voor Brabant Cultureel is hierbij aileen de media van toepassing. Onder media worden de 
volgende zaken verstaan: 
* gedrukte media (kranten, magazines, direct mail) 
* uitgezonden media (radio, tv) 
* elektronische media (cassettes, videobanden) 
* display media (billboards, (uithanglborden, posters). 

Wat betreft het gebruik van verschillende kanalen zijn er voor Brabant Cultureel de volgende 
mogelijkheden [7, 8]: 
Persoon/ijk: 
• Via telemarketing proefabonnementen werven. 
• Gerichte mailing (let op de kosten van verzendenl). 
• Gemeenten proefabonnementen sturen {gemeenten tot 10.000 inwoners 1 abonnement, 

grotere gemeenten 2 en de grootsten (meer dan 50.000 inwoners) 3 stuks). 
• Zorgen dat bibliotheken het blad in hun leeszaal hebben liggen. 

Onpersoon/ijk: 
• Steun zoeken bij de exploitatieafdeling en Pr-mensen van de Brabantse Pers. Onderzoeken 

of gratis steunadvertenties in de Brabantse dagbladen als sponsoring mogelijk zijn. 
• Promotie-advertenties in Brabantse dagbladen -om niet- (Brabantse Pers en Stem IBN) . 
• Met dagbladen ruilen van advertentieplaats. Het dagblad plaatst op hun cultuurpagina een 

advertentie van Brabant Cultureel en Brabant Cultureel plaatst een advertentie van het be
treffende dagblad. 

• Maandelijkse persberichten naar de krantenredacties - ook huis-aan-huisbladen - over de 
inhoud van Brabant Cultureel. Daarbij de regionale aspecten goed belichten! Met andere 
woorden: persbeleid ontwikkelen. 

• Permanent aanbod van proefabonnementen (mits niet de afgelopen drie maanden ook al 
lid). 

• Op korte termijn overleg met grote theaters in Brabant om te kunnen adverteren in de di
verse seizoensmagazines (betaald!) waarbij theater als tegenprestatie toneel- of danstickets 
levert. 

• Samenwerking zoeken met stadsagenda's I uitkranten voor promotie (advertentiesl bon
nen). 

• Cadeautjes krijgen van anderen om aan nieuwe abonnees cadeau te doen, dat betekent 
structureel de markt en de doelgroep benaderen (gericht ook op de inhoud van Brabant Cul
tureel), bijvoorbeeld: 
* December, aanbod van boek of kortingsbon voor dure uitgave 
* Maand X theaterbon 
* Maand Y museumtoegangskaart en gratis affiche 
* Maand Z muziekbon (HBO) of CD 
* etc. 

• Per kwartaal of per jaar een folder produceren die verspreiding krijgt via een netwerk van 
openbare culturele instellingen als bibliotheken, theaters, filmcentra, musea, cultuurdien
sten, provincie- en gemeentebalies enz. Folder geeft per kwartaal wisselend aanbiedingen
pakket in combinatie met jaarabonnementen, zoals: 
* restpartijen boeken Brabantse uitgevers: titelkeuze en afrekening op basis van feitelijke 

abonnementenverkoop 
* theaterkaartjes, HBO-CD's e.d. geschenken 
* gratis museumbezoek of gerichte, spraakmakende exposities op termijn 
* restpartijen interessante musea-catalogi 
* overleg met kunstenaars of ze bereid zijn voor de werving een grafiek-oplage ter be

schikking te stellen (uiteraard tegen productiekosten? sponsor!) 



• Eigen display ontwikkelen voor de distributiecentra. Hiertoe kan een aanvraag bij bijvoor
beeld de Academie v~~r Industriele Vormgeving worden ingediend. Misschien kan er ook 
een wedstrijd worden uitgeschreven: Ontwerp een display voor Brabant Cultureel (voor 
zowel het blad en een folder) die eenvoudig te produceren is, opvallend is en weinig ruimte 
inneemt. 

• Ontwerpen van opvallende posters die in verschillende culturele instellingen en boekhan
dels in Brabant kunnen worden opgehangen met hierop duidelijk (zoals bij het ontwerp van 
de boodschap is aangegeven) waar Brabant Cultureel voor staat. 

5. Vaststellen wat het totale promotiebudget is 
Voor Brabant Cultureel geldt hier de 'wat kan men missen' methode. Dit model is zeer on
zeker en maakt het plannen van marketingactiviteiten op lange termijn moeilijk. Zelfs de 
minimale marketing kost geld en mankracht. Omdat de kwaliteit van Brabant Cultureel zelf 
centraal staat en ook de enige garantie biedt op continu'iteit, zal daar het startpunt moeten 
liggen: investeren in redactionele kwaliteit en vormgeving. Op basis van een goed uitge
werkt investeringsplan zullen over een periode van een jaar de financien gegarandeerd 
moeten zijn. Die periode moet voldoende zijn om de 1000 abonnees te realiseren die glo
baa I nodig zijn om verdere fondswerving op te zetten, de redactionele kwaliteit te continue
ren en het gespecialiseerde advertentiebestand uit te bouwen. Pas dan kan er eigenlijk aan 
uitgaven worden gedacht voor promotionele activiteiten als het ontwikkelen van een folder, 
poster etc. 
Momenteel verloopt sponsoring uitsluitend via de uitgever, het Noordbrabants Genoot
schap. Verschillende bedrijven doneren een bepaald bedrag en in ruil daarvoor wordt er een 
advertentie in Brabant Cultureel geplaatst. 
Voor adverteerders wordt adverteren in een blad pas interessant als er een gespecialiseer
de, goed bij kas zittende oplage wordt bereikt van 2 a 3000. De kunst is om die oplage te 
halen, waardoor er meer geld gegenereerd kan worden uit adverteerders. 
Zodra er meer dan 2000 abonnees zijn, moeten bedrijven benaderd worden om te adverte
ren in Brabant Cultureel. De huidige donateurs zullen dan naast hun gift, moeten betalen 
voor advertentieruimte. 
De manier waarop de adverteerders moeten worden benaderd en welke adverteerders moe
ten worden benaderd, zal in het volgende deel van dit onderzoek worden behandeld. 

Verder heeft Brabant Cultureel behalve het Noordbrabants Genootschap geen 'familie' in 
Noord-Brabant. Om te overleven en niet meer 100% afhankelijk te zijn van de provinciale 
subsidie zijn partners nodig. 
Wie zijn de potentiele partners waardoor het financiele draagvlak van Brabant Cultureel 
vergroot kan worden en waardoor de positie op langere termijn kan worden veilig gesteld? 
De volgende instellingen zouden hiervoor benaderd kunnen worden: 
• publieke en commerciele regionale omroepen 
• grote lokale omroepen 
• ouderenorganisaties, voor een accent op 55 + 
• mogelijke beroeps- en koepelorganisaties in diverse kunst- en cultuurgebieden 
• andere maandbladen (al of niet vakgericht) 
• grote culturele instellingen 

Tevens kan er een fonds worden ingesteld. Oat wil zeggen dat 50 bedrijven/particulieren 
/1.000,- aan Brabant Cultureel voor 5 jaar beschikbaar stellen, renteloos. Dit bed rag wordt 
tegen een hoog percentage weggezet en de 50 geldschieters ontvangen wat de nieuwe 
abonnees ontvangen. 

In het volgende hoofdstuk van dit marketingplan zal in een tijdsplan uitgewerkt worden wat 
er gedaan moet worden om geld te genereren en wat er gedaan moet worden met betrek
king tot promotionele activiteiten en andere zaken om het blad te profileren naar de doel
groep. 



7. ACTIEPROGRAMMA 

De marketingstrategie heett aangegeven wat er gedaan moet worden om de doelstelling, het 
bereiken van een lezersaantal van 2 a 3000 voor het einde van 1998, te behalen. In dit actiepro
gramma moet beantwoord worden wat er nu precies gedaan moet worden en wanneer het ge
daan moet worden. Dit actieprogramma zal moeten worden uitgevoerd door een team van Bra
bant Cultureel. De kosten zijn op dit moment moeilijk te schatten, dus daar zal nog niet op in 
worden gegaan. 
Op de volgende pagina is het actieprogramma weergegeven. 



= Activiteit Tijdstip 

Actieprogramma Brabant Cultureel 1997-2000 

Bij minder dan 2000 abonnees 1997/1998 

Op korte termijn geld genereren, door het Noordbrabants Genootschap 
te benaderen 

Lange termUn planning 

Fondsen werven 

Partners zoeken 

Onderzoeken hoe in de toekomst adverteerders kunnen worden bena-
derd (zie ook deel 2 van dit verslag) 

Geld investeren in het product, Brabant Cultureel zelf: 

6.3.1 fullcolor omslag 

" 
binnenwerk deels fullcolor 

" 
inhoud verder verbeteren: beroemdheden uit Brabant benaderen; vol-
gen van de adviezen te verbetering van zwakke punten 

Bepaalde zaken regelen om de marketingstrategie met betrekking tot het 
product uit te voeren: 

6.3.2 relaties opbouwen in verschillende sectoren op cultureel gebied, die 
cadeaus of kortingen kunnen aanbieden welke kunnen zorgen voor 
lezersbinding 

6.3.3 contact zoeken met verschillende opleidingen voor het versterken van 
de bureauredactie en de visuele redactie 

" netwerk scheppen van gespecialiseerde medewerkers 

6.5 Het aantal distributiepunten vergroten 

6.6 Promotionele activiteiten die niet veel kosten uitvoeren 

" via telemarketing proefabonnementen werven 

" aile bibliotheken Brabant Cultureel verstrekken 

" steun zoeken bij exploitatieafdeling en PR-mensen van de Brabantse 
Pers 

" promotie-advertenties in Brabantse dagbladen -om niet-

" met dagbladen ruilen van advertentieplaats 

" wedstrijd uitschrijven voor het ontwerpen van een display voor Bra-
bant Cultureel; productie pas nadat er 2000 abonnees zijn 

" cadeautjes krijgen van anderen om aan nieuwe abonnees cadeau te 
doen 

Bij meer dan 2000 abonnees 199811999 

Adverteerders benaderen (zie deel 2 van dit verslag) 

6.5 Promotionele activiteiten opzetten waarin geinvesteerd moet worden 

" folder produceren 

" display ontwikkelen 

" poster ontwerpen 

" betaald adverteren in Brabantse dagbladen/huis-aan-huis bladen 

;(0 terug te vinden in de onderstaande paragrafen van dit marketing plan 



8. CONTROlE 

Er zal in de gaten moeten worden gehouden dat er steeds aan de profilering van Brabant Cultu
reel wordt gewerkt: contacten moeten worden onderhouden; er moeten up-to-date folders ko
men; posters moeten op zijn tijd vernieuwd worden; aanbiedingen moeten worden gevarieerd; er 
moet elke maand worden gezorgd v~~r een kortingsbon op een voorstelling of een uitgave, etc. 
Deze taak zal een van de redactieleden op zich moeten nemen. Deze moet aile zaken bijhouden 
die in dit marketingplan staan aangegeven. Dus ook opletten of het redactionele beleid wordt 
gevolgd en eventueel onderzoeken wat de effectiviteit is van bepaalde promotionele activiteiten. 



DEEL 2 

ADVERTEERDERS VOOR 

BRABANT CUL TUREEL 



9. INLEIDING ADVERTEERDERS 

Zoals in het marketingplan al is aangegeven, is de advertentieacquisitie minimaal door gebrek aan 
professionele ondersteuning. Voor de advertentiemarkt is 1500 lezers niet interessant. 
Adverteerders worden pas alert als er een gespecialiseerde en goed bij kas zittende oplage 
bereikt wordt van 2 a 3000 exemplaren. 
Zodra er meer dan 2000 lezers zijn (zie actieplan), moeten bedrijven benaderd worden om te 
adverteren in Brabant Cultureel. De huidige donateurs zullen dan naast hun gift, moeten betalen 
voor advertentieruimte. 
De vraag is nu: welke adverteerders moeten worden benaderd en hoe moeten deze worden 
benaderd? Hoe een oplage van 2000 abonnees moet worden behaald is in het marketing plan al 
weergegeven. 



10.0RIENTATIE 

Allereerst zijn de volgende magazines geanalyseerd, waarin potentiEUe adverteerders zouden 
kunnen staan: 
• Chasse theater Breda, seizoen 96/97 [12] 
• Theater aan de Parade, IS Hertogenbosch Seizoen 96/97 [13] 
• Jaarbrochure 96/97 Muziekcentrum Frits Philips Eindhoven [14] 
• Concertzaal Tilburg, openingsseizoen 96/97 [15] 
• Stadsschouwburg Eindhoven. seizoen 96/97 [16] 
• Uit! Cultureel magazine Den Bosch en Vught April [17] 
• Uit! Cultureel magazine Den Bosch en Vught Mei [18] 
• Museum Magazine Noord-Brabant 1997/1998. Overzicht van de Brabantse musea en hun 

tentoonstellingen [19] 
• Seizoen 97-98 Stadsschouwburg Eindhoven [20] 
• Stadsschouwburg Bergen op Zoom, De Maagd 1996-1997 [21] 
• Schouwburg Tilburg Najaar '96 [22] 
• Theater de Lievekamp Oss. Programma 96/97 [23] 
• Schouwburg de Kring Roosendaal Seizoen 96-97 [24] 
• Het Brabants Orkest, Concertseizoen 96-97 [25] 
In bijlage 4 is een lijst weergegeven van aile adverteerders die in deze bladen stonden, 
onderverdeeld naar convenience goods. shopping goods, specialty goods, dienstverlening en 
uitgaansgelegenheden. 

Tevens is het onderzoek van Alpha, telemarketing, bekeken [26], Het doel van dit onderzoek was 
na te gaan hoeveel nieuwe adverteerders er geworven konden worden voor Brabant Cultureel. De 
bedrijven en instellingen die benaderd zouden worden, werden uitgezocht door Alpha Media 
Services. Het betrof hier niet-adverteerders. Deze prospects zijn eerst telefonisch benaderd. Bij 
eventuele interesse ontvingen zij een informatiebrief met een tarievenlijst en een proefexemplaar. 
De volgende categorieen bedrijven zijn door Alpha benaderd: 
• Boekhandels • Partycentra 
• Galeries • Reclamebedrijven 
• Inlijstbedrijven • Relatiegeschenkenbureaus 
• Kunst- en antiekveilingen • Schouwburgen 
• Kunsthandelaren • Theatercentra 
• Kunstuitleenbedrijven • Vergadercentra 
• Musea 

De belactie onder de 70 benaderde bedrijven heeft in totaal 1 nieuwe klant opgeleverd. Deze 
opbrengst was voor Alpha Telemarketing te gering om met de werving door te gaan. 
Alpha heeft wei aangegeven dat veel mensen toch ge'interesseerd waren, maar contact op 
zouden nemen als het hen beter uitkwam, dus een vervolg van de actie zou meer adverteerders 
kunnen opleveren. Alpha heeft daarom een overzicht toegestuurd aan Brabant Cultureel van de 
werkwijze van Alpha Telemarketing in geval van advertentie-acquisitie. Deze is in bijlage 6 
weergegeven. 



11 . WELKE BEDRIJVEN BENADEREN? 

Het probleem is nu: welke van de in bijlage 4 beschreven adverteerders effectief kunnen worden 
benaderd. De benadering van adverteerders moet opbrengsten met zich mee brengen. De 
opbrengsten van het aantal adverteerders die reageren, moet groter zijn dan de kosten van het 
benaderen van verschillende potentiele adverteerders. Er moet dus een goede selectie worden 
gemaakt met betrekking tot welke adverteerders benaderd worden. 

Om een goede selectie te maken van mogelijke bedrijven die in Brabant Cultureel willen 
adverteren, moet gekeken worden naar de doelgroep van elk bedrijf. Ais de doelgroep van een 
potentiele adverteerder overeenkomt met de lezer van Brabant Cultureel, wordt het voor dit 
bedrijf interessant om in Brabant Cultureel te verschijnen. 
Het profiel van de huidige lezer van Brabant Cultureel is in het marketingplan al weergegeven, 
maar voor de volledigheid zal deze in het kort nogmaals worden weergegeven. 

Lezer Brabant Cultureel: 
• Leeftijd: ouder dan 45 jaar 
• Opleiding: HBO/Academisch 
• Inkomen: modaal/2xmodaal 
• Wonend. werkend of studerend in Noord-Brabant 
• Informatiebehoefte naar de 5 aandachtsvelden: literatuur; beeldende kunst; podiumkunst; 

foto/film; geschiedbeoefening 
• Enige voorkennis van kunst en cultuur 
• Leesgewoonte: dagbladen, weekbladen en vakbladen 

De categorieen bedrijven die met hun doelgroep overeenkomen met de lezer van Brabant 
Cultureel zijn de volgende: 
• Accountantsbureaus • Kunstuitleenbedrijven 
• Adviesbureaus • Makelaarskantoren 
• Advocatenkantoren • Meubelzaken 
• Architecten • Musea 
• Autobedrijven • Muziekwinkels 
• Banken • Notariskantoren 
• Boekhandels • Partycentra 
• Dranken • Reclamebedrijven 
• Drukkerijen • Reisbureaus 
• Galeries • Relatiegeschenkenbureaus 
• Inlijstbedrijven • Schouwburgen 
• Juweliers • Theatercentra 
• Kledingzaken, excJusief • Uitgaansgelegenheden 
• Kunst- en antiekveilingen • Vergadercentra 
• Kunsthandelaren • Verzekeringsmaatschappijen en assurantiekantoren 

Bedrijven die in de geanalyseerde magazines stonden (bijlage 4), zijn in bijlage 5 onderverdeeld in 
bovenstaande categorieen. Bedrijven die qua doelgroep niet aansloten bij de lezer van Brabant 
Cultureel zijn weggelaten. 
Door gericht deze adverteerders te benaderen is er ook een grote kans dat deze adverteerders 
reageren. 

Een tweede koppeling met de advertentiemarkt kan verlopen via thema's en onderwerpen die 
interessant kunnen zijn voor adverteerders in de sector kunst en cultuur. Een voorbeeld: 



Het septembernummer zou jaarlijks - begin van het seizoen - geheel geweid kunnen zijn aan de 
ontwikkeling en seizoensplannen in de Brabantse podiumkunsten, muziek en beeldende kunst. 
Naast een zo compleet mogelijk overzicht van aile plannen, staan in dit nummer een aantal 
kritisch-inhoudeJijke beschouwingen en interviews. Zo kan een advertentiefuik ontstaan, 
gekoppeld aan speciale aanbiedingen. 



12. METHODEN OM ADVERTEERDERS TE BENADEREN 

De werkwijze zoals Alpha telemarketing hanteerde, is in principe goed. Bij deze werkwijze 
worden de potentiele adverteerders eerst telefonisch benaderd. Bij eventuele interesse ontvangen 
de potentiele adverteerders een informatiebrief met een tarievenlijst en een proefexemplaar. 
Wanneer een bedrijf op basis hiervan wil adverteren, wordt een bevestigingsbrief toegestuurd, 
met de bijbehorende contracten. 

Toch brengt deze methode een aantal problemen met zich mee: 
• Potentiele adverteerders die koud worden gebeld (onder koud bell en wordt verstaan het 

benaderen van potentiele adverteerders die nog geen mailing of iets dergelijks hebben 
ontvangen) reageren al snel negatief door de plotselinge benadering. 

• Bedrijven willen niet in een blad adverteren dat ze niet kennen. 

Vanwege deze problemen zal hier een andere benadering worden geadviseerd. Deze is als voigt: 
Eerst moet er een pakketje aan de potentiele adverteerder worden toegestuurd, met daarin: 
• een exemplaar van Brabant Cultureel 
• een goede begeleidende brief met tarievenlijst 
• een kaartje waarop de reactie kan worden ingevuld (zowel positief als negatief) en die 

teruggestuurd moet worden 

Hierbij moet gekeken worden naar de geselecteerde bedrijven uit bijlage 5. Kies daarbij uit elke 
categorie, zoals in hoofdstuk lOis beschreven, een klein aantal bedrijven (1 of 2). Uit de reacties 
op demailingistezienuitwelkecategoriebedrijvenreageren.De overige bedrijven uit die 
categorieen, moeten vervo/gens ook benaderd worden. 

Bedrijven die helemaal niet reageren, moeten worden gebeld. Er moet daarbij gevraagd worden 
naar de reden dat er niet gereageerd is en of het desbetreffende bedrijf alsnog interesse heeft. 



13. SAMENSTELLING VAN DE MAILING 

13.1. Inleiding 

Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven is, moet er een pakketje aan de potentiele adverteerder 
worden toegestuurd, met daarin: 
1. een exemplaar van Brabant Cultureel 
2. een goede begeleidende brief met tarievenlijst 
3. een kaartje waarop de reactie kan worden ingevuld (zowel een positieve als een negatieve 

reactie) en die teruggestuurd moet worden 
Deze onderdelen zullen in de volgende paragrafen worden uitgewerkt. 

13.2. Exemplaar Brabant Cultureel 

Dit onderdeel spreekt eigenlijk wei voor zich. Aan de potentiele adverteerder moet het meest 
actuele exemplaar van Brabant Cultureel worden toegestuurd, zodat het bedrijf weet met welk 
blad het te maken heeft. 

<? 13.3. Begeleidende brief met tarievenlijst 

De brief die met een exemplaar van Brabant Cultureel aan een potentiele adverteerder wordt toe
gestuurd moet de volgende elementen bevatten: 
• Wat Brabant Cultureel is; waar Brabant Cultureel voor staat. 
• Beschrijving van de lezer van Brabant Cultureel. 
• Beschrijving van hoe een bedrijf adverteerder kan worden in Brabant Cultureel en wat daar 

tegenover staat. In bijlage bij de brief een tarievenlijst. 
• Benadrukken dat er altijd gereageerd moet worden. 
Brief eventueel nog opstellen in samenwerking met de directeur van het Noordbrabants Genoot
schap. 

<? 13.4. Reactiekaart 

De potentiele adverteerder moet het gemakkelijk gemaakt worden om te reageren. Daartoe kan er 
een kaartje bijgevoegd worden in het pakket dat aan de potentiele adverteerder wordt gestuurd, 
waarop de potentiele adverteerder aileen maar hoeft aan te kruisen of hij/zij al dan niet ge"interes
seerd is om een advertentie te plaatsen in Brabant Cultureel. Het kaartje kan er als voigt uit zien: 
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Kruis hieronder aan of uw bedrijf al dan niet geTnteresseerd is in het 
plaatsen van een advertentie in Brabant Cultureel. 

o Ja, ons bedrijf is geTnteresseerd in het plaatsen van een advertentie in 
Brabant Cultureel 

o Ja, ons bedrijf is geYnteresseerd in het plaatsen van een advertentie in 
Brabant Cultureel, maar wij willen daar nog even mee wachten 

o Nee, ons bedrijf is niet geTnteresseerd in het plaatsen van een adver
tentie in Brabant Cultureel. 

De gegevens van ons bedrijf zijn: 

naam: 

adres: 

telefoon: 

Figuur 13. 1: Magelijk reactiekaart vaar adverteerders 



NAWOORD 

In dit nawoord zal worden teruggeblikt op een aantal belangrijke punten uit dit rapport. 

In de inleiding werd aangegeven dat dit onderzoek moest resulteren in een marketingplan, dat 
uitgevoerd zou kunnen worden door een team van Brabant Cultureel, waardoor het lezersaantal 
na 1998 ver boven de 2000 zal uitstijgen. In dit verslag is een marketingplan weergegeven, met 
een actieprogramma waarin staat beschreven wat gedaan moet worden om dit doel te bereiken. 

Tevens is in de inleiding aangegeven, dat het Noordbrabants Genootschap wil weten hoe adver
teerders benaderd kunnen worden en welke adverteerders door Brabant Cultureel het beste be
naderd kunnen worden. Dit rapport geeft een lijst van adverteerders die geschikt zouden zijn om 
in Brabant Cultureel te adverteren. Het is aan Brabant Cultureel om deze bedrijven te benaderen. 
De manier waarop deze adverteerders benaderd kunnen worden, is ook in dit rapport aangege
ven. Of de werving van de adverteerders, die zijn weergegeven, succesvol zal zijn, is moeilijk te 
zeggen. Het is een kwestie van uitproberen. 

Het is nu aan een team van Brabant Cultureel om de actiepunten uit te voeren. Ais een oplage 
van 2000 is behaald, kan ook begonnen worden aan het werven van de adverteerders. Hierbij wil 
ik iedereen die hiermee aan de slag gaat, succes wensen. 

Ik heb met veel plezier aan dit onderzoek gewerkt. Het contact met het Noordbrabants Genoot
schap, in het bijzonder met Anne-Mariken Raukema, is zeer goed verlopen. Het was zeer interes
sant om een onderzoek uit te voeren bij een cultureel tijdschrift. Zowel de culturele kant was in
teressant, als ook het maken van een tijdschrift. Ik heb veel van dit onderzoek geleerd, vooral 
met betrekking tot het opstellen van een marketingplan. 

Het onderzoek is binnen de gestelde tijdsduur afgerond. 

Japke van der Wal 
Eindhoven, juni 1 997 
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BIJLAGE 1: MARKETING MANAGEMENT PROCES 

In het navolgende wordt de theorie voor het maken van een marketing management proces 
weergegeven zoals dat in het boek 'Marketing management, analysis, planning, implementation, 
and control' van Ph. Kotler staat beschreven. In de gearceerde kaders die in de tekst staan weer
gegeven, is beschreven hoe bepaalde zaken uit het marketing management proces kunnen wor
den toegepast op Brabant Cultureel. 

Volgens Kotler is een marketingplan het centrale instrument voor het sturen en coordineren van 
marketinginspanningen. Het marketing management proces bestaat uit het analyseren van mar
ketingkansen, onderzoeken en selecteren van doelmarkten, ontwikkelen van marketingstrate
gieen, het plannen van marketingprogramma's en het organiseren, implementeren en controleren 
van de marketinginspanning. Het marketing management proces bestaat uit de volgende stappen: 

1. Analyseren van de marketingkansen. 

2. Onderzoeken en selecteren van doelmarkten. 

3. Ontwerpen van de marketingstrategieen. 

4. Plannen van het marketingprogramma. 

5. Organiseren, uitvoeren en controleren van de marketinginspanning. 

Deze 5 stappen zullen in deze theorie over het marketing management proces worden behandeld. 



1. ANAL YSEREN VAN DE MARKETINGKANSEN 

• Weten wat de behoeften van de klant is, weten waar de klanten zijn, alles van de klant weten, 
door middel van: 

• marktonderzoek: door enqu~tes weten wat de klant van het product vindt 

• Significante informatie verzamelen over de marketingomgeving waarin het bedrijf opereert: 

• micro-omgeving = aile actoren die het bedrijf be'invloeden bij het verkopen van het pro
duct, dus leveranciers, marketingtussenpersonen, klanten, concurrenten en diverse dien
sten; 

• macro-omgeving = demografische (verdeling ouderen/jongeren in Brabant), economische 
(inkom ens-patroon), fysieke (grondstoffen, energie, vervuiling), technologische, politie
ke/wettelijke (verschillen per land, subsidies) en sociale/culturele (interesse in Brabant, hoe 
kijkt men tegen het blad aan) factoren die de verkoop en winst van het bedrijf be'invloeden 

• De consumentenmarkt begrijpen: wie koopt het product en waarom; wat zoekt men in het 
product (speciale attributen, prijs); waar koopt men het product; hoe kijkt de consument tegen 
de verschillende merken aan? 

• fig. 7-2 biz. 174: kopersprofiel maken 

• fig. 7-4 biz. 194: koopproces in beeld brengen 

• Opletten op concurrenten: mogelijke acties van concurrenten tijdig zien en er op inspelen. 

• strategie van de concurrenten: om de dichtstbijstaande concurrenten te identificeren. Pro
ductsegmentatie uitzetten tegen consumentensegmentatie 

• doelstelling concurrent weten om te anticiperen op wat de concurrent doet en hoe de con
current reageert: wat zoekt de concurrent op de markt? waarom gedraagt de concurrent 
zich zo? 

• sterkten en zwakten van de concurrent identificeren: zo kun je als bedrijf je strategie verfij
nen door gebruik te maken van beperkingen van de concurrent en het vermijden van de 
sterke kanten van de concurrent 



2. ONDERZOEKEN & SElECTEREN VAN DE DOElMARKTEN 

• Terminologie: 

Een markt is een set van huidige en potentiiHe kopers van een product. De grootte hangt af 
van het aantal geinteresseerden. 

PotentiEile kopers: 3 eigenschappen: 

• interesse 

• inkomen 

• toegankelijkheid 

Available market: set van potentiele kopers. 

Qualified available market: auto ~ koper boven de 18 jaar. 

Served market: de markt waarop de onderneming zich toespitst = doelmarkt. 

Penetrated market: set van consumenten die producten al eens eerder hebben gekocht. 

• Hoe kan de huidige vraag worden voorspeld? Gegevens waarschijnlijk wei bekend 

• Hoe kan de toekomstige vraag worden voorspeld? Aile voorspellingen zijn gebaseerd op 3 
informatiebases, maar let wei, het blijven voorspellingen: 

• Wat mensen zeggen: 3 methoden: 

* Survey of buyers' intention. Voorspellen op basis van wat mensen doen onder bepaalde 
condities. 

* Hoe denken de verkopers erover, bijvoorbeeld de boekhandelaren. 

* Expert opinion: gegevens van CBS 

• Wat mensen doen: Markt testen 

• Wat mensen hebben gedaan: 

* Time-series analysis 

* Statistic Demand Analysis 

• Target Marketing: het besluit verschillende groepen die de markt vormen te onderscheiden. 
Producten en marketingprogramma's worden ontwikkeld voor ieder afzonderlijk marktsegment 
(doelmarkt). Target marketing heaft 3 stappen: marktsegmentatie, markettargeting en pro
ductpositie. Schematisch: 

Marktsegmentatie 

1. opsporen segmen
tatiecriteria 

2. profielbeschrijving 
van de segmenten 

Markettargeting 

3. bepalen van de 
aantrekkelijkheid 
van de segmenten 

4. keuze doelgroep 

Productpositie 

5. bepaal gewenste 
productpositionering 
voor elke doelgroep 

6. kies, ontwikkel en 
communiceer over 
het gekozen posi
tioneringsconcept 

".:' 



1. Market segmentation: verdelen van de markt in verschillende groepen kopers die verschil
lende producten en/of marketingmixen vereisen. In het geval van Brabant Cultureel zal de 
markt aileen worden gesegmenteerd om een andere marketingmix op een bepaalde groep 
consumenten toe te passen. Het product zal niet per consumentengroep worden aange
past. Je kunt een markt segmenteren op basis van bijvoorbeeld inkomen, beroep of leeftijd 
( demografische segmentatie), maar ook op basis van waar men woont (geografische 
segmentatie) en op basis van sociale klasse, levensstijl en persoonlijkheid (psychografische 
segmentatie) . 

Als de markt wordt ingedeeld op basis van leeftijd, resulteert dit in demografische segmen
ten. Je kan dan aan verschillende (potentiale) kopers vragen wat ze graag terug willen zien 
in het product. Het doel hiervan is het identificeren van voorkeurssegmenten. Je hebt in 
een markt 3 voorkeurssegmenten: 

* Homogene voorkeur: iedereen wit hetzelfde; 

* Verspreide voorkeur: iedereen heeft een andere smaak; 

* Geclusterde voorkeur: groepjes met dezelfde smaak. 

2. Ontwikkelen van een segmentprofiel van de consument. Het enige wat hierbij relevant is, is 
dat jongeren op een andere manier zouden moeten worden benaderd of specifiek moeten 
worden benaderd om het blad te kopen. 

3. Market targeting: Evalueren van de marktsegmenten. 

Kijken naar 3 factoren: 

1. Omvang en groei van de segmenten: kleinere ondernemingen zullen zich niet richten op 
een segment met een grote omvang omdat de middelen niet aanwezig zijn. 

2. Structurele aantrekkelijkheid van het segment: Porter definieert 5 krachten die de lange 
termijn aantrekkelijkheid van het marktsegment bepalen. 5 groepen die impact hebben, 
zijn: 

./ industriale concurrenten; 

./ potentiale nieuwe concurrenten; 

./ substituten; 

./ kopers; 

./ leveranciers. 

Deze 5 groepen hebben verschillende bedreigingen of kunnen deze hebben, maar aan
gezien de 5 groepen eigenlijk niet van invloed zijn op Brabant Cultureel, worden de be
dreigingen hier niet genoemd. 

3. Doelstellingen en middelen van de onderneming 

4. Selecteren van de marktsegmenten = de keuze van de doelgroep 

Er zijn 5 marktbenaderingspatronen: 

1. Single segment concentratie: Kies 1 segment en concentreer je hierop (1 product in 1 
markt) Voordeel van deze benadering is de sterke marktpositie die hierdoor wordt ver
worven doordat er veel kennis aanwezig is over het segment. Er is financieel voordeel te 
behalen door product-, distributie- en reclamespecialisatie. Bovendien kan leiderschap in 



de markt worden verworven. Ook is bij deze benadering een hoge Return on Investment 
te behalen. Het nadeel is het hoge risico door het teruglopen van de markt. 

2. Selectieve specialisatie: Kies een aantal segmenten omdat ze allemaal naar verwachting 
winstgevend zijn. Deze moeten aan de doelstellingen voldoen (meerdere producten elk 
in andere markten). Voordeel is de risicospreiding. 

3. Pro ductspecialisa tie: Kies bepaald product en bied dit aan verschillende groepen consu
menten aan (1 product op verschillende markten). Voordeel van deze benadering is de 
hoge reputatie die is op te bouwen op een specifiek productgebied. Nadeel is dat substi
tuutproducten het product kunnen verdringen in de markt. 

4. Marktspecialisatie: Vervul meerdere behoeften van 1 consumentengroep (meerdere pro
ducten op 1 markt). Voordeel is de hoge reputatie met betrekking tot het bedienen van 
een specifieke markt. Het nadeel is het risico dat gelopen wordt doordat het specifieke 
segment minder gaat kopen. 

5. Volledige marktbediening: maak meerdere producten voor meerdere markten. In principe 
is dit aileen geschikt voor grotere bedrijven. Die kunnen namelijk meer producten maken 
en hebben het geld voor verschillende reclamecampagnes voor verschillende markten. 

De gehele markt is op 3 manieren te benaderen: 

-/' Ongedifferentieerde marketing: Men laat de segmenten links liggen. Men wil de gehe
Ie markt bedienen met 1 aanbod. Er wordt 1 product ontworpen en 1 marketingpro
gramma, dat zich richt op het grootste gedeelte van de kopers door middel van mas
sadistributie en massapromotie. Doel: In de ogen van de consument het beeld 
scheppen dat dit HET product is. 

-/' Gedifferentieerde marketing: meer segmenten, verschillende marketingmixen. Hier
door wordt meer verkocht, maar de kosten zijn hoger. 

-/' Geconcentreerde marketing: Bedien 1 of een paar segmenten met 1 marketingmix. 
Hierdoor wordt eigenlijk niet de gehele markt bereikt. 



3. ONTWERPEN VAN DE MARKETINGSTRATEGIEEN 

• Als besloten is op welke markt men zich gaat richten, moet het bedrijf een gedifferentieerde 
en positionerende strategie ontwikkelen. Er zijn verschillende technieken om de positie van 
concurrenten op de markt te bepalen en daarbij te kijken wat 'het gat in de markt' is. 

Terminologie: 

Differentiatie: kunst van het ontwerpen van een set van betekenisvolle verschillen om hetgeen 
wat het bedrjjf biedt te onderscheiden van wat de concurrent biedt. 

Positioneren: kunst van het ontwerpen van hetgeen wat het bedrijf biedt en het imago daar
van z6 dat het een onderscheidbare en waardevolle plaats heeft in de gedachten van de klant. 

~1.!jij~IJ~g§'*b~~m~~9.:~~siijj~~f~1.i~91i~~t!~I~~~~~·Y9g~::!~~i'~~9..g~n~~!;i~I~:i ...... . 
• Productpositie bepalen: hetgeen een bedrijf aan de consument biedt kan op basis van 4 

basisdimensies worden gedifferentieerd. In onderstaande tabel zijn de variabelen weerge
geven op basis waarvan er kan worden gedifferentieerd. 

PRODUCT 

• Attributen 
• In hoeverre het pro

duct overeenkomt 
met de wensen van 
de doelmarkt 

• Betrouwbaarheid 
• Verpakking 
• Stijl 
• Ontwerp 

DIENSTEN 

• Levering van het 
product (op tijd?) 

• Klachtenbureau 

PERSON EEL 

• Bekwaamheid 
• Vriendelijkheid 
• Geloofwaardigheid 
• Betrouwbaarheid 
• Communicatie met 

de klant 

IMAGO 

• Symbool ~ her ken
ning van het merk 

• Media: hoe wordt 
het merk in de me
dia naar voren ge
bracht 

• Sfeer 

Elk onderscheid heeft de potentie om zowel kosten voor het bedrijf te creeren als wei 
voordelen voor de klant. Daarom moet een bedrijf voorzichtig manieren vinden om zich te 
onderscheiden van de concurrenten. Het kiezen van een verschil ten opzichte van de con
currenten, moet gedaan worden op basis van de volgende criteria: 

* Belangrijk: het verschil levert een waardevol voordeel aan aen voldoende aantal kopers 

* Onderscheidend: het verschil wordt niet door anderen geboden en wordt op een ken
merkende manier door het bedrijf geboden 

* Superieur: het verschil is superieur aan andere manieren om dezelfde voordelen te beha
len 

* Overdraagbaar: het verschil is overdraagbaar aan en te zien door de kopers 

* Niet gemakkelijk door concurrenten na te maken 

* Op te brengen: de koper wil voor het verschil betalen 

* Winstgevend: het bedrijf vindt het winstgevend om het verschil te introduceren 



• Wat moet nu naar voren worden gebracht in de promotiecampagne? Breng punten naar vo
ren die het product onderscheiden van de concurrenten. Breng niet teveel (echt niet meer 
dan 3) naar voren, want dan wordt het risico gelopen dat de koper het niet meer geloott of 
dat de positionering dan niet meer duidelijk is voor de koper. 

Het voordeel van het naar voren brengen van positieprobleem is dat het helpt bij het oplos
sen van het marketingmix probleem. Als al bekend is waar het product voor staat. dan zijn 
de onderdelen van de marketingmix, prijs. product, plaats en promotie gemakkelijk te bepa
len. 

Er zijn 7 positioneringsstrategieen: (voorbeelden met betrekking tot Brabant Cultureel) 

1. Attribuut positionering: een blad dat aile onderwerpen op cultureel gebied behandeld. 

2. Voordeelpositionering: het blad naar bulten profileren als een blad voor mensen die geIn
teresseerd zijn in de Brabantse cultuur. 

3. Gebruik/toepassingspositionering: als een lezer Brabant Cultureel leest, is hij/zij direct op 
de hoogte van zaken op cultureel gebied in Noord Brabant. 

4. Positionering voor de gebruiker: Brabant Cultureel is een blad voor 'culturele mensen', 
dus je definieert jezelf door de gebruiker te plaatsen in een categorie. 

5. Concurrentiepositionering: meer achtergronden bij bepaalde onderwerpen dan dat het 
Brabants Dagblad weergeeft. 

6. Productcategoriepositionering: jezelf in een andere productcategorie plaatsen dan dat er 
van je verwacht wordt, dus Brabant Cultureel is voor iedereen, niet aileen voor 
'ouderen'. 

7. Kwaliteit/prijs positionering: consument krijgt het meeste waar voor zijn geld 

Allerlei strategiean om het product te profileren, maar allemaal net op een andere manier. 
Wat de beste strategie is, hangt af van wat de concurrenten doen. Brengen concurrenten 
hun onderscheidende zaken volgens strategie 4 naar voren, dan breng je zelf niet 4 naar 
voren. maar een ander. 

Hoe moet je nu de gevolgde positioneringsstrategie aan de markt presenteren? Er zijn ver
schillende manieren v~~r. Bijvoorbeeld als je een hoge kwaliteit biedt, moet het product 
ook een hoge prijs hebben, want een hoge prijs staat voor een hoge kwaliteit. Of Brabant 
Cultureel streeft een hoog aanzien nat zodat het aileen in de betere boekhandels wordt ver
kocht. Etcetera. Het is afhankelijk van de positioneringsstrategie die je voigt. 

• Ais eenmaal de positie bepaald is, moet een nieuw product worden ontwikkeld of het product 
moet worden aangepast . 

• ~=JllIIIIIB. 
• Vervolgens moet de strategie van het nieuwe (vernieuwde) product worden vergeleken met de 

verschillende fasen van de product-Ievenscyclus. Gedurende de levenscyclus van een product, 
zal een bedrijf gewoonlijk zijn marketingstrategieen een aantal keer moeten herformuleren. 
Niet aileen de economische omstandigheden en concurrenten veranderen, ook het product 
gaat door nieuwe fasen van eisen en interesses van een koper. Daarom moet een bedrijf ach
tereenvolgende strategiean plannen en toepassen in elke fase van de Product Life Cycle. Zo 
hoopt een bedrijf de levensduur en de winstgevendheid van een product te verlengen, weten
de dat dat nlet voor altijd kan. 

De verkoopgeschiedenis van veel producten voigt een S-curve die bestaat uit de volgende 4 
fasen: 

• introductie: langzame verkoopgroei door introductie product ~ geen winst door grote uit
gaven; 

• groei: snelle marktacceptatie, substantiale winstverbeteringen; 



• volwassenheid: terugnemende verkoopgroei door productacceptatie bij de meeste kopers. 
Winsten stabiliseren of dalen door meer marketingkosten in verband met concurrentie 
waartegen je het product moet verdedigen; 

• neergang: verkoopdaling, winst zwakt af naar O. 

V~~r elke fase bestaat er een andere marketingstrategie . 

• Een strategische keuze is verder of het bedrijf marktleider wil zijn, een uitdager, een volger of 
een bedrijf dat steeds innoveert. Keuze afhankelijk van de concurrentie. 



4. PLANNEN MARKETINGPROGRAMMA 

De marketingstrategie moet worden omgezet in een marketingprogramma. Dit wordt bereikt door 
beslissingen te maken met betrekking tot marketinguitgaven, marketingmix en marketingallocatie. 

<> 4.1. Het managen van producten, productlijnen en mer ken 

Product: iets dat aangeboden kan worden aan de markt, voor aandacht, acquisitie, gebruik of 
consumptie zodat het een behoefte of 'want' bevredjgd. 

• Productclassificaties en hun marketingstrategie implicatie 

1. Indeling op basis van duurzaamheid: 

.j' Niet duurzame producten: daar kan maar eenmalig gebruik van gemaakt worden bv. sui
ker, zeep, vlees etc. 

Kenmerken: snel geconsumeerd, frequent gekocht. 

Strategie: op vee I plaatsen verkrijgbaar zijn; lage marge op zetten; veel adverteren om 
concurrenten uit te dagen en voorkeur op te bouwen bij de consument . 

.j' Duurzame producten: tastbare goederen die lang mee gaan bv. koelkasten, kleren. 

Strategie: meer persoonlijke verkoop en service; meer garantie; hogere marge 

.j' Diensten: activiteiten, voordelen of een tevredenstelling worden voor verkoop aangebo
den. Bv. kappers, reisbureaus. 

Kenmerken: ontastbaar, ondeelbaar, variabel en vergankelijk. 

Strategie: meer kwaliteitscontrole, aanzien van de dienstleverancier, aanpassen aan de 
consument. 

2. Indeling op basis van consumentengoederen: classificatie naar koopgewoonten van de 
consument 

.j' Convenience goods: goederen die de consument gewoonlijk vaak, onmiddellijk, bijna 
zonder vergelijken koopt (bv. sigaretten, zeep, krant). Onder te verdelen in: 

- Staples: goederen die de consument op reguliere basis aankoopt (tandpasta, ket
chup); 

- Impulse goods: goederen die worden aangekocht zonder planning of 
(zoek)inspanning. Deze goederen zijn vaak overal waar mogelijk aanwezig 
(tUdschriften, snoep). 

- Emerging goods: goederen die worden aangekocht wanneer er een bepaalde behoef
te voor is (antivries als het vriest). Deze staan ook gedurende het he Ie jaar in de win
kel omdat als het nodig is, beschikbaar moet zijn . 

.j' Shopping goods: goederen die niet frequent worden gekocht en waarbij de consument 
producten vergelijkt op basis van prijs, kwaliteit, pasvorm, stijl (bv. kleren). Onder te 
verdelen in: 

Homogene goederen: consument ziet goederen in dezelfde kwaliteit; aileen de prijs is 
rede genoeg om te vergelijken. 

Heterogene goederen: hier gaat het meer om features dan om de prijs. 



v' Specialty goods: goederen met unieke karakteristieken en/of merkidentificatie, waarvoor 
sommige consumenten een speciale (aankoop}moeite willen doen of voor willen reizen. 
Bepaalde merken, typen. 

v' Unsought goods: goederen waarvan de consument het bestaan niet kent of het wei 
weet dat het bestaat maar er normaal niet aan denkt om het te kopen (bv. encyclopedie, 
grafstenen). Hier is veel marketinginspanning voor nodig. 

• Merkbesluiten 

Een merk kan grote waarde aan een product geven. 

Merk: een naam, een term of een symbool dat product van een bepaalde verkoper aangeeft 
om het product zo te onderscheiden van de concurrent. 

Een merk kan bepaalde bedoelingen hebben. Deze zijn op 6 niveaus te onderscheiden: 

1. Relateert aan attribuut: een merk geeft een gedachte bij zekere attributen: bv. Mercedes: 
duur, goed gebouwd, duurzaam etc. 

2. Voordelen: functionele en emotionele voordelen. 

3. Waarde: bv. Mercedes staat voor hoge prestatie, veiligheid, prestige ... 

4. Cultuur: Mercedes representeert de Duitse cultuur: georganiseerd, efficient, hoge kwaliteit. 

5. Persoonlllkheid: Het merk kan een iemand, dier, of een object representeren. 

6. Gebruiker: Het merk geeft aan wat voor soort consument het zal kopen. 

Voordelen van het merken van een product: 

* het wordt gemakkelijker voor de onderneming in verband met het opnemen van een bestel
ling en probleemopsporing; 

* merk beschermt het product tegen imitatie; 

* merk zorgt voor een bepaalde groep consumenten; 

* merk helpt de onderneming met segmenteren van markten -» bepaalde merken met bepaal
de kenmerken; 

* merk zorgt voor een imago van de onderneming. 

• Merk-herpositioneringsbesluit 

Soms voigt er een herpositionering van een merk vanwege een slecht imago bv. 7-up werd 
vooral gedronken door oudere mensen die een milde limonade wilden drinken. Research leidde 
tot de gegevens, dat de meerderheid van de limonademarkt cola drinkt, maar niet altijd als 
men dorst heeft. 7-up greep naar leiderschap in de niet-cola markt door zichzelf Upcola te 
noemen. 

Herpositionering kost veel geld in verband met andere reclame, verpakking. Soms kun je beter 
een nieuw merk maken, dan het oude herpositioneren. 



• Verpakking- en labelbeslissingen 

Sommige noemen verpakking de vijfde 'p' (packing) in de marketingmix. In ieder geval is het 
een element van de productstrategie. 

Verpakking: de activiteiten van het ontwerpen en produceren van de doos of wikkel voor het 
product. 

Label: geschreven informatie die het product beschrijft op of bij het product. 

Verschillende factoren hebben bijgedragen aan het groeiend gebruik van verpakking als mar
keting instrument: 

* self service: dat wit zeggen toename van producten die op basis van zelfbediening in de 
winkelliggen. De verpakking werkt nu als een verkoopfunctie. Het moet aandacht trekken; 
het beschrijft de inhoud van het product. 

* consumentenwelvaart: vanwege de toename van de welvaart is de consument bereid meer 
te betalen voor een makkelijke, betrouwbare en prestigeverpakking. 

* onderneming- en merkimago: bv. gele verpakking van Kodakfilm. 

* innovatieve kansen: innovatieve verpakking kan gunstig zijn voor consumenten en hogere 
winsten opleveren voor ondernemingen (bv. tandpasta!zeep in een pompje). 

Het ontwikkelen van een effectieve verpakking vereist een aantal beslissingen: 

1. De eerste taak: verpakkingsconcept opstellen: wat moet de verpakking doen of zijn voor 
het product. 

2. De tweede taak: verpakkingsdesign: maat, vorm, materiaal, kleur, tekst, merk. 

3. Dan: technische test, visuele test, dealer test, consumententest. 

4. Fysieke producten vereisen labels ter identificatie en mogeHjke beoordeling, beschrijving en 
reclame van het product. Verkopers zijn soms verplicht (bij de wet) om bepaalde informatie 
te vermelden om de consument te informeren en te beschermen 

.4.2. Het ontwikkelen van prijsstrategieen en -programma's 

Prijs is het enige element in de marketingmix dat opbrengsten levert. De andere marketingmixe
lementen kosten aileen maar geld. Prijs is ook een van de meest flexibele elementen van de mar
ketingmix, die snel kan worden veranderd, iets wat productattributen niet gemakkelijk kunnen. 
Tegelijkertijd zijn het de prijzen en de prijsconcurrentie die de belangrijkste problemen vormen 
voor de marketingmanagers. De meeste bedrijven gaan niet goed met hun prijs om. Fouten: 

• prijs teveel op kosten gericht; 

• niet vaak genoeg herzien om munt te slaan uit marktverandering; 

• prijs wordt afhankelijk van de andere elementen van de marketingmix gesteld, in plaats van als 
intrinsiek element van de marktpositioneringsstrategie; 

• de prijs varieert niet genoeg voor verschillende productitems, marktsegmenten en aankoopge
legenheden. 



4.2.1 Procedure van 6 stappen om de prjjs te bepalen 

1. Bepalen van de doelstelling om te prijzen 

Wat wil je bereiken met je product? Je kijkt welke doelmarkt je hebt of wilt hebben 
(marktpositionering). De onderneming kan bepaalde additionele doelstellingen nastreven: hoe 
duidelijker deze zijn, hoe gemakkelijker de het vaststellen van de prijs is. 

We onderzoeken 6 belangrijke marketingdoelstellingen, die een onderneming kan nastreven 
door middel van het vaststellen van de prjjs: 

* survival: overleving: dit kies je indien er: 

,/ zware concurrentie is; 

,/ dreigende patroonverandering is; 

,/ overcapaciteit is binnen de onderneming. 

* maximum current profit: korte termijn maximale winst behalen: problemen hierbij zijn: 

,/ het gaat uit van bekendheid van vraag- en kostenfuncties; 

,/ puur korte termijn gericht; 

,/ je houdt geen rekening met andere marketingmixvariabelen. 

* maximum current revenues: korte termijn omzet maximaliseren: hier kun je voor kiezen als 
de kostenfuncties onduidelijk zjjn. 

* maximum sales growth: maximale verkoopgroei: ze zenen de laagste prijs, ervan uitgaande 
dat de markt prijsgevoelig is: dit heet markt penetratie prijszening. Doel: 

,/ daling kosten per eenheid; 

,/ hogere lange termijn winst. 

Wanneer is een lage prijs voordelig? 

,/ als markt prijsgevoelig is; 

,/ productie- en distributiekosten dalen met toename van productie ervaring; 

,/ lage prijs ontmoedigt huidige en potentiEile concurrenten. 

* maximum market skimming: maximale marktafzoming: hoge prijs om zoveel mogelijk ren
dement te halen uit het product, dan steeds zakken naar lagere segmenten -+- getrapte 
weergave. 

Wanneer is skimming pricing voordelig? Voordelig als: 

,/ een voldoende aantal kopers een hoge huidige vraag hebben; 

,/ productiekosten van een klein volume niet hoger zijn dan de voordelen; 

,/ de hoge prijs niet meer concurrenten lokt; 

,/ de hoge prijs het imago steunt van het superieure product. 

* product quality leadership: hoge prijs voor hoge kwaliteit. 

2. Vaststellen van de vraag: wat zijn de waarschijnlijke aankopen per periode bij verschillende 
prijsniveaus. Prijs die gesteld wordt heeft effect op de vraag. 

Vraag verandert aanzienlijk bij verandering in de prijs -+- vraag "" elastisch. 



De prijs is minder elastisch: 

* als er weinig of geen substituten of concurrenten zijn 

* als kopers de hogere prijs nauwelijks bemerken 

* als kopers denken dat de hogere prijs komt door een hogere kwaliteit, door inflatie en door 
verbeteringen. 

3. Schatten van de kosten 

Soorten kosten: 

* vaste kosten: kosten die iet veranderen met de omvang van de productie (huur, interest, 
salarissen van de directie); 

* variabele kosten: kosten die wei toe- of afnemen met de omvang van de productie; 

* totale kosten: vaste kosten + variabele kosten: de onderneming zet normaal een prijs die 
hierboven Iigt; het meerdere is een beloning voor de moeite en het risico. Kijk uit met een 
te lage prijs: de consument kan dit opvatten als een teken dat het geen goed product is 
(imago). 

4. Analyseren van de prijsstrategie van de concurrent 

Onderzoek de prijzen van de concurrent als basis voor het positioneren van de eigen prijs. Me
thoden om aan informatie te komen: 

* via consumenten; 

* zelf kopen en product analyseren. 

5. Selecteren van de methode om de prijs te bepalen 

Soorten methoden: 

* Markup pricing - kostengericht: marge wordt op de kostprijs gezet. 

Markupprijzen zijn vaak hoger bij seizoensproducten, speciale producten en vraag
inelastische producten. 

Let wei: Markuppricing helpt aileen indien de verwachte verkoop wordt gerealiseerd! 

Bedrijven die een nieuw product introduceren, zetten de prijzen hoog, hopend de kosten zo 
snel mogelijk terug te verdienen. Gevaar: concurrenten. Toch blijft deze methode populair: 

.,/ omdat de verkoper nu eenmaal meer controle heeft over de kosten dan over de vraag. 
Ais ze zelf de prijs zetten ten opzichte van kosten, hoeven ze niet steeds deze te wijzi
gen bij veranderingen in de verkoop; 

.,/ als iedereen in de bedrijfstak zo de prijs berekent, dan zijn de prijzen ongeveer gelijk: 
daardoor minder prijsconcurrentie; 

.,/ mensen vinden dit een eerlijke prijszetting, zowel ten opzichte van de kopers als verko
pers. 

* Target return pricing (kostengericht): Hier wil je een bepaald rendement uit de investering 
halen. 

* Perceived value pricing (vraaggericht): Ondernemingen bekijken de perceptie op de waarde 
van het product van de kopers en niet de naar de kosten van de verkoper. Kern: nauwkeu
rig vaststellen van de perceptie van de markt op het aanbod. 

* Value pricing: lage prijs voor een product van hoge kwaliteit. Verschil met perceived value: 
Perceived value pricing zegt dat een bedrijf moet prijzen op het niveau wat een koper denkt 
van het product. Value pricing zegt dat de prijs een fantastisch koopje moet zijn voor de 
consument. 



* Going rate pricing: Hierbii baseer ie de prijs voornamelijk op de priis van de concurrent, met 
minder aandacht voor de eigen gemaakte kosten of de vraag. Bv. bij oligopolie -t vaak de
zelfde prijs, kleintjes volgen de groten. 

* Sealed bid pricing (vraag-concurrentiegericht): Prijs baseren op verwachtingen van hoe de 
concurrent zal reageren. Komt voor als ondernemingen concurreren om een neporder. On
derneming richt zicht vooral op hoe de concurrent zijn prijs zal zetten. 

6. Selecteren van de uiteindelijke prijs 

Het doel van de voorgaande prijzingsmethoden was om de range waarbinnen je moet kiezen 
te verkleinen. Nu ga ie dan de uiteindelijke prijs zetten. Daarbij rekening houden met de vol
gende factoren: 

* Psychological pricing: 

'" stel je verhoogt de prijs en de verkopen worden toch hoger, dan wordt blijkbaar het 
imago verhoogd. Prijs is belangrijk, want het dient als een soort kwaliteitssignaal; 

'" ondernemingen willen nogal eens met adviesprijzen werken om: 

1. te suggereren dat ze in een bepaalde productklasse zitten; 

2. bepaalde aantrekkingskracht op de consument uit te oefenen -t korting; 

'" het prijzen van producten voor /299.- in plaats van /300.- om nog net in een bepaalde 
prijsklasse te zitten (prijsdrempel). 

* De invloed van andere marketingm;x elementen op de prijs: 

Farris en Reibstein onderzochten de relatie tussen relatieve prijs, relatieve kwaliteit en rela
tieve advertentiekosten. Resultaten: 

'" Merken met gemiddelde relatieve kwaliteit maar hoge relatieve adverteerkosten, zijn in 
staat premiumprijzen te rekenen. Consumenten willen meer betalen voor bekende prij
zen, dan onbekende prijzen; 

'" Merken met hoge kwaliteit en hoge adverteerkosten verkregen de hoogste prijs; lage 
kwaliteit, lage adverteerkosten een lage prijs; 

./ De positieve relatie tussen hoge prijzen en hoge adverteerkosten, gaan het meeste op in 
de latere fases van de product-Ievenscyclus, voor marktleiders en voor lage-kosten pro
ducten. 

* Bedrijfsbeleid met betrekking tot prijzen: de beoogde prijs moet in overeenstemming zijn 
met het prijsbeleid van het bedrijf. 

'" Inslag van prijzen op andere partijen: Management moet steeds in de gaten houden: wat 
voor invloed heeft de voorgestelde prijs op distributeurs, dealers, concurrenten en de over
heid. 

4> 4.2.2 Het aanpassen van de prijs 

Bedrijven zullen de prijzen aanpassen aan de varierende omstandigheden op de markt. De ver
schillende productaanpassingsstrategieen zijn als voigt: 

• Geografische prijszetting: Hoe zet je de prijs in verschillende delen van het land? 

• Kortingen/tegemoetkomingen op de prijs 

'" Geldkorting: prijsreductie voor kopers die de rekening meteen betalen (Abonnees betalen 
minder dan kopers van losse exemplaren omdat abonnees direct voor een jaar betalen). 

'" Kwantumkorting: prijsreductie voor kopers die .grote hoeveelheden kopen. 



* Functionele kortingen: worden aangeboden aan handelskanalen die bepaalde functies zoals 
verkoop, opslag en administratie vervullen. 

'" Seizoenskortingen: een prijsreductie bij het kopen van een product buiten het seizoen om. 

* Tegemoetkomingen: 

v' inruilpremie: bv. lever een oude fiets in (ongeacht de staat ervan), als je een nieuwe 
koopt en je krijgt f100.- korting; 

v' 'promotional allowances': betalingen of prijsreducties voor verkooppunten die deelne
men aan promotionele activiteiten voor het product van jouw bedrijf. 

• Promotional pricing: tijdelijk de prijs verlagen onder de gestelde prijs en soms zelf onder de 
kostprijs. Promotional pricing neemt verschillende vormen aan: 

'" Loss leader pricing: supermarkten en warenhuizen laten de prjjs zakken van bekende mer-
ken, ook al vindt die ondernemer het niet leuk. 

'" Special event pricing: bv. bij jaarmarkten of koninginnedag. 

* Cashrebates: deze is om voorraden weg te werken bv. auto-industrie. 

'" Low-interest financing: je koopt bv. een auto op afbetaling met een lager rentepercentage 
dan normaal. 

'" Warranties and service contracts: gratis service en garantie. 

'" Psychological discounting: je zet een hogere prijs dan het product eerst kostte, en haalt het 
er vervolgens weer vanaf, dus bv. de oorspronkelijke prijs was f200.-, dan zeg je "was 
f259.-, nu f199.-" . 

• Prijsdiscriminatie: Oit is het verkopen van eenzelfde product of dienst tegen verschillende prij
zen. Oit kan de volgende vormen aannemen: 

'" Consumentensegment prijzen: aan verschillende groepen consumenten, wordt hetzelfde 
product/dienst aangeboden tegen verschillende prijzen, bv. NS jongerenkaart, senioren
kaart. 

* Product-vorm prijsstelling: hier worden verschillende versies van het product verschillend 
geprijsd, maar niet proportioneel aan de kosten. Bv. een strijkijzer f50.-; een strijkijzer met 
waarschuwingslampje f55.- (terwijl het lampje f1.- in de fabriek kost). 

'" Image prijsstelling: hetzelfde product in een andere verpakking steken en een andere merk
naam geven en dan een andere prijs rekenen. 

* Locatie prijsstelling: je betaalt voor een plaats waar je zit of staat bv. in het theater. 

'" Tijd prijsstelling: hier verandert de prijs per seizoen, dag, uur. Bv. met een jongerenkaart 
krijg je korting als je buiten de spits reist; Happy hour. 

Om prjjsdiscriminatie te laten werken, zodat het effect heeft, moet er aan een paar condities 
worden voldaan: 

'" de markt moet segmenteerbaar zijn, met verschillende vraag 

'" het product mag niet doorverkoopbaar zijn 

'" de opbrengst met prijsdiscriminatie moet groter zijn dan de opbrengst zonder prijsdiscrimi
natie 

'" de concurrent moet niet goedkoper kunnen verkopen aan het duurste segment 

'" de prijsdiscriminatie mag geen negatieve gevoelens bij de (andere) klanten oproepen 

'" de vorm van prijsdiscriminatie mag niet illegaal zijn 



4.2.3 Hoe te beginnen met prijswijzigingen? 

Omstandigheden die zorgen voor een prijsdaling: 

1. overcapaciteit 

2. dalend marktaandeel 

3. men wil domineren op de markt en doet dit door lagere kosten. Deze strategie brengt risico's 
met zich mee, namelijk: 

* low qualitv trap: kwaliteit ligt volgens consumenten onder die van concurrenten met hoge
re prijzen; 

* fragile market share: een lage prijs leidt niet tot marktloyaliteit; 

* shallow pocket trap: de concurrenten met een hogere prijs kunnen hun prijs ook verlagen 
en kunnen dit langer aanhouden vanwege een betere kaspositie. 

Beginnen met prijsstijgingen: Een succesvolle prijsstijging kan de winst aanzienlijk laten stijgen. 
Oorzaken van prijsstijgingen: 

• kosteninflatie: anticipatieprijsstelJing: prijs stijgt meer dan inflatie 

• te veel vraag: als niet aan aile klanten geleverd kan worden, kunnen de prijzen omhoog wor-
den gebracht. 

De werkelijke prijs kan op verschillende manieren, met steeds een andere impact op de kopers, 
worden aangepast: 

• Adaptation of delayed quotation pricing: de definitieve prijs wordt pas vastgesteld als het 
product klaar of afgeleverd is. 

• Use of escalator clauses: Van de klant wordt geeist dat de prijs, die nu staat en die tijdens de 
levertijd hoger wordt door inflatie, wordt betaald. 

• Unbundling of goods and services: de service staat nu los van het product en wordt apart 
aangeboden (tegen betaling natuurlijkl. 

• Reduction of discounts: fabrikant geeft opdracht aan distributiekanalen om geen geld- en hoe-
veelheidskortingen aan te bieden. 

Er zijn ook andere methoden om hoge kosten tegemoet te komen, zonder de prijs te laten stijgen: 

• hoeveelheid van het product verminderen in plaats van prijsverhoging 

• goedkopere ingredienten in het product stoppen 

• aantal features verminderen 

• productservice verminderen 

• minder dure verpakking gebruiken 

• verminderen van het aantal modellen 

4.2.4 Reactie van de consumenten op prijswijzigingen 

Consumenten reageren niet altijd goed op prijswijzigingen. Soms reageren ze precies andersom: 

• Prijsdaling, reactie: 

>I< het product is verouderd, er komt een nieuwe versie; 

* er is iets mis mee en verkoopt niet goed; 

* de onderneming zit in moeilijkheden; 



* kwaliteit is verminderd. 

• Prijsstijging: 

* het product doet het goed; 

* kwaliteitsverbetering. 

<> 4.2.5 Reactie van de concurrent op prijswijzigingen 

Concurrenten reageren vooral indien: 

• er weinig onderneming zijn in de bedrijfstak; 

• het homogene goederen zijn; 

• consumenten goed ge'informeerd zijn van wat er speelt. 

<> 4.2.6 Reactie op prijswijzigingen van de concurrent 

Het bedrijf dat wordt geconfronteerd met een prijsverandering van de concurrent, moet proberen 
te begrijpen wat de bedoeling van de concurrent is en hoe lang die verandering gaat duren. Als 
een snelle reactie wenselijk is, moet het bedrijf van te voren de verschillende mogelijke acties van 
de concurrent met betrekking tot de prijs plannen. 

Wanneer moet men reageren? 

• In homogene markten moet mee worden gegaan met prijsdalingen van de concurrent . In ho
mogene markten hoeft men niet mee te gaan met prijsstijgingen. 

• In niet homogene markten kun je meer kanten op. Vraag je dan af: 

1. Waarom verandert de concurrent zijn prijs? 

2. Is het tijdelijk of permanent? 

3. Wat gebeurt er met ons marktaandeel als wij niet reageren? 

4. Hoe reageert de consument dan op onze zet? 

V 4.2.7 Hoe kan een marktleider reageren op lagere prijzen van de concurrent? 

• Handhaven van de prijs: uitgangspunt is de naam en de reputatie. 

• Verhogen van de kwaliteit en hand haven van de prijs. 

• Verlagen van de prijs omdat er veel marktaandeel wordt verloren in verband met de prijselas
ticiteit van de vraag. 

• Verhogen van de kwaliteit en de prijs. 

• Lanceren van een lage prijs-vechtlinie: is een van de beste strategieen! bv. Philips is een rela
tief duur merk en wordt aangevallen door goedkope merken. Philips heeft nu zelf ook zeer 
goedkope stereo-apparatuur. 

V 4.3 Selecteren en managen van marketingkanalen 

In de huidige economie verkopen producenten niet direct aan de uiteindelijke gebruikers. Daartus
sen zitten marketingtussenpersonen die verschillende functies vervullen en verschillende namen 
dragen. 



• Merchandmiddleman: detail handel en groothandel. Deze kopen, nemen de goederen op zich en 
verhandelen ze weer. 

• Agent middleman: makelaars en verkoopvertegenwoordigers. Deze bemiddelen bij verkoop van 
fabrikant naar consument, zonder zelf goederen op zich te nemen. 

• Facilitators: transportfirma's, reclamebureaus. Helpen bij een bepaalde prestatie, maar nemen 
niks op zich en onderhandelen ook niet bij aankoop of verkoop. 

De gekozen kanalen van het bedrijf hebben invloed op aile andere marketingbeslissingen. Ze ho
ren bij de meest complexe en uitdagende besluiten die een bedrijf tegenkomt. 

Marketingkanaal: set van onderlinge afhankelijke organisaties, die betrokken zijn bij het proces 
van het maken van het product of dienst dat beschikbaar is voor gebruik of consumptie. 

Waarom worden marketingtussenpersonen (bemiddelaarsl gebruikt? 

• Omdat de eigen distributie te duur is. 

• Je maakt een product, dat niet aileen te brengen is. 

• De tussenpersonen zijn beter met betrekking tot ervaring en specialisatie. 

Economisch gezien is de functie tussenpersonen het transformeren van heterogene leveranties in 
assortimenten van goederen die mensen willen kopen. 

Sommige fabrikanten zetten een eigen distributiesysteem op. Voordeel: 

• je leert van hoe er gepresteerd wordt; 

• beter om te concurreren. 

Voordeel van een distributiekanaal: 

(a) Het aantal contacten 
FxC=3x3=9 

(b) He! aantal contaeten 
M+C=3+3=6 

F = Fabrikant C = Conswnent D = Distributeur 

In plaats van 3 producenten die direct aan 3 klanten leveren (9 relatiesl, een tussenpersoon er
tussen zetten: totaal 6 relaties (3 van producent naar tussenpersoon en 3 van tussenpersoon 
naar klant). 

Leden van een marketingkanaal vervullen de volgende sleutelfuncties: 

• informatie: levert informatie over consumenten, concurrenten en andere krachten uit de mar-
ketingomgeving 

• promotie: van het product 

• onderhandeling 

• bestelling 

• financiering 



• nemen van risico's 

• fysiek bezit: opslag en in transport zijnde producten van grondstoffen naar de uiteindelijke 
consument 

• beta/en: kan op verschillende manieren 

AI deze functies vertonen 30vereenkomsten: 

• ze gebruiken weinig middelen 

• kunnen beter presteren door specialisatie 

• ze zijn te onderscheiden van andere kana ailed en 

Stappen in het kanaalontwerpbesluit 

1. Analyseren wat de wensen van de consument zijn 

Weten wat, waar, waarom, wanneer en hoe de doelgroep koopt. 5 eigenschappen van ka
nalen: 

* 1 Aantal eenheden dat het marketingkanaal een typische klant toelaat om in een keer te 
kopen. 

* 2Wachttijd voor het ontvangen van de goederen. 

* 3Mate waarin de marketingkanalen het de consument makkelijk maakt om het product te 
kopen. 

* 4Productvariatie/breedte van het assortiment. 

* 5Service backup. 

2. Vaststellen van de doelstellingen van kanalen en de voorwaarden die worden gesteld 

Kanaaldoelstellingen variEken met producteigenschappen: 

* Bederfelijke producten vereisen meer direct-marketing door gevaren bij vertraging. 

* Grote producten zoals bouwmaterialen vereisen kanalen met een minimale vervoersaf
stand en een minimaal aantal handelingen van de fabrikant naar de consument. 

* Niet gestandaardiseerde producten worden direct door de afdeling verkoop verkocht, 
door gebrek aan nodige kennis van een tussenpersoon. 

* Producten met een hoge waarde worden meestal direct door de verkoopstaf verkocht. 

Bij kanaalontwerp moet rekening worden gehouden met de sterktes en zwaktes van de 
verschillende typen tussenpersonen. Kanaalontwerp moet zich aanpassen aan de omge
ving: economie en wetgeving. 



3. Identificeren van de belangrijkste kanalen 

Een kanaal wordt beschreven door 3 elementen: 

1. Type tussenpersoon beschikbaar om kanaalwerk voort te zetten. 

2. Aantal tussenpersonen: 3 strategieen 

* exe/usieve distributie: producent wil de servicegraad en service-output door verkopers 
beheersen. Grote partnership: koper-verkoper (boetiek). De fabrikant hoopt meer agres
sieve en kundige verkoop te krijgen door een beperkt aantal tussenpersonen; 

* seleetieve distributie; het gebruik van meer dan een paar, maar ook niet aile tussenper
sonen die een bepaald product willen uitdragen. Goede marktdekking krijgen met meer 
beheersing; minder kosten dan intensieve distributie. 

* intensieve distributie: in zoveel winkels als mogelijk. 

4. Voorwaarden en verantwoordelijkheden van kanaa"eden: 

* prijsvoorwaarden; 

* verkoopsvoorwaarden; 

* territoriale rechten van een distributeur; 

* mutual services and responsibilities. 

5. Evalueren van de belangrijkste soorten kanalen 

Elk alternatief moet geevalueerd worden naar: 

* Economische criteria: elk kanaal geeft een bepaald niveau aan verkopen en aan kosten. 
Wordt er meer verkocht door de verkoopstaf van het bedrijf zeit of door een verkoop
agentschap? Kosten van verkopen schatten bij verschillende volumes door elk kanaa!. 

* Beheersbare criteria: Ais gebruik wordt gemaakt van een verkoopagentschap verlies je 
enige beheersing door de kanalen. Het verkoopagentschap is onafhankelijk en wit zelf 
ook maximale winst behalen. Het agentschap kan zich op andere klanten richten dan dat 
jijzelf als bedrijf in gedachten had. 

* Aanpasbare criteria: Om een kanaal te ontwikkelen, moeten de leden van het kanaal een 
bepaalde verbintenis met elkaar hebben. Zo kan er sneller op de veranderende markt 
worden ingespeeld. 

<> 4.4. Ontwikkelen van een communicatie- en promotiemix 

De marketing communicatie mix/promotiemix bevat 4 belangrijke instrumenten: 

1. Adverteren: elke betaalde vorm van niet persoonlijke presentatie en promotie van ideeen, goe
deren of diensten door een identificeerbare sponsor. 

2. Direct marketing: gebruik van post, telefoon, en niet-persoonlijke contactmiddelen om te 
communiceren met een specifieke consumenten. 

3. Verkooppromotie: korte termUn prikkelingen om de aankoop van een product aan te moedigen. 



4. Public Relations en publiciteit: een variatie aan programma's ontworpen om te promoten en 
beschermen van een bedrijfsimago of de producten die het produceert. 

5. Persoonlijke verkoop: face-to-face interactie met een of meer waarschjjnlijke kopers, met als 
doel iets te verkopen. 

Middelen die onder deze categoriean vallen zijn: 

ADVERTEREN 

• Gedrukte en uitgezon
den advertenties 

• buitenste verpakking 

VERKOOP
PROMOTIE 

• Wedstrijden, 
spelletjes, 10-
terijen 

• wat er in de verpakking • premies en 
giften zit 

• bewegende beelden 
• folders en brochures 
• posters en flyers 
• telefoonboekl gouden 

gids 
• billboards 
• display in winkel 
• display waar het pro

duct vanaf moet wor
den gepakt 

• audiovisuele materialen 
• symbolen en logo's 

• proefmonsters 
• ap beurzen 

presenteren 
• demonstraties 
• bonnenl zegel

tjes 

• kortingen 
• inruilpremies 

PUBLIC 
RELATIONS 

• persmappen 
• speeches 
• seminars 
• jaarverslagen 
• liefdadigheids-

donaties 
• sponsoren 
• publicaties 
• relaties in de 

gemeenschap 

• labbyen 
• bedrijfs

magazine 
• gebeurtenissen 

PERSOONLlJKE 
VERKOOP 

• verkoop
presentaties 

• verkoop
ontmoetingen 

• prikkelende 
programma's 

• proefmonsters 
• beurzen 

DIRECT 
MARKETING 

• catalogi 
• mailings 
• telemarketing 
• electronic 

shopping 

• TV-shopping 

Ontvangers van informatie kunnen de bedoelde boodschap niet ontvangen ten gevolge van: 

1. Selectieve aandacht: ze merken niet aile stimuli op (heeft betrekking op perceptie); 

2. Selectieve distortion: ze verdraaien de boodschap in wat ze willen horen; 

3. Selectieve herinnering: ze onthouden maar een klein gedeelte van de boodschap. 

<> 4.4.1 Stappen bij het ontwikkelen van effectieve communicatie 

1. Identificeren van de doelgroep 

Doelgroep: individuen. groepen, bedrijven, etc.; huidige gebruikers, potentiale gebruikers. De 
doelgroep is het meest kritiek voor de beslissing van de communicatiespecialist over wat er 
moet worden gezegd, hoe het moet worden gezegd, wanneer het moet worden gezegd, waar 
het moet worden gezegd en aan wie het moet worden gezegd. 

Belangrijk in de doelgroep analyse is hoe de doelgroep nu tegen het image van het bedrijf 
aankijkt, tegen de producten en tegen de concurrenten. 

Image: geloof, ideeen en indrukken die een persoon heeft van het object. 

2. Bepaal de communicatiedoelstellingen 

Als de doelgroep en de kenmerken van de doelgroep zjjn geidentificeerd, moet worden beslist 
wat de reactie van de doelgroep moet zijn op communicatiemiddelen. Er moet worden onder
zocht hoe de doelgroep van de huidige fase (niet kopen) naar een hogere fase van bereidheid 
tot kopen kan worden gebracht. Er kan daarbij gezocht worden naar de cognitieve, affectieve, 
en de gedragsreacties van de doelgroep. Dus er moet iets jn de gedachten van consument 
worden gebracht, wil de houding van consument veranderen en wi! de consument actie on
dernemen. Er zijn verschillende modellen met' consument-reactie' fasen. Het I AIWA' - model 
(Attentie, Interesse, Wens en Actie) kan van toepassing zijn op Brabant Cultureel. Het model 
ziet er als voigt uit: 



Fases Cognitieve fase Affectieve fase ! Gedragsfase 

AlWA-model Attentie Interesse t Wens Actie 

3Dntwerpen van de boodschap 

Ideaal: de boodschap moet: aandacht krijgen, interesse houden, behoefte opwekken en actie 
uitlokken. Het formuleren van de boodschap vereist het oplossen van 4 problemen: 

1. Inhoud boodschap: Hierbij heb je 3 soorten benaderingswijzen: 

-./' Rationele benaderingswijze: verwijst naar het zelfbelang van de consument. Boodschap be
vat dan informatie over kwaliteit, prestaties, waarde, handigheid etc. 

-./' Emotionele benaderingswijze: je probeert negatieve of positieve emotie op te wekken die 
de aankoop zal motiveren. Angst, schuld, schaamte, plezier, liefde, trots, humor. 

-./' Morele benaderingswijze: denk aan Postbus 51. 

2. Structuur van de boodschap: 

-./' Conclusie trekken: moet de mededeler de conclusie trekken of moet je dit overlaten aan het 
publiek. Kan nadelig zijn. BV. Ford mustang voor jongere mensen, gevolg oudere mensen 
negeren de auto . 

.;' Pro en contra argumenten: moet je de pro en contra of aileen pro argumenten gebruiken. 
Aileen pro: werkt indien de consument gevoelig is voor de argumenten van de mededeler. 
Pro en contra werken beter als de consument beter opgeleid is. 

-./' Vo/gorde van presentatie: moet je de sterkste argumenten eerst of laatst presenteren. 

3. Opmaak van de boodschap: hoe ziet de boodschap eruit: kOP, tekst, iIIustratie, kleur, muziek. 



4. Bron: bv. een bekende artiest in de boodschap wat laten zeggen. 

De meest genoemde factoren met betrekking tot bronge/oofwaardigheid: 

~ deskundigheid; 

~ vertrouwen; 

~ eerlijkheid; 

~ aantrekkelijkheid. 

~jJ~f~~!Qf'§Ht~~flrg~O~~~~~~~~~~fg§~~H~~J9ti~~~i9r~~p.~~9.~~r~~t:)}< 
4. Selecteer de communicatiekanalen 

Er zijn 2 typen: 

* Persoon/ijke communicatiekana/en: twee of meer person en communiceren direct met el
kaar. Onderscheid hierbij: 

~ 'advocate' kana/en: verkopers van het bedrijf benaderen de doelgroep 

~ expert kana/en: onafhankelijke experts doen mededelingen aan de doelgroep 

~ socia/e kana/en: buren, vrienden, familieleden praten met de doelgroep 

Persoonlijke invloed werkt vooral wanneer: 

~ het product duur en riskant is en niet frequent wordt gekocht 

~ wanneer het product iets over de socia Ie status of smaak van de gebruiker zegt 
(Brabant Cultureel dus) 

Er zijn verschillende stappen te nemen om persoonlijke invloed in kanalen te stimuleren: 

~ Identificeren invloedrijke individuen en bedrijven. Spendeer extra tijd aan hen. 

~ Creeer opinieleiders door bepaalde mensen het product te verschaffen onder aantrekke
lijke voorwaarden. 

~ Werk met invloedrijke mensen in een gemeenschap, zoals lokale DJ's klassepresidenten 
etc. 

~ Gebruik invloedrijke mensen in verklarende advertenties, zoals Michael Jackson in de 
Pepsi reclame. 

~ Ontwikkel advertenties waarover nog vee I zal worden gesproken. 

* Onpersoonlijke kanalen: 

~ Media: gedrukte media (kranten, magazines, direct mail); uitgezonden media (radio, tv); 
electronische media (cassettes, videobanden); display media (billboards, 
(uithang)borden, posters). 

~ Steer: 'verpakte' omgeving: n.v.t. bij Brabant Cultureel 

~ Gebeurtenissen: n. v. t. bij Brabant Cultureel 

5. VaststeJlen wat het totale promotiebudget is 

* De 'wat kan men missen' methode: onzeker; maakt marketing communicatie planning op 
de lange termijn moeilijk. Geldt v~~r Brabant Cultureel. 



* De '% van de verkoop' methode: 

-/ werkt niet in de introductiefase; 

-/ past goed in de kostprijsberekening. 

* De 'concurrentie imiteren' methode. 

* De 'taakstellende' methode: deze methode gaat uit van het ontwikkelen van het promotie
budget door het definieren van speciale doelen, bepalen van taken, schatten van kosten 
van deze taken. Hier gaat de voorkeur naar uit in het boek. 

6. Beslissing met betrekking tot de promotiemix 

* Push versus pull strategie: 

-/ Push: stoat het product agressief door de kanalen. 

-/ Pull: spendeer veel geld aan adverteren en consumentenpromotie, om zo een vraag te 
creeren bij de consument. 

* Buyer-readiness fase: de verschillende promotie-instrumenten werken beter bij een bepaal
de fase van kopen waarin de consument verkeert. 

* Product levenscyclusfase: Afhankelijk van de fase van de levenscyclus waarin het product 
zich bevindt, wordt een beslissing gemaakt met betrekking tot de promotiemix 

7. Meten van de promotieresultaten 

8. Organiseren en managen van ge"integreerde marketing communicatie 

Duurzaamheid, goede timing en kosten-effectiviteit. 

• Nu moet er nog beslist worden wat de marketinguitgaven moeten en mogen zijn om de mar
ketingdoelstellingen te behalen 

• Vervolgens moet beslist worden hoe het totale marketingbudget moet worden verdeeld over 
de verschillende marketingmixin
strumenten (zie nevenstaande fi
guur): 

• Niet aile marketingvariabelen 
kunnen op korte termijn worden 
aangepast. Ais bedrijf kan men 
de priJ's veranderen en adverten- Product divers.tei! 

Kwalitelt 

tie-uitgaven Op korte termijn. Het Ontwerp 
Attributen 

ontwikkelen van nieuwe produc- Merknaam 

ten of aanpassen aan het be- Verpakklng 
Opbrengsten 

staande product en het aanpas-
sen van de distributiekanalen, 
kan aileen op de lange termijn 
beginnen. Dus er kunnen minder 

Prjj_ 

Kortingen 
Aanbiedingen 

Kanalen 
Gebied door reclame bereikt 
Locatie 
Voorraad 
Transport 

Reel"me 
Reclsme bij de verkoop 
Adverteren 
Public Relations 
Direct Marketing 

marketingmixveranderingen van periode tot periode worden gemaakt op korte termijn dan de 
marketingmix aanvankelijk doet denken. 

• Uiteindelijk moet een beslissing worden gemaakt met betrekking tot de allocatie van het geld 
bestemd voor marketing over de verschillende producten, kanalen, reclamemedia en verkoop
gebieden. Deze aUocatie kan worden verricht met behulp van de sales-response functions, die 
weergeven hoe verkopen worden be·invloed door de hoeveelheid geld die in elke toe passing 
wordt gestoken. 

• 'Winning companies will be those who can meet customer needs economically and conve
niently and with effective communication'. 



BIJLAGE 2: RESULTATEN ONDERZOEK KUB 

In deze bijlage staan de resultaten van het onderzoek van de KUB naar de mening van de lezers 
over Brabant Cultureel. Dit zijn de resultaten die van toepassing zijn voor het marketing plan. De 
resultaten zijn ge'interpreteerd uit een SPSS-bestand van de gegevens van de enquate welke nog 
niet verder was uitgewerkt in een verslag, 

Vraag 14: Wat is uw geboortejaar? 
De gemiddelde leeftijd van de ondervraagden is 55 jaar. 
De leeftijden varieerden van 27 jaar als ondergrens tot 79 jaar als bovengrens. 

Vraag 20: Wat is uw postcode? 

Tabel l' Postcodes van a/fe respondenten 

1017 BP Amsterdam 5044 MC Tilburg 56 .... Eindhoven 
3743 HX Baarn 5049 BW Tilburg 5611 CR Eindhoven 
4611 LX Bergen op Zoom 5051 AC Tiburg e.o. 5612 DA Eindhoven 
4614 CT Bergen op Zoom 5052 BA Tilburg e,o. 5613 BZ Eindhoven 
4661 KZ Bergen op Zoom e.o. 5081 TD Tilburg e.o. 5614 AP Eindhoven 
4701 AD Roosendaal 5094 EJ Tilburg e.o. 5621 GD Eindhoven 
4703 AK Roosendaal 5100 .. Tilburg e.o. 5628 NH Eindhoven 
4707 ZB Roosendaal 5104 JH Tilburg e.o. 5641 GS Eindhoven 
4811 GX Breda 5126 XJ Tilburg e.o. 5662 JB Eindhoven e.o. 
4811 HC Breda 5143 JD Waalwijk 5664 VL Eindhoven e.o, 
4824 EK Breda 5211 SG 's Hertogenbosch 5665 CG Eindhoven e.o, 
4824 ZE Breda 5216 CM 's Hertogenbosch 5671 CC Eindhoven e,o. 
4827 ET Breda 5263 GD Vught 5701 BV Helmond 
4834 LT Breda 5271 RM Vught e.o. 5721 VK Helmond e.o. 
4838 EH Breda 5298 WJ Boxtel e.o. 5741 HD Helmond e.o. 
4844 VK Breda e.o. 5342 CV Oss 5741 SB Helmond e.o. 
4847 EP Breda e.o. 5361 AZ Oss e.o. 5751 KH Deurne 
4907 PE Oosterhout 5451 XN Uden e.o. 5754 PA Deurne 
4923 HH Oosterhout e.o. 5491 GC Veghel e.o. 5236 GK 's Hertogenbosch 
5022 DE Tilburg 5511 PE Veldhoven e.o. 5251 ZB 's Hertogenbosch e.o. 
5037 NC Tilburg 5527 BM Veldhoven e.o. 5258 TJ 's Hertogenbosch e.o. 
5037 TT Tilburg 5571 CC Valkenswaard e.o. 5262 RJ Vught 
5041 LS Tilburg 5575 XH Valkenswaard e.o. 5263 EN Vught 
5044 KJ Tiburg 5582 EA Valkenswaard e.o. 

Deze vraag is relevant voor het marketingplan omdat hieruit is op te maken in welke omgeving de 
meeste lezers wonen. Te zien is, dat de meeste ondervraagden in Breda en Tilburg en omgeving 
wonen. Het is niet bekend of deze steekproef voldoende groat was, am een uitspraak te doen 
over de gehele populatie. 



De volgende vragen (22, 23 en 3) zijn voor het marketingplan relevant om een beeld te vormen 
van de huidige lezer van Brabant Cultureel. 

Vraag 22: Wat is uw hoogst genoten opleidingsniveau? 
Valid Cum 

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 
LBO 2 2 2,8 2,8 2,8 
voortgezet onderwijs 3 2 2,8 2,8 5,6 
middelbaar onderwijs 4 5 7,0 7,0 12,7 
MBa 5 2 2,8 2,8 15,5 
HBO 6 23 32,4 32,4 47,9 
wo 7 37 52.1 52,1 100,0 

Total 71 100,0 100,0 

Valid cases 71 Missing cases 0 

Bar Chart 
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Figuur 1: Bar chart van het hoogst genoten op/eidingsniveau 

Uit deze grafiek is duidelijk af te lezen dat de meeste lezers hoog zijn opgeleid 

Vraag 25: Wat is uw netto besteedbaar maandinkomen? 
Valid Cum 

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 
< flOOD 1 1 1.4 1,5 1.5 
fl001 - f2000 2 4 5,6 6,1 7,6 
f2001 - f3000 3 4 5,6 6,1 13,6 
f3001 - f4000 4 13 18,3 19,7 33,3 
f4001 - f5000 5 11 15,5 16,7 50,0 
> f5000 6 33 46,5 50,0 100,0 

5 7,0 Missing 

Total 71 100,0 100,0 

Valid cases 66 Missing cases 5 

Bar Chart 
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Figuur 2: Bar chart van het neUo besteedbaar maandinkomen 



Vraag 3: In welke culturele sectoren bent u vooral ge"interesseerd? 
Deze vraag is door de KUB opgesplitst in interesse in literatuur, beeldende kunst, geschiedenis, 
podiumkunst en fotografie/kunst. Van elk aandachtsgebied is een frequentietabel weergegeven 
en een histogram. Hieruit is vervolgens af te lezen en te zien waar de meeste interesse naar uit-
9aat bij de respondenten. Bij het cumulatieve percentage is af te lezen dat bij waarde 1 en 2 lite
ratuur al op 53,1% zit; vervolgens komt geschiedenis met 57,8%. Achtereenvolgens komen dan 
nog beeldende kunst, podiumkunst en fotografie/film met respectievelijk 53,8%, 31,3% en 
12,5%. 

Literatuur 
VAR3A literatuur 

Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 
meest in ge'jnteresseerd 1 23 32.4 35.4 35.4 

2 18 25.4 27,7 63.1 
3 14 19,7 21,5 84,6 
4 5 7,0 7,7 92,3 

minst in ge'interesseerd 5 5 7,0 7,7 100,0 
6 8,5 Missing 

Total 71 100,0 100,0 

Valid cases 65 Missing cases 6 

BarChart 
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Figuur 3: Bar chart van interesse in literatuur 

Beeldende kunst 
VAR3B beeldende kunst 

Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 
meest in ge'interesseerd 1 16 22,5 24,6 24,6 

2 19 26,8 29,2 53,8 
3 11 15,5 16,9 70,8 
4 9 12,7 13,8 84,6 

minst in ge'interesseerd 5 10 14.1 15.4 100,0 
6 8,5 Missing 

Total 71 100,0 100,0 

Valid cases 65 Missing cases 6 



Bar Chart 

beeldende kunst 

Figuur 4: Bar chart van interesse in beeldende kunst 

Geschiedenis 
VAR3C geschiedenis 

Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 
meest in ge'interesseerd 1 18 25,4 28,1 28,1 

2 19 26,8 29,7 57,8 
3 8 11.3 12,5 70,3 
4 12 16,9 18,8 89,1 

minst in ge'interesseerd 5 7 9,9 10,9 100,0 
7 9,9 Missing 

Total 71 100,0 100,0 

Valid cases 64 Missing cases 7 

Bar Chart 

geseruedenis 

Figuur 5: Bar chart van interesse in geschiedenis 



Podiumkunst 
VAR3D podiumkunst 

Value Label 
meest in geInteresseerd 

minst in gei"nteresseerd 

Valid cases 64 

Fotografie/film 
VAR3E fotografiel fjfm 

Value Label 
me est in ge'interesseerd 

minst in ge"interesseerd 

Valid cases 64 

Valid 
Value Frequency Percent Percent 

1 11 15.5 17.2 
2 9 12.7 14,1 
3 18 25.4 28,1 
4 16 22,5 25,0 
5 10 14,1 15,6 

7 9,9 Missing 

Total 71 100,0 100.0 

Missing cases 7 

Bar Chart 
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Figuur 6: Bar chart van interesse in podiumkunst 
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Figuur 7: Bar chart van interesse in fotografie en film 
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Vraag 3: Welke informatiebronnen raadpleegt u het meest om te weten wat het cultuuraanbod op 
een bepaald moment is? 

Tabel 1· Frequentie en percentage raadplegen informatiebronnen 

Informatiebron Frequentie % ondervraagden 
Dagblad 68 95,8 

Weekblad 23 32,4 
Huis-aan-huis blad 23 32,4 

Vaktijdschrift 28 39,4 
Brabant Cultureel 39 54,9 

Lokale uit-krant 27 38,0 
Folder/programmaoverzicht van culturele instellingen 50 70,4 
Thuisgestuurde informatie van culturele instellingen 48 67,6 

Telefonische informatie 3 4,2 
Affiches 16 22,5 

Radio 23 32,4 
Televisie 28 39,4 

Vrienden/kennissen 29 40,8 

Van deze aantallen is een pareto-chart te maken waarin te zien is welke informatiebronnen het 
meest worden geraadpleegd in aflopende volgorde. Deze pareto-chart is weergegeven in figuur 8 

E 
OJ 

Figuur 8: Pareto-chart van het raadplegen van informatiebronnen 

Vraag 6: Hoe weet u van het bestaan van Brabant Cultureel? 
Hiervoor is tevens een pareto-chart te maken. Deze is in onderstaande figuur weergegeven. 
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Figuur 9: Pareto-chart van de bronnen waardoor respondenten Brabant Cultureel kennen 



BIJLAGE 3: STATUUT BRABANT CUL TUREEL 

Uitgangspunten en doelstellingen 

• Brabant Cultureel is een tijdschrift over cu/tuur in Brabant. 

• Onder cultuur verstaan we: de artistieke producten die worden voortgebracht door de 
sectoren literatuur, beeldende kunst, podiumkunsten, foto/film en geschiedbeoefening. 
Musea en amateurkunst komen daarbij aileen indirect aan bod, indien dat uitingen van 
bovengenoemde sectoren betreft. 

• Brabant Cultureel dient een overwegend kritisch tijdschrift te zijn. Dit betekent dat er 
tenminste drie aspecten van de cultuur in Brabant aan de orde dienen te komen, namelijk: 
1. De culturele producten van de vijf bovengenoemde sectoren, met name het kritisch 

bespreken van culturele producten v~~r zover het gaat om duurzame uitingen. 
2. Het culturele be/eid van instellingen in Brabant. Naast het kritisch volgen van het 

overheidsbeleid op het gebied van kunst en cultuur komen hierbij ook zaken aan de orde als 
kunstonderwUs, het tentoonstellingsprogramma van de belangrijkste musea, het repertoire 
van het Brabants Orkest. de stand van de amateurkunst. subsidietoekenning van het 
Anjerfonds, etc. 

3. Culturele producten die zich er voor lenen om als kunstuiting in het blad te worden 
opgenomen, zoals primaire literatuur, foto's of litho's. Dit zou een positieve bijdrage 
kunnen leveren aan de losse verkoop. 

• De doelgroep van het blad bestaat uit iedereen die affiniteit heeft en/of werkzaam is in de 
culturele sector. 

• Brabant Cultureel heeft 12 nummers van 10 edities per jaar. Twee dubbelnummers zijn 
volledig gewijd aan een thema. Het huidige formaat blijft gehandhaafd. Voor het 
themanummer is het mogelijk, gelet op de losse verkoop, een andere invulling van de lay-out 
te hanteren. 
De vormgeving wordt aangepast na de definitieve vaststelling van het inhoudelijk profiel. De 
uitstraling moet in ieder geval strijdbaar, pittig en artistiek zijn. 
De maximale lengte van de artikelen bedraagt 1800 woorden, verhouding tekst:illustratie is 
60:40. Er zullen tenminste twee vaste rubrieken worden opgenomen, namelijk het 
redactionele voorwoord en lien column. Agenda's, een signalerende boekrubriek en 
impressionistische schetsen komen te vervallen. De agenda werkt namelijk overlappend met 
de regionale en landelijke dagbladen. Omdat Brabant Cultureel een maandblad is kan het nooit 
een agenda geven die helemaal up-to-date is zoals de agenda's in de dagbladen. 



BI"ILAGE 4: ALLE ADVERTEERDERS UIT MAGAZINES 

In deze bijlage worden aile adverteerders weergegeven die in de verschillende culturele 
magazines zijn gevonden. In onderstaande tabel wordt weergegeven of een bedrijf al dan niet een 
potentiEUe adverteerders is voor Brabant Cultureel. In de eerste kolom staan aile bedrijven die uit 
de verschillende magazines zijn gehaald, gecategoriseerd naar convenience goods, shopping 
goods, specialty goods, diensten en uitgaansgelegenheden. 
In de volgende kolom is aangegeven of het bedrijf al dan niet een potentiale adverteerder is voor 
Brabant Cultureel. Deze keuze is gemaakt en op basis van de volgende eigenschappen van de 
lezer van Brabant Cultureel: 
1. 45+ 
2. Opleiding HBO/Academisch 
3. Inkomen modaal/2x modaal 
4. Woonachtig.werkend in NB 
5. Informatiebehoefte naar 5 aandachtsvelden 
6. Voorkennis kunst en cultuur 
7. Leesgewoonte: landelijke- en regionale dagbladen, vakbladen/life-stylebladen 

Bedrijf/categorie 

1. Ahrend, breda 
2. Bakkerij Tonnie de Groot, 's Hertogenbosch 
3. Bavaria Malt 2x 
4. Bloemencentrum Oogenlust, Uden 
5. Brabant Pers BV 
6. Brabants Dagblad 4x 
7. Campina Melkunie Divisie Kaas 

Eigenschappen huidige lezer pot. 
adv. 

nee 
nee 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 

8. Coronae, apotheek, drogisterij etc, Bergen op Zoom nee 
9. De fleurist, 's Hertogenbosch nee 
10. Duo Penotti ja 
11. Destem, dagblad zuidwest-Nederland ja 
12. Dommelsoh 4x ja 
13. Edet Nederland BV 2x ja 
14. Eindhovens Dagblad 2x ja 
15. Heineken 3x ja 
16. McDonalds nee 
17. Mentos, van Melle Nederland, Breda nee 
18. Oranjeboom ja 
19. Pepsi ja 
20. Philip Morris Holland BV 2x ja 
21. Philips Lighting Oss ja 
22. Red Band Venoo BV, Breda nee 
23. Sate Kid nee 
24. Wilde 

1. Artishook mode, Eindhoven ja 
2. Bastiaans mode, Eindhoven ja 
3. Bedtime, Essen (Belgie) ja 
4. Benego electronica, Bergen op Zoom nee 
5. Bert Viel mannenmode, Roosendaal ja 
6. Boekhandel van Kemenade & Hollaers, Breda ja 
7. Borstlap, bevestigingsartikelen, Tilburg 2x nee 
8. C.F.A. v.d. Sanden, Tapijt drive-in, Roosendaal nee 
9. Dales Sanitair, Doetinohem nee 
10. Derijks Boeken, Oss ja 
11. .. Photo Film BV 2x nee 



2. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 

.42. 
: 43. 

Groenendaal beddenspeciaalzaken, op Zoom 
Het Verboden Rijk, boekhandel en kantoorboekhandel 
Ijzerhandel Ruiterman, 's Hertogenbosch 
Inofec, kantoor- en projectinrichting, Roosendaal 
INPA Parket, Bergen op Zoom 
Interstyling, interieurbouw & kozijnen, Venray 
Intraco aluminium bv, Bergen op Zoom 2x 
Josina bv, bloemsierkunst, Oss 
Keller Keukens, Roosendaal 
Kirebe verkoop, Bergen op Zoom 
Koek, verlichting, meubels, spiegels, Eindhoven, Utrecht, Hasselt (S) 
Lodewijks, meubelplein Ekkersrijt, Son/Eindhoven 
Lucky Look, optician, 's Hertogenbosch 
Margitte shoes, Roosendaal 
Medo bv, kantoormeubelen, 's Hertogenbosch 
Megens, woon en slaapcomfort, Oruten 
Neefs bedden, 's Hertogenbosch 
Neerlandia bv, vloeren, Oss, Nijmegen 
Nuance, damesmode, Bergen Op Zoom 
Optiek van Wely, Roosendaal 
Optiek Vogel, 's Hertogenbosch 
Peters, woningtextiel, ASS 

Philips 3x 
Possemis, Rotan-speciaalzaak, Breda 
Segers Loomans opticien, Breda 
Style 'n Drapes, stoffen, ass 
Van der Ham, optiek, Roosendaal 
Van der Kreek bv, boeken etc, Bergen op Zoom 
Van Domburg bv, rolluikenfabriek, Oud-Gastel 
Van Gilze de Wit bv, tapijten, Bergen op Zoom 
Van Oorschot mode, Roosendaal 
VEPA van Enschot, promotieartikelen bv, Oss 
Wijers meubelen, Breda 

~~~~~b~ed~d~~~~~~~~~ 
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ja 
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ja 
ja 
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1. Ad van Wesel, wedgewood, Roosendaal ja 
2. Ahorn, apparatuur voor horeca- grootkeuken- en bedrijfsrestaurants, 's nee 

Hertogenbosch 
3. Auto van der Vliet, Roosendaal ja 
4. Autobedrijf Bluekens bv, Roosendaal ja 
5. Autobedrijf Jos van Boxtel, Middelrode, 's Hertogenbosch, ASS ja 
6. Autobedrijf Swagemakers, Bergen op Zoom ja 
7. Autobedrijf van den Udenhout bv, 's Hertogenbosch ja 
8. Autobedrijf Van Gessel bv, Bergen op Zoom ja 
9. Autoschade Heerkens, Heesch nee 
10. Bang & OIufsen Center Boeren, 's Hertogenbosch ja 
11. Bodhi, oosterse beelden & sierkunst, Bergen op Zoom 3x ja 
12. Bouman & van Beerendonk vof, grote keukenonderdelen, Oss nee 
13. Bram Visser, Fotografie. Roosendaal nee 
14. Bresserd Metaal BV Tilburg nee 
15. Brouwers Interieurs ja 
16. Bruynzeel keukenadviescentrum, Bergen op Zoom ja 
17. Bruynzeel vloeren ja 
18. BV Altorffer, drukwerkwinkel, Roosendaal nee 
19. Choice Antiques, antiek, interieur, decoratie, Bergen op Zoom ja 
20. Christianne, juweliers & diamantairs, Bergen op Zoom ja 
21. OAF Bedrijfswagens Bergen op Zoom BV ja 
22. De 'nieuwe' Warande bv, autolease, Bergen op Zoom ja 
23. De Boo, Betonmortelbedrijven bv. Delft, Rotterdam, Spijkenisse, Tilburg nee 
24. Dickerscheid, juwelier, 's Hertogenbosoh ja 
25. Elektra Adams, Bergen op Zoom nee 
26. Elektron, Audio Video Centrum, ass ja 
27. Expert Van Vliet, Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen ja 
28. FaQade exclusief, 's Hertogenbosch nee 
29. Frans van Vliet, exolusieve damesmode en schoenmode, 's Hertogenbosch ja 
30. Frits Arendonck, serviezen, kristal, oadeau's, Roosendaal ja 
31. FS Audio, Best ja 
32. Gimbrere mode, Tilburg, Eindhoven. Den Bosch, Breda, Oosterhout, Bergen ja 

op Zoom 2x 
33. Goossen en S Hi-Fi 3x 



34. . Vugts en Zn. Vleugels en 2x ja 
35. Holland Art Gallery. Eindhoven. Rotterdam ja 
36. J.H. Meijers & Zn, pianovakhandel, Tilburg ja 
37. Koning Lindessa, Lingerie etc, Oss ja 
38. Koster muziek, Bergen op Zoom 2x ja 
39. Kunsthandel Goosen, Bergen op Zoom ja 
40. Kunsthandel Groenland, Zevenbergse Hoek ja 
41. Lijst-in, kunstwinkel lijstenmakerij, Roosendaal ja 
42. Loes Witvoet, exclusieve damesmode. Eindhoven ja 
43. Mary Holland muziekinstrumenten, Eindhoven. ja 
44. MCM, professionals in video en hardware, Schijndel ja 
45. Mudy bv, exclusieve herenkleding, Bergen op Zoom ja 
46. Muziek Wessing, 's Hertogenbosch ja 
47. Oce,'s Hertogenbosch nee 
48. Panasonic, 's Hertogenbosch ja 
49. Panasonic-Centre ja 
50. Peters elektromotoren bv, 's Hertogenbosch ja 
51. Piet Thielen, exclusieve herenmode, Roosendaal, 's Hertogenbosch ja 
52. Rentzing computers & netwerken bv, Oss nee 
53. Saab, Breda, Eindhoven, 's Hertogenbosch, Tilburg ja 
54. Scheepens, juwelier. Bergen op Zoom ja 
55. Spronk muziekhandel, Breda ja 
56. Sturm Auto, Bergen op Zoom, Roosendaal 2x ja 
57. Ter Horst Van Geel, mode, Oss, Uden, Veghel.... ja 
58. Thyssen de Reus BV, liften, Krimpen aan den Ijssel nee 
59. Tierolff, muziekcentrale, Roosendaal ja 
60. Van Buuren-van Swaay, verwarming, ventilatie. koeling. onderhoud, nee 

Bergen op Zoom 
61. Van Herel De Kok Hoppenbrouwers raab karcher bouwstoffen. nee 

Roosendaal. Steenbergen 2x 
Van Hoorn bv, piano's, vleugels. Ekkersrijt Son/Eindhoven ja 
Vergouwen juwelier, Roosendaal ja 
Yamaha Music Nederland, Utrecht 

1. A.J. Koevoets, installatiebedrijf, Bergen op Zoom nee 
2. A. Baron van Hovell tot Westertlier bv, assurantie- en hypotheekadviseur. ja 

Oss 
3. Aannemersbedrijf Fa. P. Rasenberg. Terheijden ja 
4. Aannemersbedrijf J.A. van Gisbergen bv, Tilburg 2x ja 
5. Aannemingsbedrijf A.H. Hops Oss BV ja 
6. Aannemingsmaatschappij Heerkens van Bavel ja 
7. Aanneminsmij A. van Casteren Tilburg BV ja 
8. ABAB. Accountants, belastingsadviseurs, juristen, Oss 2x ja 
9. ABC Breda, schoonmaakorganisatie 2x ja 
10. ABN AMRO Bank N.V. Eindhoven, Breda 4x ja 
11. ADC Reproservice, 's Hertogenbosch nee 
12. Adriaan de Kok. aannemingsbedrijf, Bergen op Zoom ja 
13. Adviesbureau Tielemans by, gebouwinstallaties. Eindhoven nee 
14. Adviesbureau voor beton, staal en houtconstructie A. Th. Elemans by. Oss ja 
15. Advocatenkantoor, Oss ja 
16. Aegon Nederland nv ja 
17. Albouw-BBM BV, Breda 3x nee 
18. AMEV-FORTIS ja 
19. Antoine Lemmens. textielreiniging, Roosendaal nee 
20. APB, adviesbureau. Roosendaal ja 
21. Appel servicegroep bedrijfscatering. 's Hertogenbosch 2x nee 
22. Architecten Werkgroep, Tilburg ja 
23. Argo tours. Bergen op Zoom ja 
24. Aug. van Dijk Petit Wegenbouw bv, Bergen op Zoom 2x nee 
25. AVI-Tax. taxi- koeriersbedrijf. 's Hertogenbosch ja 
26. Baeten BV Elektro Installatietechniek nee 
27. Ballast Nedam NV nee 
28. Balletschool Anja van den Hi!, Nelleke van de Luytgaarden. Roosendaal ja 
29. Bank Nederlandse Gemeenten, Den Haag ja 
30. Banner Pharmacaps Europe BV nee 
31. Audax. Gilze 2x nee 
32. Bergmansfonds ja 
33. Bert Mathijssen Assurantien. specialist in HNG (Hypotheekfonds ja 

Noordbrabantse Gemeentenl Hypotheken, Roosendaal 
34. Andre Doevendans BV 



35. Bouwbedrijf Berghege bv, Oss ja 
36. Bouwbedrijf Gebr. van Gisbergen ja 
37. Bouwbedrijf Gebr. v.d. Heijden bv, Schaijk ja 
38. Bouwbedrijf Jan Quik Jr. bv, Bergen op Zoom ja 
39. Bouwbedrijf OSDO ja 
40. Bouwbedrijf PBO, Rosmalen ja 
41. Bouwbedrijf Remmers Tilburg BV ja 
42. Bouwbedrijf Wagemakers bv, Oss ja 
43. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten ja 
44. Bouwgroep Moonen, Breda, 's Hertogenbosch 2x ja 
45. Bouwpromotie Brabant ja 
46. Brabocon BV nee 
47. Brant makelaardij og, Roosendaal ja 
48. BTl Nederland, zakenreizen, Eindhoven, Breda ja 
49. BV Schetters, advies- en installatiebureau, Bergen op Zoom, Rilland nee 
50. BVR Groep, verschillende bouwmaatschappijen in Roosendaal en Dongen ja 
51. Centrum voor Beeldende Vorming, Bergen op Zoom ja 
52. Coopers & Lybrand, Eindhoven, Tilburg 2x ja 
53. Crapts Projectontwikkelingsmij BV nee 
54. Crealisatie, Tilburg nee 
55. CZ Groep, zorgverzekeringen, Tiburg 2x ja 
56. Dansstudio Henk Jordans, Bergen op Zoom nee 
57. De Bekker Reclame, Vught ja 
58. De Couwenberg Catering, Netersel 2x nee 
59. De Tiendschuur, restauratie atelier, Tilburg ja 
60. De Wilde Projectmanagement BV ja 
61. Deloitte & Touch, Tilburg, Roosendaal 3x ja 
62. Drukkerij Aade, Oss ja 
63. Drukkerij Biblio bv, 's Hertogenbosch ja 
64. Drukkerij Em. de Jong, Baarle Nassau ja 
65. Drukkerij en Uitgeverij Geeris-Luijk BV, Eindhoven ja 
66. Drukkerij van Dijk & van Hees, 's Hertogenbosch ja 
67. Ducros Nederland, logistiek, Roosendaal nee 
68. EBN Veiligheidsdienst, Breda nee 
69. Eccolet,'s Hertogenbosch nee 
70. Emkapak verpakkingen, 's Hertogenbosch nee 
71. Ericsson Telecommunicatie BV nee 
72. Firma Adan, installateur, Roosendaal nee 
73. F van Lanschot Bankiers, Roosendaal ja 
74. Gamko Horecatechniek, Etten-Leur nee 
75. GE Plastics, Bergen op Zoom nee 
76. Geenen Oskam, architektenburo, Eindhoven 4x ja 
77. Gemeente Breda ja 
78. Gemeentelijke Muziek- en Dansschool, Bergen op Zoom ja 
79. Ghering, schildersbedrijf, Tilburg nee 
80. GTI Installatietechniek nee 
81. GUIDE Groep, automatiseringsbedrijf, Breda nee 
82. GWS, schoonmaakbedrijf, 's Hertogenbosch nee 
83. Haans Handelsmij, Tilburg nee 
84. HAGO Nederland bv, schoonmaakbedrijf, Roosendaal nee 
85. Hazenberg bouw, Vught ja 
86. Hebro, schilderwerken, Roosendaal nee 
87. Heidemij NV ja 
88. Hogeschool West-Brabant ja 
89. Hollandse Wegenbouw Zanen nee 
90. Huijbregts grootverbruik bv, Riel nee 
91. Huijbregts Notarissen, 's Hertogenbosch, Rosmalen, Vlijmen 3x ja 
92. IFF nee 
93. Ik, taleninstituut, Waalwijk nee 
94. Incase nee 
95. ING Bank 4x ja 
96. Ingenieursbureau Grabowsky & Poort BV, Den Haag, Maastricht 
97. Ingenieursbureau Oranjewoud BV 
98. Ingenieursbureau van Sambeek BV Bouwadviseurs 
99. Interpolis 3x 
100. ISPC, Breda 
101. Jac Levens BV 
102. Jac van Ham 
103. Jacobs, electrotechniek bv. Roosendaal 
104. Jan Vis, muziek en showbureau, Rosmalen 
105. Janssen-Cilag bv, Tilburg 
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nee 



106. Job Procleaning, schoonmaakbedrijf, Roosendaal nee 
107. Kantoor van den Boomen, Accountants, Belastingadviseurs, Waalre ja 
108. Katharina Kamps, binnenhuis en project, 's Hertogenbosch ja 
109. Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg 3x ja 
110. Koerierdiensten Vervoer op Commando, 's Hertogenbosch ja 
111. Koning Willem I College, 's Hertogenbosch 3x ja 
112. Kraaijvanger Urbis, architectuur en stadsontwerp, Rotterdam ja 
113. Kwakernaat & Niehof by, accountants en belastingadviseurs. Bergen op ja 

Zoom 
114. LaGro, Las- en Constructiebedrijf De Groot bY, Oss nee 
115. Lavold schoonmaak, Eindhoven nee 
116. Learbuch Housing International by. bemiddeling onroerend goed, Eindhoven ja 
11 7. Letoprint, d rukkerij, Roosendaal ja 
118. Liebreks schilderwerken by, Bergen op Zoom nee 
119. Lindhout, schildersbedrijf by, Bergen op Zoom nee 
120. Liwa schilderwerken bv, Bergen op Zoom nee 
121. Maes, assurantien, Bergen op Zoom ja 
122. Maison van den Boer, Catering a la Carte, Veghel 2x ja 
123. Meeus, onroerend goed, verzekeringen en reizen, Tilburg, Roosendaal, ja 

Bergen op Zoom 4x 
124. Moonen schilders, 's Hertogenbosch nee 
125. Moret Ernst & Young ja 
126. Multicopy, Oss nee 
127. Museumjaarkaart ja 
128. Muziekcentrum Van Gorp, Roosendaal ja 
129. Muzielinck, centrum voor de kunsten, Oss ja 
130. Nagron Vastgoed Zuid BV nee 
131. Nationale Nederlanden ja 
132. NBM-Amstelland NV nee 
133. Netwerk VSP, de verspreider, Roosendaal nee 
1 34. Nooteboom Beleggingen ja 
135. Nordland bY, Bergen op Zoom nee 
136. Notariskantoor Pigmans, Ras & Janssen, Eindhoven ja 
137. Notarissen van Opstal, Bakker, Fikkers, Bergen op Zoom ja 
1 38. NV Nederlandse Spoorwegen ja 
139. NV Tilburgse Waterleiding Mij. ja 
140. Omroep Brabant, '5 Hertogenbosch ja 
141. Pepping Kaatsheuvel nee 
142. Pigmans, Ras & Janssen, notariskantoor, Eindhoven ja 
143. PNEM, o.a. Bergen op Zoom, 055, Uden 6x ja 
144. Prinssen en Bus raadgevende ingenieurs bY, adviesbureau voor akoestiek, ja 

bouwfysica, theatertechniek, verkeerskunde en logistiek. Uden 
145. Proper-Stok Groep, Rotterdam nee 
146. PTT Telecom ja 
147. PTT-post ja 
148. Rabobank o.a. Bergen op Zoom, Oss, Tilburg 8x ja 
149. Randstad uitzendbureau, Breda nee 
150. Reisburo van Dongen, Uden, Oss ja 
151. Reproductiebedrijf Tiggelman by, Breda ja 
152. Roelants Schiedam, speciaaldrukkerij. Schiedam ja 
153. Scansped Holland BV nee 
154. Scheepjens installatietechniek, 's Hertogenbosch nee 
155. Schilder- en afwerkbedrijf Moonen bv, 's Hertogenbosch nee 
156. Sheba huidverzorging en hydrotherapie, 's Hertogenbosch nee 
157. SlAP, systems for improved performance bv, Uden nee 
158. Smits, interieurbouw, Beek en Donk ja 
159. Sprangers Bouwbedrijven, Breda, Terneuzen, Antwerpen ja 
160. Stichting Cultuur & Bedrijfsleven ja 
161. Stichting VSB Fonds ja 
162. Stichting Wonen, '5 Hertogenbosch nee 
163. Stomerij de Gagel, Bergen op Zoom nee 
164. Straatmakersbedrijf Broeren BV nee 
165. Studio Heijckmann, binnenhuisarchitectuur. Vught 3x ja 
166. Sulzer Infra nee 
167_ Sulzer Infra Nederland BV, Tilburg nee 
168. Sypro systeemprojecten. Rosmalen nee 
169. Taxibedrijf de Groen. Roosendaal ja 
170. TES Installatietechniek Tilburg BV 2x nee 
171. Thijs de Beer Textielveredeling nee 
172. Thomassen & Drijver-Verblifa, verpakkingen. Oss nee 
173. Timmermans & Verdult, deurwaarderskantoor. Bergen op Zoom nee 



174. Tivoli Fonds nee 
175. Total Design, projectinrichting, Roosendaal nee 
176. Try Out Design Groep, Breda nee 
177. V.d. Plas, bouw en onderhoud, Rosmalen nee 
178. V8.D Projektinrichting, Nijmegen ja 
179. Van Bon, installaties, technisch beheer, Heesch nee 
180. Van de Pol reclame, Oss ja 
181. Van der Schoot Tilburg BV nee 
182. Van der Weegen Bouwgroep nee 
183. Van Etten, bedrijfsmakelaardij, Roosendaal ja 
184. Van Gend 8. Loos, 's Hertogenbosch ja 
185. Van Ginneken makelaardij bY, Bergen op Zoom ja 
186. Van Grinsven drukkers, Venlo nee 
187. van Hees 8. Zonen BV nee 
188. Van Spaendonck, accounting en advies, Tilburg 2x ja 
189. Van Stralen Beheer bY, bouwmanagement, Son 8. Breugel nee 
190. Van Tilburg, Nistelrode, Ravenstein nee 
191. Van Venrooij, installatietechniek, Rosmalen nee 
192. Van Vliet technische installatie, Bergen op Zoom nee 
193. Van Wijnen Zuid BV nee 
194. VB Groep, accountants, management consultants etc, Bergen op Zoom, ja 

Breda, Vlissingen 3x 
195. Vennix Wonen en Werken, 's Hertogenbosch ja 
196. Verhoeven accountants, 's Hertogenbosch 2x ja 
197. Verhoeven electrotechniek bv, Oss, Breda. Boxtel nee 
198. Verstappen van Amelsvoort, cvindustrie; loodgieters- en constructiebedrijf, nee 

Nuland, Berlicum 
199. VGZ, zorgverzekeraar, Bergen op Zoom ja 
200. Vissers' Wegenbouw, Drunen nee 
201. Vollenhoven Groot-Olie nee 
202. Vos 8. Vos assurantien, Oss ja 
203. Vroon Assurantiiin, Roosendaal ja 
204. VSB Bank ja 
205. W. Heeren, transport, kraanverhuur, aannemersbedrijf, containerverhuur, nee 

Roosendaal 
206. Wagemakers electroservice, Oss nee 
207. Weener groep, productie- en ondersteunende bedrijven, 's Hertogenbosch nee 
208. Weyts, interieuradviseurs, Bergen op Zoom ja 
209. Wilma Vastgoed BV Nieuwegein nee 
210. Witteveen reclame, Roosendaal ja 

211. Chambon, '""s",H~=""",""",= 

1 . Allebei, koffiehuis, restaurant ja 
2. Anvers, cafe met keuken ja 
3. Arcus, uitgaansbureau voor singles, Geldrop ja 
4. Autotron Rosmalen ja 
5. Bar Ie Perle ja 
6. Bistro d'Ouwe Leeuw ja 
7. Bistro Eigen Wijze, 's Hertogenbosch ja 
8. Boer Goossens, hotel, cafe, restaurant, Den Dungen ja 
9. Brasserie "In den zevenden hemel", 's Hertogenbosch ja 
10. Brasserie De Spiegel, Oss 2x ja 
11. Cafe 't Bosschenaartje, 's Hertogenbosch ja 
12. Cafe Cordes Bosch aan de Parade ja 
13. Cafe De Keulse Kar, 's Hertogenbosch ja 
14. Cafe De Smidse, 's Hertogenbosch ja 
15. Cate de Wijn ja 
16. Cafe de Wildeman, 's Hertogenbosch 3x ja 
17. Cafe Zaal De blauwe hand, Bergen op Zoom ja 
18. Chasse theater, Breda ja 
19. Cinema Parade, 's Hertogenbosch ja 
20. Concertzaal Tilburg ja 
21. De boekanier, het cafe van Tilburg ja 
22. de Heikese Kerk ja 
23. De Jonge Boer, cate, zalen etc, Den Dungen ja 
24. De Moriaan eten en drinken, Roosendaal ja 
25. De Sinjoor, grill restaurant ja 
26. De Tent, Restaurant, 's Hertogenbosch ja 
27. Dorint, hotels international ja 
28. Dommelsch in combinatie met 'Grand' Cafe Roxi Nuenen. 



29. Eetcafe van Puffelen, 's Hertogenbosch 3x ja 
30. Eethuis Den Dieje, Roosendaal ja 
31. Eldorado groep, restaurant, party, evenementencentra, Vught, Oss 2x ja 
32. Falstaff, stadscafe restaurant, 's Hertogenbosch ja 
33. Golden Tulip Oosterhout ja 
34. Golfbad Oss ja 
35. Grand Cafe De Salon, Bergen op Zoom ja 
36. Herbergh de Kieppekooi, Den Dungen ja 
37. Het huis Harperink. 's Hertogenbosch ja 
38. Het Nationaal AutomobielMuseum, Raamsdonksveer ja 
39. Het Zuidelijk Toneel 2x ja 
40. Heuvel Galerie Eindhoven ja 
41. Holland Casino, Breda, Eindhoven 4x ja 
42. Hotel Hthe GoderieH, Roosendaal ja 
43. Hotel Brasserie Keyser, Breda ja 
44. Hotel Restaurant Campanile, 's Hertogenbosch ja 
45. Indonesische Specialiteiten Restaurants, Breda, Eindhoven, Rotterdam ja 
46. Kasteel Heeswijk, Heeswijk-Dinther ja 
47. Koffiecafe, Roode Pelicaan ja 
48. Lunchroom, brasserie Lion d'Or, Roosendaal ja 
49. Meesters, stadscafe, restaurant ja 
50. M5venpick Hotel Cadett, 's Hertogenbosch ja 
51. Party service Herman Mengede, Breda ja 
52. Petit Restaurant Bar Bagatelle ja 
53. Poppodium BoHo, Bergen op Zoom ja 
54. Restaurant 'De Houtsnip', Oss ja 
55. Restaurant 'De Leeuwenborgh, 's Hertogenbosch ja 
56. Restaurant De Sinjoor, Breda ja 
57. Restaurant, Groot cafe De Roode Leeuw. 's Hertogenbosch 3x ja 
58. Restaurant- Cafe Schouwburg Tilburg ja 
59. Sieben, squashpark. Roosendaal ja 
60. Stadscafe De T eerkamer ja 
6" Starn en De Koning ja 
62. Tapperij De Saeck. 's Hertogenbosch ja 
63. Theater aan de Parade, 's Hertogenbosch ja 
64. Theatercafe 't Klokhuis, Bergen op Zoom ja 

.65. Theatercafe Eindhoven ja 

1

66
. 

Tilburg centrum ja 
67. Vagant ja 



BIJLAGE 5: ALLE POTENTIELE ADVERTEERDERS 

In deze bijlage staan aile potentiele adverteerders voor Brabant Cultureel onderverdeeld in de vol
gende categorieen: 
• Accountantsbureaus • Kunstuitleenbedrijven 

• Adviesbureaus • Makelaarskantoren 

• Advocatenkantoren • Meubelzaken 

• Architecten • Musea 

• Assurantiekantoren • Muziekwinkels 

• Autobedrijven • Notariskantoren 

• Banken • Partycentra 

• Boekhandels • Reclamebedrijven 

• Dranken • Reisbureaus 

• Drukkerijen • Relatiegeschenkenbureaus 

• Galeries • Schouwburgen 

• Inlijstbedrijven • Theatercentra 
• Juweliers • Uitgaansgelegenheden 
• Kledingzaken, exclusief • Vergadercentra 
• Kunst- en antiekveilingen • Verzekeringsmaatschappijen 
• Kunsthandelaren 

De bedrijven die in onderstaande tabel staan opgesomd, zijn gevonden in de verschillende culture
Ie magazines. Er kan in de Gouden Gids naar meer bedrijven gezocht worden. De adressen van 
de meeste bedrijven zijn ook bekend, maar teveel om hier allemaal op te sommen. 

1. Aannemersbedrljf . Rasenberg, erheljden 
2. Aannemersbedrijf J.A. van Gisbergen bv, Tilburg 2x 
3. Aannemingsbedrijf A.H. Hops Oss BV 
4. Aannemingsmaatschappij Heerkens van Bavel 
5. Aanneminsmij A. van Casteren Tilburg BV 
6. Adriaan de Kok, aannemingsbedrijf, Bergen op Zoom 
7. Bouwbedrijf Andre Ooevendans BV 
8. Bouwbedrijf Berghege bv, Oss 
9. Bouwbedrijf Gebr. van Gisbergen 
10. Bouwbedrijf Gebr. v.d. Heijden bv, Schaijk 
11. Bouwbedrijf Jan Quik Jr. bv, Bergen op Zoom 
12. Bouwbedrijf OSOO 
13. Bouwbedrijf PBO, Rosmalen 
14. Bouwbedrijf Remmers Tilburg BV 
15. Bouwbedrijf Wagemakers bv, ass 
16. Bouwgroep Moonen, Breda, 's Hertogenbosch 2x 
17. Bouwpromotie Brabant 
18. BVR Groep, verschillende bouwmaatschappijen in Roosendaal en Oongen 
19. Hazenberg bouw, Vught 
20. Heidemij NV 
21. Bouwb"nrllv .. n 

1. ABAB, Accountants, belastingsadviseurs, juristen, Oss 2x 
2. Kantoor van den Boomen, Accountants, Belastingadviseurs, Waalre 
3. Kwakernaat & Niehof bv, accountants en belastingadviseurs, Bergen op Zoom 
4. Van Spaendonck, accounting en advies, Tilburg 2x 
5. VB Groep, accountants, management consultants etc, Bergen op Zoom, Breda, Viis

singen 3x 
6. Verhoeven accountants • 

1. 
2. 



3. De Wilde Projectmanagement BV 
4. Deloitte & Touch, Tilburg, Roosendaal 3x 
5. Ingenieursbureau Grabowsky & Poort BV, Den Haag, Maastricht 
6. Ingenieur5bureau Oranjewoud BV 
7. Ingenieursbureau van Sambeek BV Bouwadviseurs 
8. Moret Ernst & Young 
9. Nooteboom Beleggingen 
10. Prinssen en Bus raadgevende ingenieurs by, adviesbureau vom akoestiek, bouwfysica, 

theatertechni verkeerskunde en 5tie Uden 

1. Auto van der Vliet, Roosendaal 
2. Autobedrijf Bluekens bY, Roosendaal 
3. Autobedrijf Jos van Boxtel, Middelrode, 's Hertogenbosch, Oss 
4. Autobedrijf Swagemakers, Bergen op Zoom 
5. Autobedrijf van den Udenhout bY, 's Hertogenbosch 
6. Autobedrijf Van Gessel bY, Bergen op Zoom 
7. DAF Bedrijfswagens Bergen op Zoom BV 
8. De 'nieuwe' Warande bY, autolease, Bergen op Zoom 
9. Saab, Breda, Eindhoven, 's Hertogenbosch, Tilburg 
10. Sturm Auto, Bergen op Zoom, Roosendaal 2x 
11. AVI-Tax, taxi- koeriersbedrijf, 's Hertogenbosch 
12. T de Groen, Roosendaal 

1. ABN AMRO Bank N.V. Eindhoven, Breda 4x 
2. Bank Nederlandse Gemeenten, Den Haag 
3. F van Lanschot Bankiers, Roosendaal 
4. ING Bank 4x 
5. Rabobank o.a. Bergen op Zoom, Oss, Tilburg 8x 
6. Stichting VSB Fonds 
7. VSB Bank 

Heineken 3x 
Oranjeboom 

4. Pepsi 
• 5. Dommelsch 4x 

1-
2. Brabants Dagblad 4x 
3. Destem, dagblad zuidwest-Nederland 
4. Eindhovens Dagblad 2x 
5. Drukkerij Aade, Oss 
6. Drukkerij Biblio bv, 's Hertogenbosch 
7. Drukkerij Em. de Jong, Baarle Nassau 
8. Drukkerij en Uitgeverij Geeris-Luijk BV, Eindhoven 
9. Drukkerij van Dijk & van Hees, 's Hertogenbosch 
10. Letoprint, drukkerij, Roosendaal 
11. Reproductiebedrijf Tiggelman bY, Breda 
12. Roelants Schiedam, speciaaldrukkerij, Schiedam 
13. Chambon, 's 

'Bodhi, oosterse beelden & sierkunst, Bergen op 
Holland Art Gallery, Eindhoven, Rotterdam 
'Centrum voor Beeldende Vorming, Bergen op Zoom' 
De Tiendschuur restauratie atelier Tilbu ____ ffiITJillilll __ _ 

Gemeente 's Hertogenbosch 
Gemeente Tilbu 



Gemeente hhoven 

1. Bedtime, Essen (Belgie) 
2. Groenendaal beddenspeciaalzaken, Bergen op Zoom 
3. Inofec, kantoor- en projectinrichting, Roosendaal 
4. INPA Parket, Bergen op Zoom 
5. Interstyling, interieubouw & kozijnen, Venray 
6. Keller Keukens, Roosendaal 
7. Koek, verlichting, meubels, spiegels, Eindhoven, Utrecht, Hasselt (B) 
8. Lodewijks, meubelplein Ekkersrijt, Son/Eindhoven 
9. Medo by, kantoormeubelen, 's Hertogenbosch 
10. Megens, woon en slaapcomfort, Druten 
11. Neefs bedden, 's Hertogenbosch 
12. Neeriandia bY, vloeren, ass, Nijmegen 
13. Peters, woningtextiel, ass 
14. Possemis, Rotan-speciaalzaak, Breda 
15. Van Gilze de Wit by, tapijten, Bergen op Zoom 
16. Wijers meubelen, Breda 
17. Wubbels, beddenspeciaalzaak, 's Hertogenbosch 
18. Brouwers Interieurs 
19. Bruynzeel keukenadviescentrum, Bergen op Zoom 
20. Bruynzeel vloeren 
21. Choice Antiques, antiek, interieur, decoratie, Bergen op Zoom 
22. Katharina Kamps, binnenhuis en project, 's Hertogenbosch 
23. Smits, interieurbouw, Beek en Donk 
24. Studio Heijckmann, binnenhuisarchitectuur, Vught 3x 
25. Vennix Wonen en Werken, 's Hertogenbosch 
26. Zoom 

1. Artishock mode, Eindhoven 
2. Bastiaans mode, Eindhoven 
3. Bert Viel mannenmode, Roosendaal 
4. Margitte shoes, Roosendaal 
5. Nuance, damesmode, Bergen op Zoom 
6. Van Oorschot mode, Roosendaal 
7. Frans van Vliet, exclusieve damesmode en schoenmode, 's Hertogenbosch 
8. Gimbrere mode, Tilburg, Eindhoven, Den Bosch, Breda, Oosterhout, Bergen op Zoom 

2x 
9. Koning Lindessa, Lingerie etc, Oss 
10. Loes Witvoet, exclusieve damesmode, Eindhoven 
11. Mudy bY, exclusieve herenkleding, Bergen op Zoom 
12. Piet Thielen, exclusieve herenmode, Roosendaal, 's Hertogenbosch 
13. Ter Horst Van Geel mode Ve 



4. FS Audio, Best 
5. Goossen en Swagerman Hi-Fi, 's Hertogenbosch 3x 
6. H. Vugts en Zn, Vleugels en piano's, Helvoirt 2x 
7. J.H. Meijers & Zn, pianovakhandel, Tilburg 
8. Koster muziek, Bergen op Zoom 2x 
9. Mary Holland muziekinstrumenten, Eindhoven. 
10. MCM, professionals in video en hardware, Schijndel 
11. Muziek Wessing, 's Hertogenbosch 
12. Panasonic, 's Hertogenbosch 
13. Panasonic-Centre 
14. Spronk muziekhandel, Breda 
15. Tierolff. muziekcentrale, Roosendaal 
16. Van Hoorn bv. piano's. vleugels. Ekkersrijt Son/Eindhoven 
17. Yamaha Music Nederland. Utrecht 
18. Jan Vis, muziek en showbureau, Rosmalen 
19. Muziekcentrum Van Gorp. Roosendaal 
20. Muzieli oentrum voor de ass 

1. 
2. 

Huijbregts Notarissen, 's Hertogenbosch. Rosmalen, Vlijmen 3x 
Notariskantoor Pigmans, Ras & Janssen, Eindhoven 
Notarissen van Opstal, Bakker, Fikkers, Bergen op Zoom 
Pi Ras & Janssen, notariskantoor, Eindhoven 

3. Koerierdiensten Vervoer op Commando, 's Hertogenbosch 
4. Koning Willem I College. 's Hertogenbosch 3x 
5. Museumjaarkaart 
6. NV Nederlandse Spoorwegen 
7. NV Tilburgse Waterleiding Mij. 
8. Omroep Brabant. 's Hertogenbosoh 
9. PNEM. o.a. Bergen op Zoom, ass, Uden 6x 
10. PTT Teleoom 
11. PTT-post 
12. Stichting Cultuur & Bedrijfsleven 
13. Van Gend & Loos '5 He 

1. Allebei. koffiehuis. restaurant 
2. Anvers. oafe met keuken 
3. Arcus. uitgaansbureau voor singles, Geldrop 
4. Autotron Rosmalen 
5. Bar Ie Perle 
6. Bistro d'Ouwe Leeuw 
7. Bistro Eigen Wijze. '5 Hertogenbosoh 
8. Boer Goossens, hotel, oafe, restaurant, Den Dungen 
9. Brasserie "In den zevenden hemel". 's Hertogenbosch 
10. Brasserie De Spiegel. ass 2x 
11. Cafe 't Bosschenaartje. 's Hertogenbosoh 
12. Cate Cordes Bosch aan de Parade 
13. Cafe De Keulse Kar. 's Hertogenbosch 
14. Cafe De Smidse. '5 Hertogenbosch 
15. Cafe de Wijn 
16. Cafe de Wildeman. 's Hertogenbosoh 3x 
17. Cafe Zaal De blauwe hand, Bergen op Zoom 
18. Chasse theater Breda 



19. Cinema 
20. Concertzaal Tilburg 
21. De boekanier, het cafe van Tilburg 
22. de Heikese Kerk 
23. De Jonge Boer, cafe, zalen etc, Den Dungen 
24. De Moriaan eten en drinken, Roosendaal 
25. De Sinjoor, grill restaurant 
26. De Tent, Restaurant, 's Hertogenbosch 
27. Dorint. hotels international 
28. Dommelsch in combinatie met petit 'Grand' Cafe Roxis. Nuenen. 
29. Eetcafe van Puffelen. 's Hertogenbosch 3x 
30. Eethuis Den Dieje, Roosendaal 
31. Eldorado groep, restaurant, party, evenementencentra, Vught. Oss 2)( 
32. Falstaff, stadscafe restaurant, 's Hertogenbosch 
33. Golden Tulip Oosterhout 
34. Golfbad Oss 
35. Grand Cafe De Salon, Bergen op Zoom 
36. Herbergh de Kieppekooi, Den Dungen 
37. Het huis Harperink, 's Hertogenbosch 
38. Het Nationaal AutomobielMuseum, Raamsdonksveer 
39. Het Zuidelijk Toneel 2)( 
40. Heuvel Galerie Eindhoven 
41. Holland Casino, Breda. Eindhoven 4x 
42. Hotel "the Goderie". Roosendaal 
43. Hotel Brasserie Keyser. Breda 
44. Hotel Restaurant Campanile. 's Hertogenbosch 
45.lndonesische Specialiteiten Restaurants, Breda. Eindhoven, Rotterdam 
46. Kasteel Heeswijk, Heeswijk-Dinther 
47. Koffiecafe, Roode Pelicaan 
48. Lunchroom. brasserie Lion d'Or. Roosendaal 
49. Meesters. stadscafe, restaurant 
50. M5venpick Hotel Cadett, 's Hertogenbosch 
51. Party service Herman Mengede, Breda 
52. Petit Restaurant Bar Bagatelle 
53. Poppodium BoHo, Bergen op Zoom 
54. Restaurant 'De Houtsnip'. Oss 
55. Restaurant 'De Leeuwenborgh, 's Hertogenbosch 
56. Restaurant De Sinjoor, Breda 
57. Restaurant, Groot cate De Roode Leeuw, 's Hertogenbosch 3)( 
58. Restaurant- Cafe Schouwburg Tilburg 
59. Sieben, squashpark. Roosendaal 
60. Stadscafe De Teerkamer 
61 . Starn en De Koning 
62. Tapperij De Saeck, 's Hertogenbosch 
63. Theater aan de Parade, 's Hertogenbosch 
64. Theatercafe 't Klokhuis, Bergen op Zoom 
65. Theatercafe Eindhoven 

. 66. Tilburg centrum 
167.V 

CZ Groep, zorgverzekeringen, Tiburg 2)( 
Interpolis 3x 
Meeus, onroerend goed, verzekeringen en reizen, Tilburg, Roosendaal, Bergen op 
Zoom 4x 

6. Nationale Nederlanden 
7. VGZ. zorgverzekeraar, Bergen op Zoom 
8. A. Baron van Hovell tot Westerflier bv, assurantie- en hypotheekadviseur. Oss 
9. Bert Mathijssen Assurantien, specialist in HNG (Hypotheekfonds Noordbrabantse Ge-

meenten) Hypotheken, Roosendaal 
10. Maes, assurantien, Bergen op Zoom 
11. Vos & Vos assurantien, Oss 
12. Vroon Roosendaal 



BIJLAGE 6: WERKWIJZE ALPHA TELEMARKETING 

.Inleiding 

Voorafgaand aan het daadwerkelijk benaderen van de prospects, dienen er een aantal stappen 
ondernomen te worden. De belangrijkste stappen zullen hieronder in het kort besproken worden. 

<> Verschillende stappen 

Stap 1: H8t s818Ct8r8n van d8 juiSt8 adr8ss8n 
Wil de advertentieacquisitie succesvol verlopen, dan moeten de juiste mensen op het juiste 
moment benaderd worden. Jouw doelgroep moet dus benaderd worden op tijdstippen die hen 
het beste uitkomen. Naast het doornemen van de Gouden Gids, telefoonboeken en dergelijke 
kunnen adressenbestanden ook gekocht en gehuurd worden bij een adressenleverancier. 

Deze eerste stap is meteen een van de belangrijkste, omdat de actie nooit succesvol kan worden, 
indien de verkeerde adressen benaderd worden. 

Stap 2: H8t ontwikk8/8n van h8t t818markBtingscript 
De juiste dingen op het juiste tijdstip aanhalen. Dat is de essentie van elk gesprek. Van daar dat 
er een goed opgebouwd script voor handen moet zijn, dat dient als leidraad voor het gesprek. 
Echter, je hebt contact met mensen, dus je kunt vooraf nooit exact weten wat de reacties zullen 
zijn. Vandaar dat het script ook vaak een basis is waarop de beller/belster terug kan vallen. 
Op de laatste twee pagina's vindt u het script zoals dat door ons gebruikt is, bij de advertentie
acquisitie voor Brabant Cultureel. 

Stap 3: lnstructi8 t8/8mark8t88rs 
Degenen die de gesprekken uit gaan voeren, moeten vooraf van aile zaken op de hoogte zijn. Ze 
dienen het script en de eventuele projectinformatie goed door te nemen en te kunnen hanteren. 
Vandaar dat ze vooraf instructie krijgen, waarin de belangrijkste aandachtspunten worden aange
stipt. 

Stap 4: H8t b8118n 
Het bellen voor een advertentie-acquisitie brengt verschillende problemen met zich mee. Zo geldt 
in het geval van Brabant Cultureel dat veel bedrijven en instellingen het tijdschrift nag niet ken
nen. Daar de advertentiebudgetten vaak gering zijn, zal er niemand adverteren in een magazine 
dat ze niet kennen. Vandaar dat vaak eerst een proefexemplaar opgestuurd dient te worden. 
Deze mensen moeten na enige tijd wederom benaderd worden, om te polsen wat men van het 
magazine vond. Er dient als het ware een adressenbestand opgebouwd te worden van mensen 
die teruggebeld worden. Dit geldt overigens oak voor de prospects die om welke reden dan oak 
niet bereikbaar waren. 
Een ander probleem bij het 'koud' bellen van bedrijven (onder 'koud' bellen wordt verstaan het 
benaderen van bedrijven die nog geen mailing of iets dergelijks ontvangen hebbenl is het feit dat 
men de uiteindelijke beslisser aan de telefoon moet krijgen. Dit vergt uiteraard enige techniek en 
ervaring. 



Tot slot 

Het verkopen van advertentieruimte vergt meer dan vooraf gedacht wordt. Het grote voordeel 
van het Noordbrabants Genootschap is dat haar medewerkers op aile antwoorden een toereikend 
antwoord kunnen geven. Echter, telemarketing is een vak apart, wat de nodige ervaring en tech
niek vergt. Vandaar dat het in het begin wei wat spannend zal zijn om onbekenden te benaderen. 
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