
 

Onderzoek naar de haalbaarheid van een Eindhovense
Stadsbrouwerij
Citation for published version (APA):
Leenaars, H. G. M., & Watering, van de, A. (1995). Onderzoek naar de haalbaarheid van een Eindhovense
Stadsbrouwerij. (TU Eindhoven. Fac. TBDK, Bedrijfskundewinkel : ondernemersadviezen; Vol. 95.13.008).
Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1995

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/a5268c9b-cf5f-40c7-a958-1170d8141aa4


Opdrachtnaarn: 
Opdrachtcode: 
U itvoerders: 

Begeleiders: 

Ondenoek naar de haalbaarheid van 
een Eindhovense Stadsbrouwerij 

Stadsbrouwerij 
95.13.008 
H.G.M. Leenaars 
A. van de Watering 
D. Louwers 
H.F. Zwartele 

juli 1995 



1\Jf'8EDRUII'SKUNDE 
,;0< vv ink .. I Haalbaarheidsorulerzoek Stadsbrouwerij - pagina 1 ---------------------------------------------------------

Voorwoord 

In Eindhoven staat wat op stapel! 

Sinds enkele jaren heeft de stad flinke vorderingen gemaakt met het ontwikkelen van haar 
eigen identiteit. Het Philips-muziekcentrum, de Heuvel Galerie, de uitbreiding van het 
PSV -stadion en de vele nieuwe evenementen op de nieuwe Markt en haar omgeving zijn 
sprekende voorbeelden van het werken aan haar imago. 

Maar, er ontbreekt nog iets essentieels: Een Eindhovens Stadsbier! Een herkenbare dronk 
waarin de oude nostalgie en het nieuwe elan van de stad Eindhoven zich verenigen. Het 
bier waarmee de Eindhovenaar zich kan onderscheiden. 

Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar de haalbaarheid van een mogelijk 
nieuw te introduceren Eindhovens Stadsbier. De duur van het onderzoek bedroeg 
ongeveer twee en een halve maand. De be ide uitvoerders hebben met veel plezier aan het 
onderzoek gewerkt. Ze studeren allebei in Eindhoven en zijn beiden bierliefhebbers; 
zodoende hebben ze veel affiniteit met het onderwerp van studie. De uitvoerders zijn 
afkomstig van twee totaa] verschillende studierichtingen: TV Technische Bedrijfskunde en 
HEAO Communicatie. Deze combinatie van verschillende achtergronden leverde een 
samenspel van diverse invalshoeken op wat heeft geleid tot verassende inzichten. 

Bij deze willen wij een aantal mensen bedanken, dat heeft bijgedragen aan het onderzoek. 
Ten eerste de opdrachtgever. Zonder zijn geestdrift en leuke initiatief was er immers geen 
sprake geweest van dit rapport. Verder uiteraard Dirk Louwers en Huib Zwartele, beiden 
bestuurslid bij de Bedrijfskundewinkel voor hun stimulerende begeleiding. 

Tenslotte willen we ook graag aIle geinterviewde personen bedanken. Dankzij de positieve 
reacties en enthousiaste medewerking hunnerzijds zijn we hopelijk tot effectieve en 
bruikbare conclusies gekomen. 

Harald Leenaars, 
Anneke van de Watering 
juli 1995 
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Samenvatting 

In dit rapport worden de resultaten weergegeven van het volgende onderzoek dat is 
uitgevoerd voor de Bedrijfskundewinkel: 

In hoeverre bestaat er bij de doelgroepen een positieve attitude ten opzichte van dan 
weI een welwillendheid tot adopde van het nieuw te introduceren specijiek Eindhovens 
bier? 
Waarvan is bij de verschillende segmenten in de stad Eindhoven deze positieve 
attitude en de daaruit voortvloeiende welwillendheid tot adoptie afhankelijk? 

De doelgroepen zijn onderverdeeld in professionele en consumentengroepen. De 
professionele groepen zijn gespecificeerd naar: horeca (cafes en restaurants), 
drankenhandels en bedrijven en relatiegeschenkspecialisten. Het onderzoek is uitgevoerd 
met behulp van interviews bij de professionele doelgroepen en enquetes onder de 
consumenten. 

Per doelgroep is de onderzoeksvraag gespecificeerd in deelvragen. De belangrijkste 
aandachtspunten hierbij zijn: bereidheid tot adoptie, promotie en presentatie, soort bier, 
keuze taplfles, prijs en marge. 

De enquetes zijn onder een honderdtal mensen op diverse geselecteerde locaties 
afgenomen. Uit de resultaten is gebleken dat de meeste consumenten de oprichting van 
een Stadsbrouwerij een goed initiatief vinden en het Eindhovens Stadsbier graag willen 
gaan drinken. De uiteindelijke beslissing over de consumptie van het Stadsbier is 
afhankelijk van een aantal variabelen, waarvan de smaak, de kwaliteit, de prijs en het 
imago het zwaarst wegen. 

Binnen de groep horeca is 35 vertegenwoordigers van cafes of restaurants een interview 
afgenomen. Het grootste deel van de cafe-vertegenwoordigers is bereid het Stadsbier in 
het assortiment op te nemen. Deze bereidheid wordt afhankelijk gesteld van de volgende 
factoren: 

- het Stadsbier mag niet concurreren met het bier geleverd door de hoofdbrouwer; 
- d.m.v. een gedegen promotie moet een pull gecreeerd worden bij de consumenten; 
- de marge op de inkoopprijs voor het cafe dient voldoende te zijn; 
- de kwaliteit van het Stadsbier dient uitstekend te zijn. 

Vanwege de vooralsnog lage verwachte omloopsnelheid van het Stadsbier is er een 
voorkeur voor het gebruik van flesjes. 

Aan de hand van de behaalde resultaten uit het consumenten- en cafe-onderzoek is een 
opzet gemaakt van een indeling van de doelgroepen in geografische segmenten op basis 
van een onderscheid in consumentengedrag. 

V oor de meeste restauranthouders is service naar de klanten toe de belangrijkste reden om 
het bier in het assortiment op te nemen. De restaurants in Eindhoven kunnen slechts een 
klein gedeelte van de beoogde afzet voor de Eindhovense stadsbrouwerij vormen. 
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Een grote omloopsnelheid van het bier in restaurants mag niet verwacht worden, omdat er 
op deze plekken niet veel bier wordt gedronken. Bovendien zal de vraag naar bier beperkt 
zijn. 

Toch zijn restaurants een dankbare en enthousiaste doelgroep. Zij willen zich graag als 
"Eindhovens" profileren en geven zelf aan dat bijvoorbeeld zakenmensen en buitenlandse 
klanten het bier zullen willen proberen. Vanwege het servicekarakter van het Stadsbier in 
het assortiment zal de te behalen marge op het Stadsbier voor restauranthouders geen 
doorslaggevende factor zijn. Over het soort bier kan gezegd worden dat wanneer het als 
aperitief dient niet te zwaar qua alcohol percentage mag zijn. 

Het grootste deel van de zes gelnterviewde vertegenwoordigers van dranken- en 
bierhandels verklaart onder bepaalde, onderling wisselende, voorwaarden bereid te zijn 
het Stadsbier in het assortiment op te nemen. Slijterijen en drankenhandels kunnen 
belangrijke afzetpunten voor het Eindhovens Stadsbier vormen. Tevens kunnen ze een 
grote rol spelen bij de naambekendheid en de promotie naar de consumenten toe. De 
verhouding inkoop- en verkoopprijs speelt een grote rol bij deze deelmarkt, evenals 
aangeleverde promotie-artikelen. Vanuit de slijterijen en drankenhandels wordt 
aangegeven dat er een grote vraag onder de Eindhovense consumenten verwacht kan 
worden, wanneer het biertje een exclusief, onderscheidend en typisch Eindhovens karakter 
krijgt. 

Op basis van interviews met zeven bedrijven kunnen we stellen dat de bedrijvenafzetmarkt 
over het algemeen wei kansen en mogelijkheden biedt voor het Eindhovens Stadsbier als 
relatiegeschenk, maar dat deze markt nooit voldoende zal zijn om een brouwerij 
renderend te houden. Deze markt zal, gezien het Mnmalige karakter van 
relatiegeschenken, vrij snel verzadigd zijn; ook de bron van Eindhovense professionele 
bedrijven is niet onuitputtelijk. Een andere kans dan het vergroten van afzet kan wei het 
verkrijgen van naambekendheid zijn. In dit kader kan deze markt eerder aangewend 
worden voor promotiedoeleinden. 

De prijs van het Stadsbier speelt een grote rol bij de beslissing dit bier weI of niet op te 
nemen in het relatiegeschenkenpakket, aangezien vaak slechts een beperkt budget wordt 
aangewend voor deze communicatie-uitingen naar klanten en relaties. Ook de verpakking 
van het bier en aanverwante producteigenschappen zoals etiket en glazen spelen een grote 
rol in dit beslissingsproces. 

Wegens een te beperkt aantal respondenten onder de relatiegeschenkspecialisten is het niet 
mogelijk een sluitende conclusie te trekken uit de onderzoeksresultaten naar de 
haalbaarheid van het Eindhovens Stadsbier als relatiegeschenk bij deze doelgroep. Naar 
aanleiding van de verkregen resultaten kan wei een positieve attitude verwacht worden 
maar verder onderzoek is vereist om deze verwachting te staven. Deze branche dient 
immers altijd open te staan voor nieuwe produkten. 

Om een gedegen marketingplan op te kunnen stellen en een product goed aan de man te 
brengen, dient men de wijze waarop men het product positioneert zeer goed af te 
stemmen op de gesegmenteerde doelmarkten. Dit betekent dat de producteigenschappen 
gericht moeten worden op de wensen van de beoogde consumenten. Om deze 
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producteigenschappen volledig tot hun recht te laten komen in het marketingbeleid, dienen 
voor het Stadsbier de sterkten, zwakten (intern) en de kansen en bedreigingen (extern) 
opgesteld te worden. Hiervoor is een SWOT-analyse opgesteld. 

Resumerend mag gesteld worden dat indien de Stadsbrouwerij er in slaagt aan de 
genoemde voorwaarden in hoge mate te voldoen, het mogelijk is een significant (maar 
klein!) marktaandeel te veroveren. 

Benadrukt moet worden dat de consumenten in Eindhoven erg gevoelig zijn voor 
uitstraling en imago van het Stadsbier en de verkooplocaties. Dat betekent dat de 
positionering van het Stadsbier, de segmentering en de doelgroepkeuze en de onderlinge 
samenhang met grote zorg dienen te worden uitgevoerd. 
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Inleiding 

De Bedrijfskundewinkel is een adviesbureau dat gerund wordt door studenten en 
opdrachten uitvoert ten gunste van startende ondernemers en non-profit organisaties. 
Studenten van de faculteit Technische Bedrijfskunde kunnen bij de Bedrijfskundewinkel 
opdrachten uitvoeren. In dit geval is echter bij wijze van uitzondering samengewerkt met 
een bedreven HEAO-studente. 

In dit onderzoek wordt de haalbaarheid van een mogelijk te nieuw te introduceren 
Eindhovens Stadsbier onderzocht en tevens is er gekeken naar wat de eisen zijn met 
betrekking tot prijs, smaak, promotie e.d. die door de verschillende doelgroepen aan het 
bier worden gesteld. Uit deze gegevens is getracht effectieve aanbevelingen te doen met 
betrekking tot de introductie van het bier en benadering van de markt. 

In de hoofdstukken 1 en 2 worden ten eerste de probleemomschrijving & 
onderzoeksvraag, onderzoeksopzet, werkwijze en uitgevoerde activiteiten uit de doeken 
gedaan. Hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 beschrijven de gevonden onderzoeksresultaten van de 
verschi1lende doelgroepen. In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op het marketingbeleid. Verder 
kunt u in hoofdstuk 8 de geformuleerde aanbevelingen lezen. 

Tenslotte worden in de bijlagen de consumentenenquete, de daaruit resulterende 
frequentietabellen en de brief die verstuurd is aan de professionele doelgroepen 
opgenomen. 
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1 Probleemomschrijving & Onderzoeksvraag 

1.1 Achtergrond 

Een bekende in de bierwereld is van plan om een specifiek Eindhovens bier te (her)intro
duceren. In het begin van deze eeuw was er in de Eindhovense binnenstad een aantal 
kleine, ambachtelijke brouwerijtjes. Deze zijn inmiddels verdwenen, samen met een groot 
aantal andere ambachtelijke bedrijfjes en historische monumenten. Het gaat hem erom om 
de nostalgie en het Eindhovens elan terug te halen. Belangrijk is dat het authentieke 
imago van de stad Eindhoven onlosmakeJijk verbonden is met het toekomstige bier. Ook 
voor de keuze van de ambachtelijke brouwerij-Iocatie wordt gedacht aan historische 
grond. 

1.2 Probleemomschrijving 

Als basis voor de verdere uitwerking van het project en voor de financiering hiervan is 
een haalbaarheidsstudie vereist. Er dient aan de hand van een marktonderzoek bekend te 
worden of er voldoende vraag naar het Eindhovens bier zal zijn om een renderende afzet 
te realiseren. Deze vraag kan afkomstig zijn vanuit: horeca, bedrijven, slijterijen en de 
consumentenmarkt. Een goede indicatie van de mogelijke afzet en een nauwgezette 
omschrijving van de mogelijke afzetgebieden van het nieuw te introduceren Stadsbier is 
noodzakelijk om een realistische begroting op te stellen. Hiermee kunnen daarna zowel de 
verwachte omzet en de bijbehorende productiekosten worden opgesteld. Kennis van de 
mogelijke afzetmarkten en doelgroepen is daarnaast vereist om de promotionele activitei
ten richting de klanten goed af te kunnen stemmen en doseren om zodoende een zo groot 
mogelijk succes te bereiken. 

1.3 Onderzoeksvraag 

In hoeverre bestaat er bij de doelgroepen een positieve attitude ten opzichte van dan weI 
een welwillendheid tot adoptie van het nieuw te introduceren specifiek Eindhovens bier? 
Waarvan is bij de verschi1lende segmenten in de stad Eindhoven deze positieve attitude en 
de daaruit voortvIoeiende welwillendheid tot adoptie afuankelijk? 

1.3.1 Deelvragen 

Per doelgroep dient deze onderzoeksvraag te worden gespecificeerd. 

Horeca 

* 

* 

* 

In hoeverre zijn horeca-ondernemers (cafes, restaurants, hotels) bereid het nieuwe 
Eindhovens bier in hun assortiment op te nemen en waarvan is dat afuankelijk? 
Is de horeca-ondernemer bereid om, al dan niet met aangeleverd marketing-concept 
(glazen, viltjes, posters e.d.), dit bier in zijn zaak te promoten? 
Wil de horeca-ondernemer het bier uit het vat en/of uit flesjes verkopen: ~n waarom? 
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In welk soort bier heeft de horeca-ondernemer het meest interesse om te verkopen; en 
waarom? 
In hoeverre speelt de te behalen winstmarge voor de horeca-ondernemer bij de 
hierboven genoemde deelvragen een roI, met andere woorden, wat is voor de horeca
ondernemer een redelijke inkoop- I verkoopprijs? 

Bedrijven 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

In hoeverre zijn Eindhovense bedrijven bereid het nieuwe Eindhovense bier in hun 
relatiegeschenkenpakket (eenmalig of blijvend) op te nemen? 
In hoeverre speelt de vorm of de presentatie (verpakking, glas) een rol bij deze 
beslissing voor het bedrijf7 
Welk soort bier is volgens de ondernemer het meest interessant om op te nemen in 
het relatiegeschenkenpakket; en waarom? 
In hoeverre speelt de prijs van het bier een rol bij de hierboven genoemde 
deelvragen, m.a. w. wat is voor het bedrijf een redelijke inkoopprijs? 
Zal het bedrijf deze wens duidelijk maken aan haar relatiegeschenkpakkettenspecia
list? 
Hoe denkt het bedrijf over loonbrouw (eigen etiket, bijv. t.g.v. jubileum)? 

Relatiegeschenkspecialisten 

* 

* 

In hoeverre zijn relatiegeschenkpakketspecialisten bereid het Eindhovens bier in hun 
pakketten op te nemen? 
In hoeverre speelt de prijs van het bier een rol bij de hierboven genoemde 
deelvragen, m.a. w. wat is voor de relatiegeschenkspecialisten een redelijke 
inkoopprijs? 

Slijterijen / bieIWinkels 

* 

* 

* 

* 

In hoeverre zijn slijterijen I bierwinkels bereid het nieuwe Eindhovense bier in hun 
assortiment op te nemen en waarvan is dat afhankeJijk? 
Is de slijterij I bierwinkel bereid om, al dan niet met aangeleverd marketingconcept, 
dit bier te promoten? 
Welk soort bier is volgens de slijter I bierwinkel het meest geschikt om te verkopen 
en waarom? 
In hoeverre speelt de te behalen winstmarge bij de hierboven genoemde deelvragen 
een rol, m.a.w. wat is voor de slijter I bierwinkel een redelijke inkoop- I verkoop
prijs? 

Consumenten 

* In hoeverre is de bierdrinker in Eindhoven bereid om een Eindhovens bier te kopen, 
- in horeca (tijdens uitgaan) 
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- in slijterijlbierwinkel (thuis drinken) 
En waarvan is dat afbankelijk? 
Welke prijs is de consument bereid te betalen voor het Eindhovens bier? 
In welk soort bier heeft de consument de meeste interesse en waarom? 
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2 Onderzoeksopzet 

2.1 InIeiding 

Om tot een realistisch antwoord te komen op de hierboven genoemde onderzoeks- en de 
daarbij behorende deelvragen is er gekozen voor relatief kwalitatieve 
onderzoeksmethoden, te weten interviews en enquetes. Face-to1ace interviews leveren het 
meest betrouwbare informatie op, moeiIijke vragen kunnen zonodig worden toegelicht en 
er kan op worden toegezien dat aIle vragen zo volledig mogelijk worden beantwoord. 
Bovendien zijn de onderzoeksgegevens snet beschikbaar. Schriftelijke enquetes hebben als 
voordeel dat de geadresseerden de vragen in eigen tempo kunnen beantwoorden en dat zij 
daarbij niet door de enqueteur kunnen worden beinvloed. Via directe vragen is 
geprobeerd inzicht te krijgen in meningen, motieven, attitudes, gewoonten of andere 
aspecten van het bierconsumptiegedrag. Het onderzoek is verder gesplitst in de zoge
noemde professionele doelgroepen (interviews) en consumenten (enquetes). De bij de 
onderzoeksvraag behorende vraagstellingen dienen per doelgroep te worden aangepast. 

2.2 Professionele doelgroepen 

Hieronder verstaan we de horeca (cafes, restaurants en hotels), het Eindhovense 
bedrijfsleven, relatiegeschenkspecialisten, de VVV in Eindhoven, slijterijen en dranken
handels. 

Horeca 

Samen met de opdrachtgever is er een selectie gemaakt van 35 representanten van de 
horeca in Eindhoven. Hierbij is gekozen voor verschillende locaties, klantenkringen, 
capaciteiten e.d. om zodoende uit de onderzoeksvragen te kunnen achterhalen in welke 
segmenten de horeca in Eindhoven kan worden verdeeld op basis van sterkten, zwakten, 
kansen en bedreigingen voor het Stadsbier. 

Bedrijven 

Uit de Stadgids '95 is een selectie van 14 bedrijven gemaakt. Bij deze selectie is gestreefd 
een zo groot mogelijke verscheidenheid aan 11 bedrijfssoorten " te omvatten teneinde ook 
een representatief deel te kunnen benaderen. WeI is getracht aileen die bedrijven te 
benaderen die oorspronkelijk Eindhovens zijn omdat aIleen deze tot een mogelijke 
doelgroep kunnen behoren. Het opnemen van een Eindhovens Stadsbier in een relatiege
schenken pakket is immers aIleen voor bedrijven die zich als Eindhovens willen profileren 
interessant. 

Relatiegeschenkspecialisten 

Uit de Gouden Gids is een selectie gemaakt van vijf Eindhovense bedrijven die gespeciali
seerd zijn in retatiegeschenken of het samenstellen van relatiegeschenkpakketten. Hierbij 
zijn de producenten van relatiegeschenken (zoats bijv. pennen en aanstekers e.d.) natuur-
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lijk buiten beschouwing gelaten. 

vvv 

De VVV in Eindhoven kan een rol spelen bij de promotie van het Eindhovens Stadsbier 
bij verschillende instanties en toeristen, maar ook bij de verkrijging van naambekendheid 
in de stad zelf en kan daarom een uitstekend verkooppunt voor het stadbier worden. 

Slijterijen en drankenhandels 

In samenspraak met de opdrachtgever en met behulp van de Gouden Gids is een selectie 
gemaakt van zes Eindhovense slijterijen en drankenhandels, wijnspecialisten buiten 
beschouwing gelaten. Deze bedrijven zouden mogelijke afnemers kunnen zijn van het 
Stadsbier en kunnen een grote rol spelen bij de voorlichting over en de presentatie van het 
bier richting de consumenten en de professionele afnemers. Tevens beschikken zij over 
kennis van de biermarkt in Eindhoven. 

2.3 Consumenten 

Om een representatief deel van de Eindhovense bevolking te omsluiten is gekozen voor 
een relatief groot aantal enquetes (100) en verschillende locaties waar de enquetes zijn 
afgenomen. U vindt de enquete in bijlage 1. 

De locaties waar de enquetes zijn afgenomen: 
* Winkelstraat binnenstad Eindhoven; 
* Supermarkt; 
* TUE; 
* HBO Eindhoven; 
* Terrasjes (Markt en Wilhelminaplein). 

Bij de keuze van de Iocaties is een zwaartepunt gelegd op een van te voren aannemelijk 
grote groep potentiele groep afnemers van het Stadsbier, te weten studenten en mensen op 
het terras. Dit komt de representativiteit van de gehele Eindhovense bevolking niet ten 
goede, toch was deze keuze gevoelsmatig erg logisch; onder studenten bevinden zich 
waarschijnlijk meer bierdrinkers dan bijv. onder bejaarden. 
Zoals gezegd levert onderzoek informatie om betere beslissingen te kunnen nemen. 
Onderzoek dient beslissingen echter niet te vervangen. Het is zeer goed mogelijk dat de 
onderzochte situatie afwijkt van de werkelijkheid. Consumenten die in een onderzoek 
zeggen een product te zullen kopen, doen dit in werkelijkheid niet altijd. Met deze 
beperkingen is getracht in het onderzoek rekening te houden. 

2.4 Werkwijze en uitgevoerde activiteiten 

Professionele doelgroepen 

Alvorens de geselecteerde cafes en restaurants te bezoeken voor een interview zijn deze 



fIlI(BEDRllBSKUNO& 
,P >,IV ink .. I Haalbaarheidsonderzoek Stadsbrouwerij - pagina 13 

------------------------------------------------~~~---

schriftelijk benaderd om hen in te lichten over het doel van het haalbaarheidsonderzoek en 
verwachting jegens hen. Zie bijlage 3 voor deze brief. Vervolgens zijn ze telefonisch 
benaderd voor het maken van afspraken. Een aantal personen reageerde aan de telefoon al 
afwijzend t.O.V. het Stadsbier of had geen tijd voor of zin in een interview. De rest van 
de benaderde personen reageerde overwegend enthousiast en positief en was bereid een 
afspraak te maken voor een gesprek. V oor de resultaten van deze interviews verwijzen 
wij naar hoofdstuk 4: Onderzoeksresultaten Horeca. Voor de bedrijven, relatiegeschenk
specialisten, de VVV en slijterijen I bierwinkels is dezelfde werkwijze gehanteerd. Voor 
de onderzoeksresultaten van deze groepen verwijzen wij u naar respectievelijk hoofdstuk 
5: Onderzoeksresultaten Slijterijen & Bierwinkels, en hoofdstuk 6: Onderzoeksresultaten 
Bedrijven, Relatiegeschenkspecialisten en de VVV. 

Consumenten 

Er is een enquete opgesteld waarbij erop is toegezien dat de verkregen gegevens statis
tisch verwerkt kunnen worden teneinde verbanden te kunnen leggen tussen verschillende 
antwoorden. Vervolgens zijn op de verschillende locaties de enquetes afgenomen. Voor de 
resultaten hiervan verwijzen wij u naar hoofdstuk 3: Onderzoeksresultaten Consumenten. 
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3 Onderzoeksresultaten Consumenten 

3.1 InIeiding 

In dit hoofdstuk wordt een weergave gegeven van de belangrijkste informatie die de 
enquetes onder een honderdtal consumenten op de geselecteerde locaties hebben 
opgeleverd. In bijlage 2 kunt u de frequentietabellen naar aanleiding van de gegeven 
antwoorden op de enquetevragen vinden. 

3.2 Bierratio's 

Van de 100 respondenten zegt 94% een bierdrinker te zijn. Dit doen zij met name thuis 
(73%) en tijdens het uitgaan (94%). De segmenten die het meest genoemd worden om 
bier te drinken tijdens het uitgaan zijn respectievelijk: de Markt (62 %), Stratumseind 
(61 %), de Bergen (40%) en de Bunker (33%). Hierbij dient wei in aanmerking genomen 
te worden dat veel enquetes afgenomen zijn op de Markt en het Wilhelminaplein, wat tot 
een zekere vertekening in deze aantallen kan hebben geleid. 

Uit de enquete blijkt dat 86% weI eens speciaal bier drinkt. Het gaat dan met name om de 
volgende soorten speciaal bier: Amber bier (52%), Wit bier (51 %), Donker bier (39%) 
en "Zwaar" bier (32 %). 

FREQUENTIETABEL VRAAG 23: Drinkt u wei eens speciaal bier? 

Speciaal bier drinker # % I histogram 

blanco 2 2 I ::::::::mmi::::immm::::::::::::::::::::::::::::::i:::im:m:::::::::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::: 
ja 8686 I 
nee 12 12 I 

to!aal I 100 100 I 

SpeciaaJ bier wordt, evenals gewoon bier, over het algemeen thuis (59 %) en tijdens het 
uitgaan (77 %) gedronken. Veel genoemde horeca-segmenten voor het drinken van 
speciaal bier zijn respectievelijk: de Markt (48%), Stratumseind (35%), de Bergen (33%) 
en de Bunker (22%). Ook in dit geval worden het Stationsplein, de Dommelstraat en de 
buurtcafes slechts enkele malen genoemd, wat verb and kan houden met de locaties waar 
de enquetes afgenomen zijn. Verder valt het hoge percentage van Stratumseind op, 
aangezien verwacht werd dat op Stratumseind overwegend pilsener bier gedronken wordt. 
Wellicht wordt het segment Stratumseind bijna automatisch aangekruist omdat het een 
frequent bezocht uitgaanscentrum is. 

Zoals u kunt aflezen in onderstaande frequentietabellen 42 en 43 wordt speciaal bier door 
de grootste groep (45 %) minder dan een maal per week gedronken. 32 % van de 
respondenten drinkt een of twee maal per week speciaal bier. Acht procent drinkt 
frequenter dan twee maal per week speciaal bier. Wat betreft de hoeveelheid speciaal bier 
per keer, zegt 46 % een of twee giazen te drinken en 32 % drie tot vijf glazen. Zeven 
procent drinkt meer dan vijf glazen speciaal bier per keer. 
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FREQUENTIETABEL VRAAG 42: Indien u wei eens speciaal bier drinkt, hoe vaak drinkt u dan speciaal bier? 

Frequentie Speciaal bier drinken 

blanco 
minder dan I per week 
I of 2 keer per week 
3 of 4 keer per week 
meer dan 4x per week 

totaal 

# % I histogram 

15 15 I mmiiillllillilllillmll:illillmlllmillmmmlilllimmmmillimmlliiilllmillill 
45 45 I llllimmmllmimmmmlllmmmlllllllllillmillm 
32 32 I lmll::llll:::l:liiillmmmllmimmmmlmmmmllllllllmmmm 
I I I mmmmlm1lll1mlllmllmlmml::::llllllllll1llmmmll:mmmmillmilmml1mllll::limmm 
7 7 I_"i"mlmllillmimllmlmll,mmmmllilimilmillmmi::::::llmlllllllllllllillmll:::lll:::l 

I 100 100 

FREQUENTIETABEL VRAAG 43: Indien u weI eens speciaal bier drinkt, hoe veel speciaal bier drinkt u dan per keer? 

Aantal g Iazen speciaal bier per x 

blanco 
1 of 2 glazen 
3 tot 5 glazen 
5 tot 10 glazen 
meer dan 10 glazen 

totaal 

# % I histogram 

15 15 I lmillimlmlmlmmmmllll:::mmimmmmllimmllmllllllllllllmllllmlilml 
46 46 I lllml:::l:::liiilmmmmimllmmllllllllllllmlmm 
32 32 I llililliiillliiilillllmmlmmllmmlmmillmmmml:llimilimim 
5 5 I _lliillllmll:::llllmlllmiil;;;:;;:::lml:::l:::ll:,:::,lllii,lmml,mlilmllllll::ll:llii::l::i,:l:ll: 
2 2 I mmmmlmml:::llllmlmlllimilimllmmmilmmmllm1:lllmlllllllllllm1::lllllllmllillmm 

100 100 

Vit de vraag of men meestal hetzelfde merk speciaal bier drinkt, blijkt dat 44 % 
merktrouw is en 42 % dat niet is. 

3.3 Bereidbeid 

Vit de antwoorden is een duidelijke welwillendheid tot adoptie van het nieuw te 
introduceren Eindhovens Stadsbier gemeten. Maar tiefst 72 % van de respondenten 
verklaart het Stadsbier te willen drinken wanneer het gelntroduceerd wordt. 
Daartegenover antwoordt 19% afwijzend. 

FREQUENTIETABEL VRAAG 46: Als er in Eindboveneen typisch Stadsbier geIntrodueeerd wordt, zult u dat dan gaan drinken? 

Bereidbeid Eindh. Stadsbier # % I histogram 

blllnco 9 9 l_l:::i:::immimm:::i:::1mi:ll:::l1immimmmmilliiiiiiiiiiiiiiliilmmilmmlilmillmi 
ja 72 72 I iililiilllimimimmmmim 
nee 19 19 I limilmlllillilillliiiimmimmmimmilmmlii:m:i:::illlimmmilillillimm 

totaal 100 100 

De volgende factoren kunnen in deze bereidheid tot adoptie meewegen: 
- smaak van het Stadsbier; 

alcoholpercentage; 
keuze tussen tap en flesje; 
prijs per glas I flesje Stadsbier; 
kwaliteit van het Stadsbier; 
wat de rest van het gezelschap drinkt; 
imago van het Stadsbier; 
andere factoren, zoals verkrijgbaarheid, seizoen. 

Aan de respondenten is gevraagd een wegingsfactor aan de verschillende factoren toe te 
kennen naar mate van het gehechte belang. Hieruit blijkt dat de smaak door de meeste 
mensen als zeer belangrijk wordt ervaren. Ook de kwaliteit en de prijs van het Stadsbier 
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blijken hoog te scoren. Daarentegen blijkt men slechts weinig belang te hechten aan wat 
de rest van het gezelschap drinkt. 

Zoals ook in de onderzoeksresultaten van de professionele doelgroepen naar voren zal 
komen, blijkt het imago van het Stadsbier van niet te onderschatten beJang te zijn. Over 
het belang van de keuze tussen tap en flesje lopen de meningen sterk uiteen. Ben en ander 
is grafisch weergegeven in onderstaande histogrammen. 

FREQUENTIETABEL VRAAG 47: Van welke aspecten is het gam drinlcen van het EindhovensStadsbier afhank:elij!c? 

Afblllllcelij!c van smaak 

blanco 
1, !clein be1ang 
2 
3 
4 
5 
6, groot belang 

totaal 

# % I histogram 

15 15 I lmmmimii:::immii:l::::::i:::ii:::::::i:i::iiii:::::iiii:m::::iiilliim:::ii:::ii:::::i 
o 0 I :liii:llmmmmimllm:lmlmlllmlll::::iimlilm:::::llllll:lill:llillmmill:::::;:::::mlmmi::::i 
1 1 I :::::m:::m:::mmmm:::::::::l::::mimimimimlliilllll:::ililillillmm:::iiiillmiimimmmm 
1 1 I iiiiiiiimmmmmim:i!!immimm:l:::i:i::i::::::::::::::i:::::mlmm:::i:illlmimilmmmmmi 
3 3 I.iimmmiimmml:mi:iiiiiimiiiii::::i::l:::::::::::::::::::::l:::::::mm::lll::::l::ll:mllml::lili 

14 14 I mmml:m:::l::iil:l::i:liiii:ii:iiiimmiiil:ll::iiiiiiiimill:::lllll:::ll:l::::::::l:::ll:l:l 
66 66 I llll::l:mllmlmi:mmmmmmi 

100100 

FREQUENTIETABEL VRAAG 48: Van welke aspecten is het gam drinlcen van bet EindhovensStadsbier aIhIIIlIcelijlc? 

Alhlllllcelij!c van alcoholpercentage 

blanco 
1, klein belang 

2 
3 
4 
5 
6, groot be1ang 

totaal 

# % I bistogram 

16 16 I llmmmiiimiimi:;:miimlli:::l:::mlml:l:lllm:lmm:mmilimmlllm::l:::ml 
15 15 I :miiiiiii:::i:llli::::::::l:::::::::::::::::::::::::::::::::il:i:::mimlllimmlmmmiHii 
12 12 I_immlmmmili!illl!i:!l!!!:l!l:::!!!:!:!:!!::!!!:::m:::m:::::::::!mmll:::mli:mlillmm 
19 19 I mmiiill:mlll:i:::imi:::lmmmllllllillim!l!l!immimmiiiimm::lm::mml 
24 24 I lmilmlll:iiii:iiiimml:::illllllll:::l!l!:llml:::l:::!:mm::m:::;:mm 
8 8 I :m::m:::ll:::lmHmi::lll:::illlm:l:lmmmm::::!lmml::::ml:mm 
6 6 I_:l:mmllm:iml!lmiliml:lmili:::lilmm::llili:::l:llilmilmmiillm:llmm!!lmlllllll:::;: 

100100 

FREQUENTIETABEL VRAAG 49: Van welke aspeeten is bet gam drinken van het EindhovensStadsbier afhank:eliJ);? 

AlhIIIlIcelijk van keuze taplflesje 

blanco 
1, klein be1ang 
2 
3 
4 
5 
6, groot be1ang 

totaal 

# % I histogram 

17 17 I :mmll:::lllim:illii:::l:l::::l:l:llll:ililimmmmmmmm:::mm:::iHl::mmlm 
15 15 I illl:i:lHi:imiiimm:::lll:::ll::::::l:::llll:mm:llllmmmm:milm:::!ilmmmm 
16 16 I llilliimiii:::ili:::lllmiiil:l:i::l:iiillll::l:llllll!llim:mmm:ilmmimilmmmm 
13 13 I ii!:imiml:lmlillmi:::ll!!!:::!:i:::mlimilmmllillmlmm:l:iimmil!mmlmmm 
14 14 I immmmmmll::::::lmll!milimiliiiimmililiimmmmll:::lmmilimmmm:!ll 
11 11 I_!llimmmmmm::l::::mml:ml:lmm:limlm:::!!i:::llmimmmli!mm!mmmm!l 
14 14 I limmmimm::l::ml:::::llmimmill:::lil!!l:::l!l:::iil:::m!lmmilimmillmillmi 

100100 

FREQUENTIETABEL VRAAG SO: Van welke aspecten is het gaan drinken van het EindhovensStadsbier afhank:elij!c? 

AfbIIIlIcelijk van boogte van prijs 

blanco 
1, klein be1ang 

2 
3 
4 
5 
6, groot belang 

towl 

II % I histogram 

17 17 I i:miil::::::lll!illli!i::lill:::llli:il:iillllllllll:i:liiilmmmlim:mmmmmmmm 
5 5 I_l:!lllilmi:iiiiliiii:milmm:;mml:l:lill:ll:::llliil:::llilillli::::i:l::illl:::i:::lll!l:::!ll:::::::l 
4 4 I.l:::::iiimi:ii!lliiililimm!im!lm:::l!!!:l:::lllllilli:lm::llilll:mm:::l::m:::li::m:ll:liim:l:! 
12 12 I_m:iiil::i:i:::::lmlm:::m:ml:liiiililimllml:::::l:l::mm::::::::::::::::l:::::::::::!:!:!:! 
20 20 I :lll:ml:l:lll::::::lil:::ll:::lm:lllllll:lil:iii:mmi:::::i:lm:::ii:::::l:i::l::::l:l: 
17 17 I ll:l::::ll::lmmm:m:llll:llllll::::llimmllllll:lmm!llll:llm::ll::l::::l!::ll::!:lll! 
25 25 I iii:::lllli:ll::l!l:::l:l::llll:i:llll:::::l:ii::i::ili::::i::i:l::iiii:::::ii:l:l::::::l 

100100 
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FREQUENTIEfABEL VRAAG 51: Van welke aspecten is het gaan drinken van het Eindhovens Stadsbier afhankelijk? 

Afhankelijk van kwaliteit vlh bier 

blanco 
I, klein belang 
2 
3 
4 
5 
6, groot belang 

totaal 

# % 

21 21 

3 3 
2 2 

11 11 
20 20 

42 42 

100100 

histogram 

1 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
I.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
I:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

1 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

FREQUENTIETABEL VRAAG 52: Van welke aspecten is het gaan drinken van het EindhovensStadsbier afhankelijk? 

Alb. van wat 't gezelschap drinkt 

blanco 
I, klein belang 
2 

4 
5 
6, groot belang 

totaal 

# % 

21 21 
36 36 
12 12 
8 8 

11 11 
7 7 
5 5 

100 100 

histogram 

iii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::iii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ............................................................................. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 

1_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

FREQUENTIEfABEL VRAAG 53: Van welke aspecten is het gaan drinken van het EindhovensStadsbier afhankelijk? 

Albankelijk van imago Stadsbier 

blanco 
I, klein belang 
2 
3 
4 
5 
6, groot belang 

totaal 

# % 

23 23 
25 25 
13 13 
10 10 
14 14 
8 8 
7 7 

100100 

histogram 

1 

:
::::;5;~············································ ............................................... . :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

I :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a::::::::::::::::::::::::::: 
I iii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::iii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1 
~iiiiilll1·················································· ..................................................... . 
~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

1_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

FREQUENTIEfABEL VRAAG 54: Van welke aspecten is het gaan drinken van het EindhovensStadsbier afhankelijk? 

Afhankelijk van andere factoren 

blanco 
I, klein belang 
2 
3 
4 
5 
6, groot belang 

totaal 

# % 

88 88 
0 0 
0 0 
1 1 
2 2 
5 5 
4 4 

100100 

histogram 

.............. .............. 1 

I:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
I:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
I:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m:::::::::::::::::::::::::: 
1_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
I.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m 

Andere factoren die genoemd worden zijn: sfeer, verkrijgbaarheid, excentriciteit van de 
vorm van het glas, boeiend etiket, bekendheid, uiterlijk en geur van het Stadsbier en 
seizoen. 

We moeten hier echter bij opmerken dat de verbondenheid met Eindhoven voor slechts 
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een derde deel van het aantal respondenten een positieve invloed heeft op de 
welwiIlendheid tot adoptie van het Stadsbier. Dit zou er op kunnen duiden dat de 
Eindhovense bevolking niet zo gehecht is aan of affiniteit heeft met haar stad. 

FREQUENTIEfABEL VRAAG 55: Hceft de verbondenheidmet Eindhoveneen positieve invloed op uw consumptie van bet stadsbier? 

Velbondenheidmet Ehv. invloed If % I histogram 

blanco 10 10 I _lmml::::::i::::iiiiiiii:::i:::::::iiliiiil::mmil:::immillimiiimimmmilmllli:::::;::: 
ja 33 33 I :m:;;;;:mlml::illll:::llimmmmmimmml:i:::::::l:::lll:i::m 
nee 57 57 I immllimmmmmm:iim:iiiii:li:i::imi: 

totaal I 100 100 

3.4 Prijs 

Vit het voorgaande blijkt dat ruim 60% van de respondenten de prijs van het Stadsbier in 
grote mate meeweegt in de aankoopbeslissing. Vervolgens is de respondenten gevraagd 
een indicatie te geven van een billijke prijs voor het Stadsbier per kooplocatie. 

Opvallend is de lage prijs die opgegeven wordt bij de kooplocaties cafe en restaurant. 
Voor de cafes wordt door 30 % een prijs tussen /1,76 en /2,50 als redeJijk geacht; 27 % 
noemt een prijs tussen /2,51 en /3,50. Slechts 25 % acht een prijs hoger dan /3,50 
redelijk, terwiji 5 % de prijs lager dan /1,75 wenst. 

De prijs in restaurants wordt door 29 % van de respondenten gelndiceerd tussen /1,51 en 
/2,50; 20% duidt op een prijs tussen /2,51 en /3,50. Verder geeft 19% te kennen bereid 
te zijn een prijs tussen /3,51 en /4,50 te betalen. Slechts 11 % vindt een bedrag hoger dan 
/4,50 een goede prijs voor het Stadsbier. 

FREQUENTIETABEL VRAAG 65: Wat is volgens u een redelijke pojs in de cafe's voor een Eindhovensstadsbier? 

Prijs in Cafe voor Stadsbier 

blanco 
minder dan fl,
van fl,- tim fl,75 
van fl, 76 tim 1'2.50 
van 1'2,51 tim 3.50 
van 3,51 tim f4,50 
meer dan f4,50 

totaal 

If % I histogram 

13 13 I llmll:iilliiiiiiiimiilli:iimmmmmmimmlimmimiillllliimmiililmmmiliim 
0 0 I mlliil:iiimmmmmmiimiiiimi:::iimimiiliiiimmiiiiiimi:::iii:iiiiiiliiimmiiiiiiliiimmm 
5 5 I _l:::liimilimlilmilliliiillmilimillm:lm:lm:::l:l:liill:::l::::::l:l:l::l:::llilimmmiiimiii 

30 30 I :::::::i:::iiii:lmmmmml:::Hiilliimiimilimmiiimmiiillllllllil 
27 27 I i:i:::ll:l::l:::lil:::lllililmmmllliillHiiiiliiililill,:::illllmimlill;:lll::: 
19 19 I mlimmmimmllmimmll:lililimimmimmmi 
6 6 I_lil:::liliililllimmmiimmlli:l:lllli:lll:::lllimlll:lmiml::lllmll:lll::llllll:lllll:llillill:m 

I 100100 

FREQUENTIEfABEL VRAAG 66: Wat is volgens u een redelijke prijs in de restaurants vocr cen Eindhovensstadsbier? 

Prijs in Restaurant voor Stadsbier 

blanco 
minder dan fl ,50 
van fl,51 tim 2,50 
van 1'2,51 tim 3,50 
van 3,51 tim 4,50 
van f4,51 tim 6,
hoger dan f6,-

totaal 

If % I histogram 

20 20 I immlllllli:illlll:::lliilllmmmlmmilml:::i::llillll:::l:::lmlmmmimil:l 
1 1 Il:lm::l:l:::l:l:::mmll:lillllll:lll:lllll:lm:;mmmilllill:lll:lll::::llll:l::::::::::illll::::::ml:::llil 

29 29 I l:::lllllll::lllmml:lm:lmimmmm:llml:::lim:mmmilmll:::lll:l 
20 20 I :lll:lllll:i:lll:i:lllm:lillllilmmimilmmlllllliilmmllll:lmmm:::lmmm 
19 19 I ililll:illllliiilll:illlilmllllllllllllllllll:l:::i:::illlmm:::lllilmml::l:mmm::li 
11 11 I _immllmlmmmmmmmmmmmmmmiml:::::llllllllillillmilimmilimmmlm 
o 0 Illliilllilimliliiilliimilllimimilimmmmiilllllliiilmmmllllllliilll:::l:lmmlliilmmiiiillliil 

100 100 
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Voor de thuisverbruikmarkt worden juist relatief hoge prijzen opgegeven. Met betrekking 
tot de slijterij wenst slechts 10 % dat de prijs onder een gulden ligt. Een derde deel van 
het aantal respondenten indiceert de prijs in de slijterij tussen f1, = en f1, 75. Een kwart 
van de geenqueteerden vindt een prijs tussen f1, 76 en f2,50 redelijk. 

In de supermarkt kiest de grootste groep (30%) voor een prijs tussen f1, = en f1,50. 
15 % wi! minder dan een gulden voor het Stadsbier betalen, terwijl 14 % tussen f1 ,51 en 
12, = redelijk vindt. 16% is bereid meer dan f2, = in de supermarkt te betalen. 

FREQUENTIETABEL VRAAG 67: Wat is volgens u een redelijke prijs in de slijterijen voor een Eindhovens stadsbier? 

Prijs in Slijterij voor Stadsbier 

blanco 
minder dan fl,-
van fl,- tim fl,7S 
van fl, 76 tim f2,SO 
van f2,SI tim 13 ,50 
van 13,51 tim f4,50 
van f4,51 tim f6,
hoger dan f6,-

totaal 

II % I histogram 

23 23 I :::llll:ilmmimmm:m:::lllll::::lmm:::m:ll:::lllllllllll::::mmmm:::: 
10 10 I _:ml:lmmmll:mEll::::i:::mll:::l::::m::l:::lmmml:lm::l:::i:::ll:llllmEm:::::mm: 
33 33 I l:m:::l:::mEi::ml:lm:ll:::m::mmm:mmmmlllm:l:::lmml 
25 25 I lm:ll:::l:l:::ll::::m:mmmmm::lll:::llmm:l::::lmmm:llimmmm 
9 9 1_:::ml:l:mmmmmiiimE::::llmmmmmillml::lll:ll:llmmmmmm:::l:llll:::mmm 
o 0 I mlmmmml:lllllmllm:mm:::m:llm:::lmmm:l:ml::::l:ll:ElEEEE:::mlmm:::::::::EEElEl:l::::: 
o 0 I ::::ll:l:::lmm:l:lllllll::::l:::l:mml::lmllllllllll:::l:::l::ili:l:mm:l:::::mmmll:::lllmml:l:lli 
o 0 I ::EmE:mimmmml:llll::::::lll::m:lmm::::l:l::::m::::lmmm:llll:l:l::m::mm::::lm:ll:::m: 

I 100100 

FREQUENTIbTABEL VRAAG 68: Wat is volgens u een redelijke prijs in de supel1llllrkten voor een Eindhovensstadsbier? 

Prijs in Supermarkt voor Stadsbier I II % I histogram 

blanco 
minder dan fl,-
van f1, - tot f1,50 
van n,51 tim f2,-
van f2,OI tim f2,50 
van f2,51 tim 13,-
van 13,01 tim f4,-
van f4,01 tim f5,-
meer dan f5,-

tolllal 

3.5 Soort bier 

25 25 
15 15 
30 30 
14 14 
1111 
4 4 
1 1 
0 0 
0 0 

I 100 100 

I :s:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::is:::::::::::::::::::::::::::::: 
I ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
I ::::: :::::::::: :::::::: iii::: ::: ::: : ::::::::: ::H:::::::: ::::::::::: :::: H: ::: ::::: 
I :: : :::::: ::::::::: ::i::: :::::: :::::::: i:::::::::::: ::::: : ::: :::::::ii SS S S:::S SS:::: i ::::: i::: :::::: ::::: 
I _::llll::::::::l:::::::mm::::::l:l:::::::::::::::mHm:mm:::l::m:::l:::ill:lmmm:::::::::: 
I.::::mmm:::mml:::mm:mml:::l::::::mm::::::::::::l:::::::::::::m::::m::::::::::::::::::m::: 
I ::m:::::::::::::::::l:::::::::::::::mmmm::::::m::::m:::::::::::l:::::l:lmm::::::::::::l:l:::l:::mm 
I :::mmHm::m::i:::::mmEmliiimmmmE:::m:::::mi::::smmi:::::::::::lmHmmmm:::::::::: 
I ::mmmmEm:::::::::::::::::i::i:immim:::mm:::::::::l::::m:mmmim:::::::::::l::mmEmm:i 

Met behulp van de enquete is gepoogd een indicatie te krijgen van welk soort bier door 
de consumenten geschikt wordt geacht als Stadsbier. Om enige structurering aan te 
brengen in de antwoorden is hen een aantal alternatieve soorten voorgelegd, te weten: 

- pilsener bier; 
- Amber bier; 
- Donker bier; 
- Wit bier; 
- "Zwaar" bier; 
- Seizoens bier; 
- ander speciaal bier, nader in te vullen. 

Zoals in paragraaf 3.2 is aangegeven dat Amber bier door meer dan de helft van de 
speciaal-bierliefhebbers wordt gedronken, scoort ook hier Amber bier weer het hoogst 
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met 34 %, echter weI direct gevolgd door pilsener bier met 25 %. Andere soorten bier die 
gekozen worden ais mogelijk Stadsbier zijn "Zwaar" bier met 18 %, Wit bier en Donker 
bier met beiden 16%. Seizoens bier en andere soorten bier scoren beiden met slechts 5%. 
Deze waarden kunt u tevens aflezen in onderstaande histogrammen. 

FREQUENTIETABEL. VRAAG 56: Wat voor soon bier zoo em Eindhovensstadsbier volgens u moeten zijn? 

Soon pilsener bier /I % I histogl'llm 

blanco 9 9 I _::::iiiiii:i:iii:ii:::i::::mmmm:::iii::i:::::::::::::::::::::::::::::i:i:::::i:ii::::::::iH::::mm 
ja 25 25 I imm:mmiimmmmmmmmmiiii:i::::i:::::::immi::iiiiimmim::: 
nee 66 66 I :::i::::m::mmmm::::i::::im::: 

totaal 100 100 

FREQUENTIETABEL. VRAAG 57: Wat voor soon bier zou een Eindhovensstadsbier volgens u moeten zijn? 

Soon Amber bier /I % I histogram 

blanco 9 9 I_im!:::ii:::=::::i:::::::::iii::i:i:::iiii:::::i:::i::::::::::::::::::::::::::::::i:ii:::::lliiii:::::::::,;, 
ja 34 34 I immmm::::::::l::l:l::::l::::::::::l::::::lllmmmmmll:::li:::::: 
nee 57 57 I im:::m:::mmmmmmmmmmmmmi 

totaal 100 100 

FREQUENTIETABEL. VRAAG 58: Wat voor soon bier zou een Eindhovensstadsbier volgens u moeten zijn? 

Soon Dooker bier 

blanco 
ja 
nee 

/I % I histogram 

9 9 
16 16 
75 75 

I_:m:il:::i:::::::::::iiii:::iiii:::iillm:l::::lmimil;;::lmmmmmmmmmmlmmmmill 
I :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::55::::::::::::::::::::::::::::::::55::::555::::::::::5:::::::: 
I immmi:::lmmmilill 

tolaaJ 100 100 

FREQUENTIETABEL. VRAAG 59: Wat voor 800rt bier zou een Eindhovens sladsbier volgens u moeten zijn? 

Soort Wit bier /I % I histogram 

blanco 9 9 1_:mi::::::m:lHliiimll:::immiii:::iii:::li:::iiliimmllmlllim:::ilmll::mm:l:::::::mm 
ja 16 16 I ii::iii:::::lmmmmiiii:i:i::::::::::::i:::::::iii:i:i:mmmill::lm:::m:m:::m:::ii: 
nee 75 75 I :mmmi:::::i:::::i:::::: 

totaal 100 100 

FREQUENTIETABEL. VRAAG 60: Wat voor soort bier zou een Eindhovens stadsbier volgens u moeten zijn? 

Soort 'Zwaar' bier /I % I histogram 

blanco 9 9 1_:ll::::ll:iiilmm:U:::iim:iiimmlmm:ii:i:::::i:immmm::::i:::iilliilll:l:::::::::::::::::: 
ja 18 III I lmiii::::imlmmm::::immiiii::::iilmll:i::::iimimmmii:::::miiimil:ii;:;i 
nee 73 73 I milllm:i::::::::::::l:i::::: 

totaal 100 100 
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FREQUENTIETABEL VRAAG 61: Wat voor soort bier zou een Eindhovens stadsbier volgens u moeten zijn? 

Soort Seizoens bier # % I histogram 

blanco 9 9 I _lmmmmmmmmll:::lmimiiiiiimmlm:::liii:immiillimimimmiiimmlimmimi 
ja 5 5 I_lmmmi:immmim:iiilill:iimmmll:mmm:mlli:i:ii:iiiiimmiiimmimm:::iiimii:::i 
oee 86 86 I imi:::iiiliiiil 

totaa! 100100 

FREQUENTIETABEL VRAAG 62: Wat voor soort bier zou eeo Eindhovens stadsbier volgens u moeten zijo? 

Ander soort bier # % I histogram 

blanco 9 9 I_iiiimmmml:l:i:i:ii:llmmm::immmiiiiiiiimii:mmiiimiiimmmiiiiiiiiiiiimmiiii 
ja 6 6 I_imiiiiiii:i:iimmi:mi:iiilil:iililmllimmmmmllimi:llli:imlmmmiiimmilllliiillliiii 
nee 85 85 I lmmlllllll::: 

totaal I 100 100 

Met betrekking tot het alcoholpercentage geeft 42 % aan dat het Stadsbier een 
alcoholpercentage tussen 41h % en 6% (midden) zou moeten hebben. 30% van de 
respondenten geeft de voorkeur aan een Stadsbier met een alcoholpercentage hoger dan 
6 %, terwiji 12 % graag een Stadsbier drinkt met een laag alcoholpercentage (lager dan 
41h %). 

FREQUENTIETABEL VRAAG 63: Als het alcohol percentage voor u van belang is, hoe wilt u het hebben? 

Alcoholpercentage Stadsbier 

blanco 
1aag 
midden 
boog 
zeer hoog 

# % I histogram 

16 16 I llilllillllilmiiii:::iilmiiimii:::iimiiiili:iiiiii!:::i:::iimmiimii:::i::::iiimiimi 
12 12 I mmiiilliilllii:::llllmii!mi!iimiimmllliii:i:iliii:::llii:::!HimliiiilHili!!!iiii!i!iiiii! 
42 42 I !mmmimllmmiiiiiiiiimmimlimmmmmilmiiiliiii 
25 25 I ilililimiill:liiimmmmH:::liilliiiiilmmiimiiimlmiillllllllllllllllm 
5 5 I_immmiiiliil:l:::lli:mlimmmmmmimiiilliiiiiiiiiiliiiiiiimmiiimmiiiiiiiiiiiiimmiii 

totaal 100 100 

3.6 Tap I flesje 

Zoals in paragraaf 3.3 reeds werd aangegeven, (open de meningen over het belang van de 
keuze tussen tap en flesje voor de aankoopbeslissing sterk uiteen. Er valt niet eenduidig te 
zeggen dat het belangrijk wordt gevonden om voor een van beide alternatieven te kiezen. 
Ongeacht of er al dan niet een groot be lang wordt gehecht aan deze keuze, zegt 45 % van 
de respondenten het tiefst Stadsbier uit de tap te krijgen, tegen 29% met een voorkeur 
voor Stadsbier uit flesjes. 

FREQUENTIETABEL VRAAG 64: A1s de keuze van stadsbier nit tap of uit Hesje voor u van belang is, op welke wijze wilt u het dan hebben? 

V oorlceur tap I Hesje 

blanco 
tap 
ftesje 
tap+ftesje 

# % I histogram 

18 18 I mmiiiSiiiiiiiiiiiiiiiiiimmlmmliiiiiiiiiimiiiiliiiililiiiiiililiiiiiiiiiiiiiiiimiii 
45 45 I iiiimmillliliiiiiimmmmlimiimiiiiiililiiiiliiiiiii 
29 29 I iimiiiiiiiiimmiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiimmmiiimmiiimmmmm 
8 8 I_immmiiiiiiiiiimmiiiiimmimmiiiiiiiimiiillliiiliiiiiimmiiiiimmmii!i!!ili!!ii!!im 

totaaI 100100 
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3.7 Imago 

In paragraaf 3.3 bleek dat de uitstraling van het Stadsbier van substantieel belang is voor 
een groot aantal respondenten. De consumenten willen zich graag kunnen identificeren 
met het imago van het bier. Daarom worden door de verscheidene consumenten diverse 
verwachtingen van het imago van het Stadsbier gesteld. Om hiervan een beeld te krijgen 
hebben we de respondenten een aantal uiteenlopende "kreten" voorgelegd, waaruit zij een 
of meerdere hen passende alternatieven konden kiezen. Met deze kreten is getracht 
weerspiegelingen van bepaalde imago's weer te geven. De voorgelegde kreten zijn: 

- hoogstaand kwaliteitsbier; 
- duur, elitair bier; 
- "gewoon" bier voor iedere echte Eindhovenaar; 
- bier voor de bierkenner; 
- "liefde" voor Eindhoven; 
- speciaal bier voor bijzondere gelegenheden; 
- ander imago, nader in te vullen . 

Uit de antwoorden blijkt dat twee zeer diverse kreten het hoogst scoren, namelijk 
"hoogstaand kwaliteitsbier" (33%) en ""gewoon" bier voor iedere echte Eindhovenaar" 
(31 %). Hierna voIgt "bier voor de bierkenner" met 19% en "speciaal bier voor bijzondere 
gelegenheden" met 11 %. Opmerkelijk is de zeer tegenvallende score voor ""liefde" voor 
Eindhoven" met slechts 9 %. Zeven mensen noemden een ander imago, te weten: "geen 
Eindhovense uitstraling", "gezellig, nostalgisch, ambachtelijk bier", "een echt studenten 
bier, jong, wild en niet duur", "gezond bier" en "goed, heerlijk bier om te genieten van 
een karakteristiek bier oftewel een luxe verwenning". 

FREQUENTIETABEL VRAAG 69: AIs het imago van het stadsbier voor u van belang is, welke uitstraling I imago dient er dan aan verbonden te zijn? 

Hoogstaandkwaliteitsbier # % I histogram 

blanco 
ja 
nee 

16 16 
33 33 
51 51 

totaal 100 100 

..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... 
................................................................................ ................................................................................ ........................................................... ........................................................... ........................................................... 

FREQUENTIETABEL VRAAG 70: Ais het imago van het stadsbier voor u van belang is, welke uitstraling I imago dient er dan aan verbondente zijn? 

Duur, elitair bier 

blanco 

ja 
nee 

# % I histogram 

17 17 I :::::: ::: :::::::::::m::::::::: ::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::: ::::::::::: ::::::: :::::: :::::::: 
1 1 I :::::::::::::::::::::::: mm::::::::::::::::::::: m::::::::::::::: ::::::::::::: ::::::::::::::: ::::::::: :::::::::::m 

82 82 I :::::::m::::::::::::: 
totaal 100 100 

FREQUENTIETABEL VRAAG 71: AIs het imago van het stadsbier voor u van belang is, welke uitstraling I imago dient er dan aan verbonden te zijn? 

"Gewoon" bier voor iedereen 

blanco 
ja 
nee 

# % I histogram 

17 17 
31 31 
52 52 

totaal 100 100 

..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... 
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FREQUENTlETABEL VRAAG 72: AIs bet imago van het stadsbier voor u van belang is, welke uilStraling I imago dient er dan aan verbonden Ie zijn? 

Bier voor bierlcenner 

blanco 
ja 
nee 

# % I histogram 

17 17 
19 19 
6464 

totaal 100 100 

iii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::iii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .......................................................... " .................................. ~ ......... . 
:::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ............................................. .............................................. ............................................. 

FREQUENTIETABEL VRAAG 73: AIs het imago van het stadsbier voor u van belang is, welke uitstraUng I imago went er dan aan verbondente zijn? 

"Liefde" voor Eindhoven # % I histogram 

blanco 16 16 I :::::::mmmmmmmm:mllmmmmmmmm::::::::::::::::::::::ilE::::::11::::::: 
ja 9 9 I_lmllilliiii:::::::::::::::::::m:::::lil:::m:::mmmmm::::::::::::m:::::::::::::::::::::::::::: 
nee 75 75 I :::mm:::::::::::::m:::: 

totaal I 100 100 

FREQUENTIETABEL VRAAG 74: AIs bet imago van het stadsbier voor u van belang is, welke uilStraling I imago went er dan aan verbonden te zijn? 

Bier voor bijzondere gelegenheden II % I histogram 

blaneo 17 17 I ;;::::::::mmmmmm:mmmHmm:::mm:::::::::::::::::::::::::::::::iii:::::::::::: 
ja 11 11 I_::::::::::mmm:mm:::immi:::mmmmmmimmm:i:::::::i::::::::::::iii:::::::::::::: 
nee 72 72 I mi:::::::::::::::::::::::::::i::: 

totaal I 100 100 

FREQUENTIETABEL VRAAG 75: AIs het imago van het stadsbier voor u van belang is, welke uitstraJing I imago diem er dan aan verbonden te zijn? 

Ander imago dan genoemden # % I histogram 

blanco 16 16 I :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::mmmmmmmmmm::::::::::::::::::i::: 
ja 7 7 I _:mmi::m:ii:::::::::m:::mmmmi:::lmmimHi::::::mml:im:::mi:::iimi:::mmm:::l:l 
nee 77 77 I mimmE:::E:::::::::;:::: 

totaal I 100 100 

3.8 Conclusies m.h.t. consumenten 

De meeste consumenten vinden de oprichting van een Stadsbrouwerij een goed initiatief 
en willen het Eindhovens Stadsbier graag gaan drinken. De uiteindelijke beslissing over 
de consumptie van het Stadsbier is atbankelijk van een aantal variabelen, waarvan de 
smaak, de kwaliteit, de prijs en het imago het zwaarst wegen. 

Indien de Stadsbrouwerij er in slaagt aan deze voorwaarden in hoge mate te voldoen, 
moet het mogelijk zijn een significant (maar klein!) marktaandeel te veroveren. Wanneer 
we uitgaan van de gevonden frequenties en hoeveelheden waarin speciaal bier wordt 
gedronken, mag er een redelijke afzet van het Stadsbier verwacht worden. 

Benadrukt moet worden dat de consumenten in Eindhoven erg gevoelig zijn voor 
uitstraling en imago van het Stadsbier en de verkooplocaties. Dat betekent dat de 
positionering van het Stadsbier, de segmentering en de doelgroepkeuze en de onderlinge 
samenhang met grote zorg dient te worden uitgevoerd. 
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4 Onderzoeksresultaten Horeca 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een weergave gegeven van de beJangrijkste informatie die de 
interviews met de vertegenwoordigers van de horeca hebben opgeleverd. 

4.2 Cafes 

Bereidheid 

Het grootste deel van de geinterviewde cafe-vertegenwoordigers (ongeveer 59%) staat 
positief t.O. v. de opname van het Stadsbier in het assortiment. De helft van deze positieve 
cafe-vertegenwoordigers geeft zeer duidelijk blijk van hun enthousiasme en vindt het bijna 
vanzelfsprekend om het Eindhovens Stadsbier in hun cafe te verkopen. 

Daarentegen stelt bijna de helft van de bovenvernoemde 59% positieve respondenten deze 
opname afbankelijk van een aantal factoren: 

- De belangrijkste factor is dat het Stadsbier geen concurrent van de eigen brouwer 
(hoofdleverancier) mag zijn. Oat betekent dat het niet raadzaam is een Stadsbier te 
brouwen dat erg veel lijkt op een pilsener. 
Een ander belangrijk punt is de promotie van het Stadsbier. Een goede promotie is 
van wezenlijk en doorslaggevend belang voor het succes van het Stadsbier. Sommige 
cafes noemen een gedegen promotie in de stad als absolute voorwaarde voor opname 
in het eigen assortiment. Deze promotie mag dan niet slechts voorafgaan aan de 
introductie, maar moet ook daarna voortgezet worden (continu dus). 
De marge voor het cafe dient in een aantal gevallen ongeveer gelijk te zijn aan de 
gehanteerde marges van de overige speciale bieren. Bovendien behoort de ver
koopprijs niet hoger te liggen dan die van de overige bieren. 
De kwaliteit van het bier wordt door allen geacht hoogwaardig te zijn. Tevens wordt 
het aangeraden om het bier een onderscheidend karakter te geven. 

Een zeer beperkt aantal respondenten (ongeveer 17 %) ziet in beginsel weinig kansen voor 
het Eindhovens Stadsbier, maar is toch bereid het in het assortiment op te nemen om het 
een kans te geven en niet achter te blijven bij de concurrentie. De meest genoemde reden 
voor deze negatieve houding is de vermeende verzadiging van de speciale bierenmarkt. 

De overige 24 % van de benaderde cafe-vertegenwoordigers reageert direct afwijzend 
t.O.V. de opname van het Stadsbier in hun assortiment. Wellicht werd er gedacht dat men 
benaderd werd met een verkoopverhaal. Verder werd gebondenheid aan de brouwerij als 
reden hiervoor vermeld. 

Sowieso wordt door een aantal van de geInterviewde personen het idee geopperd om een 
samenwerking met de bestaande brouwerijen aan te gaan. Op deze wijze rou het Stadsbier 
opgenomen kunnen worden in de verkooppakketten van de brouwerijen en wordt het een 
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stuk gemakkelijker de afzet bij de horeca te bewerkstelligen. 

Tevens wordt enkele malen geadviseerd om in het begin het Stadsbier te laten brouwen bij 
een reeds bestaande brouwerij; dit om het financiele risico te minimaliseren. Ais dan de 
afzet groot genoeg blijkt (te blijven), kan overgegaan worden tot een eigen brouwerij. 

Promotie 

Meerdere malen wordt er op gewezen dat het marketing- en communicatiebeleid van 
wezenlijk en doorslaggevend belang voor het succes van het Stadsbier is. Bijna alle cafe
vertegenwoordigers zijn het er over eens dat het Stadsbier ondersteund dient te worden 
met een goede promotie. 

De meningen over de wijze waarop het communicatiebeleid moet worden ingevuld lopen 
echter nogal uiteen. Enkele cafe-vertegenwoordigers hebben een idee hoe het bier 
gepositioneerd zou moeten worden, respectievelijk: door de nadruk te leggen op het 
karakteristieke van het bier, door te benadrukken dat het logisch is om als Eindhovenaar 
te drinken, en door het Stadsbier te presenteren ais een zowel man- ais vrouwvriendelijk 
bier en niet voor "watjes". 

De promotie voor het Stadsbier kan zowel in het cafe gemaakt worden (dit is een manier 
van push) als buiten het cafe maar in de stad (waardoor men een pull tracht te creeren). 
Aangaande de promotiemiddelen binnen het cafe wordt een behoorlijk aantal aiternatieven 
gegenereerd, waarvan enkelen meerdere malen worden genoemd. Het gebruik van viltjes, 
posters en speciale glazen voor het bier worden aIle drie door ongeveer de helft van de 
positief reagerende cafe-vertegenwoordigers aangehaald als effectieve promotiemiddelen. 
In dit verb and wordt het ontwerp van het glas erg belangrijk geacht omdat de uitstraling 
van het glas een mogelijk doorslaggevend verkoopelement is. Deze glazen zouden vol gens 
sommigen gratis aangeleverd moeten worden door de brouwer. 

Ais mogelijke promotiemiddelen in het cafe worden in mindere mate de volgende 
alternatieven gegenereerd: mondelinge aanprijzing door het personeel (genoemd door ruim 
een kwart van de welwillende respondenten uit de cafes); aanleveren van een gratis fustje 
of gratis kratje Stadsbier door de brouwer aan het cafe waaruit de tappers aan potentieel 
geinteresseerde klanten kunnen uitdelen (door een vijfde deel geopperd); gebruik van 
lichtbakjes en tafelkaartjes; aanprijzing door een voice op band tussen de muziek door; en 
tenslotte de goede kwaliteit van het bier zelf. 

Enkele cafe-representanten vinden dat ook buiten de cafes promotie gemaakt moet worden 
voor het Stadsbier om zo een pull te creeren bij de consumenten. Een klein deel daarvan 
is van mening dat een grootschalige P.R.-campagne dient te worden opgezet om met 
name voor de introductie veel bekendheid van en nieuwsgierigheid naar het Stadsbier te 
kweken bij de consumenten. De brouwer zou daarvoor gebruik moeten maken van grote 
media, zoals abri's (bushokjes), stadsbussen, bioscoopreclame, Uitloper, Exit. 

Reclame-uitingen in deze media komen onder ogen van een zeer brede en grote groep. 
Men dient weI rekening te houden met het feit dat deze uitgebreide wijze van promotie 
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werkelijk forse investeringen vergt. Daarom merken wij hierop dat deze brede promotie 
slechts effectief en efficient is indien een brede doelgroep wordt gekozen. Indien de 
brouwerij zich wenst te richten op een smalle doelgroep, behoort men zich met de 
promotie-uitingen zoveel mogelijk te richten op de specifiek door die doelgroep 
waargenomen media. 

TaD / ffes 

Praktisch aIle vertegenwoordigers van de cafes die bereid zouden zijn het Stadsbier in het 
assortiment op te nemen, hebben een voorkeur voor bier op de fles. De voornaamste 
redenen daarvoor zijn het beperkt aantal tappunten samen met de verwachte relatief lage 
omloopsnelheid van het Stadsbier vergeleken met de bieren die momenteel uit de tap 
vloeien en daarnaast ook de beperkte marges, brouwerijrestricties en beperkte 
koelruimten. De meesten laten daarop volgen dat indien het Stadsbier zodanig goed 
aanslaat dat de omloopsnelheid vergelijkbaar of hoger is dan bieren uit het vat, 
overgeschakeld zou moeten worden op Stadsbier uit het vat. 

Slechts een vijfde deel van de welwillende cafe-vertegenwoordigers heeft een uitgesproken 
voorkeur voor Stadsbier uit de tap. Als redenen worden genoemd: het moet duideJijk zijn 
dat je in een cafe bent en daarom moet er onderscheid worden gemaakt met het 
thuisdrinken uit de fles; het pilsener Stadsbier zou uit het 30-1iter vat getapt moeten 
worden met daarnaast een speciaal Stadsbier uit de Ih-liter fles. 

Soon bier 

De meningen over wat voor soort bier het Stadsbier zou moeten worden lopen zeer sterk 
uiteen. De meeste respondenten bekijken voor beantwoording op deze vraag welke 
biersoorten in hun eigen cafes populair zijn. Of er wordt gekeken naar welke soort een 
goede aanvulling kan zijn op hun huidige assortiment. 

Er komen uiteenlopende en gedeeltelijk tegenstrijdige antwoorden zoals: 
het Stadsbier moet een speciale smaak hebben; 
het Stadsbier dient zich duidelijk te onderscheiden, 
een nieuwe smaak is te moeilijk en riskant, 
makkelijk wegdrinkbaar, 
een donker Stadsbier is lekker, 
wat lichter bier qua alcoholpercentage levert hogere omzetten op, 
zwaardere bieren zijn populair, 
zwaarder bier levert geen moeilijkbeden met de brouwerijen op. 

Van de daadwerkelijk genoemde typen en merken bestaand bier welks gelijkenis de 
stadsbrouwer zou moeten nastreven, wordt een klein aantal biertypen meerdere malen 
genoemd: Trappist (5 maal), Palm (4 maal), wit bier (3 maal), Koninck-achtig (2 maal). 
Verder worden de volgende biertypen een maal genoemd als mogelijkbeden waarop het 
Stadsbier kan gelijken: Dortmunder, Bruine Bokbier, Amber-achtigen, richting Duvel, 
seizoensbier, natuurzuiver bier, vruchtenbier (bessen, frambozen), Dominator, La Trappe 
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enkel. 

Een fors deel van de cafes blijkt de marge tussen inkoop- en verkoopprijs van het bier 
van hoog belang te vinden. Orie cafe-vertegenwoordigers zeggen dat de marge erg 
belangrijk is voor het cafe (er wordt gesproken over marges van ongeveer 80% van de 
verkoopprijs); in vier cafes wordt het gewoon belangrijk geacht. Twee cafe-representanten 
vinden de hoogte van de marge niet het meest belangrijk. In cen van deze twee cafes gaat 
het erom dat de prijzen bewust erg laag gehouden worden als klantenbinding; daarentegen 
wordt er in het andere cafe juist vanuit gegaan dat een hoge verkoopprijs het speciale 
karakter kan benadrukken en is men daarom bereid een hogere inkoopprijs te betalen. 

Orie van de geinterviewde cafebazen geven aan als regel lage verkoopprijzen te hanteren. 
Oit houdt verband met de koopkracht van de doelgroepen. Twee van de drie hebben 
expliciet studenten als stamgasten, terwijl het derde cafe bezocht wordt door families van 
buurtbewoners. In twee cafes werd benadrukt dat de prijs van het Stadsbier vergelijkbaar 
dient te zijn met de prijzen van andere speciale bieren. Slechts eenmaal worden 
marketing-technische redenen aangehaald om een hogere verkoopprijs te hanteren voor het 
Stadsbier. 

4.3 Conclusies m.b.t. cafes 

Het grootste deel van de cafe-vertegenwoordigers is bereid het Stadsbier in het 
assortiment op te nemen. Oeze bereidheid wordt atbankelijk gesteld van de volgende 
factoren: 

- het Stadsbier mag niet concurreren met het bier geleverd door de hoofdbrouwer; 
- d.m.v. een gedegen promotie moet een pull gecreeerd worden bij de consumenten; 
- de marge op de inkoopprijs voor het cafe dient voldoende te zijn; 
- de kwaliteit van het Stadsbier dient uitstekend te zijn. 

Vanwege de vooralsnog lage verwachte omloopsnelheid van het Stadsbier is er een 
voorkeur voor het gebruik van flesjes. 

4.4 Segmentatie van de cafe-markt 

In het kader van een gedegen communicatie- en marketingbeleidsvorming is een 
atbakening van mogelijke deelmarkten noodzakelijk om het product goed en realistisch te 
positioneren. Een marktsegmentatiestrategie omvat drie stappen: 

1) Het segmenteren van de markt: het opdelen van een grote, heterogene markt in 
kleinere, homogene subgroepen mensen of bedrijven die dezelfde behoeften hebben of 
eender reageren op een speciaal voor hen ontwikkelde marktetingmix (= product, 
prijs, promotie en verkooppunten). Verschillende segmentatievariabelen zijn 
bruikbaar om de markt op te splitsen en in detail te omschrijven. 
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2) Doelgroepbepaling: het met behulp van de juiste maatstaven bepalen hoe 
aantrekkelijk (of belangrijk) elk van de onderscheiden segmenten is, en vervolgens de 
juiste doelmarkt kiezen. 

3) Positionering: het vinden van manieren waarop het bedrijf (of zijn producten) zich 
van de concurrentie onderscheidt, inc1usief het kiezen van de gunstigste positie binnen 
de deelmarkt, eventueel met behulp van een SWOT -analysel

. 

In Eindhoven kan de horecamarkt op basis van geografische variabelen en 
consumptiegedrag worden onderverdeeld in de volgende segmenten: 

* de Bergen (Kleine Berg, Grote Berg en Wilbelminaplein) 
* Stratumseind 
* de Markt 
* het Stationsplein 
* de Dommelstraat 
* de Bunker 
* Buurtcafes 

Naar aanleiding van de gehouden interviews en de gevonden onderzoeksresultaten in 
hoofdstuk 3: "Consumenten" geven we hieronder een beschrijving van deze segmenten. 
Deze beschrijving is echter niet allesomvattend en voor verdere en definitieve uitwerking 
hiervan is nader onderzoek noodzakelijk. 

de Bergen 

Publiek: 

Speciaal bier 
gebruik: 

Imago: 

Bereidheid: 

Het publiek op de Bergen bestaat overwegend uit oudere jongeren (tussen 
24 en 50 jaar), vaak werkend en geld op zak hebbend. Het grootste 
gedeelte van dit publiek komt uit Eindhoven. 

In dit segment wordt vaak en veel speciaal bier gedronken, vaak zelfs 
meer dan pilsener bier. De prijs dat voor het bier betaald wordt in mindere 
mate belangrijk gevonden; een bedrag rond de /3,50 wordt zeer redelijk 
geacht. 

In de Bergen wordt niet uitzonderlijk veel belang gehecht aan het imago 
van het bier dat gedronken wordt, maar er is een voorkeur voor 
"hoogstaand kwaliteitsbier". 

Op de Bergen is de welwillendheid tot adoptie van het Eindhovens 
Stadsbier redelijk groot. Vergeleken met andere segmenten komt deze 
bereidheid boven het gemiddelde. 

1 Voor uitleg SWOT-analyse zie Hoofdstuk 7: Marketingbeleid 
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Stratumseind 

Publiek: 

Speciaal bier 
gebruik: 

Imago: 

Bereidheid: 

de Markt 

Publiek: 

-------------------------------------------------------

Overwegend jong publiek (onder de 25 jaar), d.w.z. scholieren en 
studenten. Vooral de scholieren hebben weinig geld te besteden. Het 
publiek komt uit Eindhoven en randgemeenten van Eindhoven. 

Vooral de scholieren hebben weinig geld te besteden en drinken het 
goedkoopst mogelijke bier waar ze dronken van kunnen worden. Op 
Stratumseind wordt nauwelijks rustig genoten van een Speciaal biertje. 
Voor Speciaal bier wit men ongeveer een prijs van tussen de /1,75 en 
/3,50 betalen. 

Evenals op de Bergen wordt er op Stratumseind weinig belang gehecht aan 
het imago van de genuttigde dranken. Een voorkeur voor een bepaald 
imago is ook niet te onderscheiden. 

Op Stratumseind is vergeleken met andere segmenten geen significant 
onderscheid te maken op het gebied van welwillendheid tot adoptie van 
Eindhovens Stadsbier. 

Het publiek op de Markt is zeer breed, van jong (scholieren en studenten) 
tot oud (met of zonder werk), zowel van binnen als buiten Eindhoven. 

Speciaal bier Op de Markt wordt veel Speciaal bier gedronken, met name in de 
gebruik: zomermaanden op het terras, ondanks de hoge prijzen. Een redelijke prijs 

voor het Stadsbier is volgens het ondervraagde publiek hoger dan /3,50. 

Imago: Op de Markt wordt best veel waarde gehecht aan het imago van het bier. 
"Bier voor de bierkenner" en "Bier voor speciale gelegenheden" worden 
t.O.V. de andere segmenten relatief vaak genoemd. 

Bereidheid: Over het aigemeen is de bereidheid tot adoptie van het Stadsbier niet groter 
of kleiner dan in de andere segmenten. WeI heeft de verbondenheid met 
Eindhoven voor het publiek op de Markt een grotere positieve invioed. 

het Stations plein 

Publiek: 

Speciaal bier 
gebruik: 

Op het Stationsplein komt overwegend werkend en vrij welgesteld pubJiek 
in de hogere leeftijdsklassen. Het publiek komt overwegend uit Eindhoven, 
maar ook de randgemeenten worden in dit segment vertegenwoordigd. 

In dit segment wordt veel geld aan drank besteed. Ook speciaal bier wordt 
hier veel gedronken. Dit plein staat ook wei bekend ais het 
" Heinekenplein" . De prijs die men hier voor het Stadsbier zou willen 
betalen mag hoger zijn dan /4,50. 
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Imago: Het imago van het Stadsbier danwel de heersende trend speelt een grotere 
rol dan de smaak en kwaliteit van het bier vergeleken met andere 
segmenten. "Bier voor de bierkenner" wordt relatief het meest genoemd 
vergeleken met andere segmenten. 

Bereidheid: De bereidheid tot adoptie van het Stadsbier is op het Stationsplein erg 
groot. Vrijwel elke ondervraagde bezoeker beantwoordt deze vraag positief. 

de Dommelstraat 

Publiek: Het publiek in de Dommelstraat is niet gemakkelijk onder een noemer te 
brengen. Het varieert in aIle leeftijdsklassen, inkomensgroepen en is ook 
niet aIleen uit Eindhoven atkomstig. 

Speciaal bier Ook over het speciaal-biergebruik in de Dommelstraat vallen geen 
gebruik: eenduidige uitspraken te doen. Er is een groot verschil hierin te 

onderscheiden tussen de verschillende uitgaansgelegenheden in dit segment. 

Imago: Tevens is in dit segment (nog) niet duidelijk in hoeverre imago een rol 
speelt bij de aankoopimpulsen. Er is dan ook geen uitgesproken voorkeur 
voor een bepaald imago. 

Bereidheid: De ondervraagden die zeggen regelmatig bier te drinken in dit segment 
antwoorden bijna allen positief op de vraag of zij bereid zijn het 
Eindhovens Stadsbier te gaan drinken. 

de Bunker 

Publiek: 

Speciaal bier 
gebruik: 

Imago: 

Bereidheid: 

Het publiek in de Bunker bestaat uit studenten, tussen 18 en 26 jaar en 
wonend en / of studerend in Eindhoven. 

Over het algemeen hebben de studenten relatief weinig geld te besteden en 
letten daarom sterk op de prijs / kwaliteit (= dronkenschap) verhouding. 
De prijs die de respondenten in dit segment aan het Stadsbier zouden willen 
besteden ligt ongeveer tussen /1,75 en /2,50. In de Bunker wordt veel 
speciaal bier gedronken, met name op de speciale bieravonden op dinsdag 
in de AOR. 

In de Bunker wordt weinig waarde gehecht aan het imago van de 
genuttigde dranken. 

De studenten in de Bunker staan zeker welwillend t.O.V. de adoptie van het 
Eindhovens Stadsbier. Tevens blijkt de verbondenheid met Eindhoven een 
positieve invloed op de consumptie van het Stadsbier te hebben bij de 
studenten. 
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Buurtcafes 

Publiek: 

---------------------------------------------------------

Echte Eindhovenaren uit aIle Ieeftijdsklassen, met een zwaartepunt in de 
hogere Ieeftijden, behoren tot de vaste bezoekers van de buurtcafes. Vaak 
komen ze met de hele familie en hebben zodoende ook vaak niet zoveel 
geld te besteden. WeI wordt er veel bier gedronken. 

Speciaal bier Binnen de bierconsumptie nemen de speciale bieren een groot aandeel voor 
gebruik: hun rekening. Vanwege de Iage koopkracht dienen de prijzen hiervan laag 

te blijven. 

Imago: In de buurtcafes wordt niet bewust met imago's rekening gehouden. Er is 
weI een grote liefde voor Eindhoven bij de vaste gasten. 

Bereidheid: De gas ten van de buurtcafes zullen zeker weI het Stadsbier willen drinken. 
Dit hangt voor een groot deel samen met de verbondenheid met Eindhoven. 

4.5 Restaurants 

Bereidheid 

Van de geinterviewde restauranthouders is bijna 60 procent bereid het Stadsbier in het 
assortiment op te nemen. Ongeveer 70 procent hiervan verbindt aan deze bereidheid geen 
voorwaarden en is enthousiast omdat het om een typisch Eindhovens bier gaat. De 
overige 30 procent stelt de opname van het Stadsbier atbankelijk van factoren als prijs, 
smaak, populariteit en presentatie. WeI werd door deze groep positieve respondenten 
gesteld dat de omzet van bier in de restaurants redelijk laag is. In restaurants wordt 
voornamelijk wijn gedronken, bier af en toe als aperitief en dan met name een gewoon 
pilsener bier. Een grote omzet van het Stadsbier mag daarom ook niet verwacht worden. 

De bereidheid het bier toch op de kaart te zetten vloeit voornamelijk voort uit een vorm 
van service naar de klanten toe. Indien er naar aanleiding van gecreeerde pull gevraagd 
wordt naar het Stadsbier, wil het restaurant aan deze wens kunnen voldoen. Deze klanten 
zijn dan vaak zakenmensen of buitenlanders en vinden het misschien Ieuk een typisch 
Eindhovense drank te nuttigen. 

Ongeveer 40 procent van de geinterviewde restauranthouders reageerde afwijzend op de 
vraag of zij het Eindhovens Stadsbier in het assortiment zouden opnemen. De te 
verwachten Iage bieromzet werd hiervoor als voornaamste reden gegeven. 

Promotie 

Evenals de cafe-vertegenwoordigers stellen de restauranthouders dat het succes van het 
Stadsbier in hun zaak voor een groot deel atbankelijk is van de presentatie en promotie. 
Ze zijn weI wat terughoudender in het meewerken daarin. Eigenlijk moet de vraag naar 
het bier bij de consumenten zelf gecreeerd worden, zodat zij hun wens naar het bier weer 
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kenbaar maken in het restaurant (pull-strategie). Een andere reden voor deze 
terughoudendheid is het feit dat restaurants over het algemeen soberder zijn ingericht en 
een bepaalde "klasse-uitstraling" nastreven. Promotiemiddelen die genoemd worden zijn 
o.a. tafelkaartjes, mooie glazen, viltjes en mondelinge aanprijzingen van het bedienend 
personeeL Ook de vermelding van het Stadsbier op de menukaart wordt gezien als een 
promotiemiddeL 

Tap / flesjes 

Vanwege de te verwachten lage omloopsnelheid, brouwerijrestricties, een beperkt aantal 
tappunten en de betere uitstraling van een Stadsbier in fles samen met een speciaal glas, 
wordt door de meeste restauranthouders de voorkeur gegeven aan het Stadsbier in flesjes. 

Soon bier 

De meeste welwillende respondenten spreken over een karaktervol, pittig bier, bijv. 
gelijkend op Palm. Een goede smaak is erg belangrijk. Het bier mag weer niet re zwaar 
worden omdat het dan niet meer geschikt is als aperitief. Ais het Stadsbier toch een 
pilsener bier wordt dan moet het door middel van promotie en presentatie toch 
onderscheidend en als specifiek Eindhovens gepositioneerd worden zodat het geen 
concurrerend bier voor de brouwerleverancier is. Tenslotte wordt er opgemerkt dat een 
lekker bier natuurlijk ook een kwestie van smaak is. 

Vanwege de lage omloopsnelheid van bier in restaurants is de te behalen marge voor de 
meeste restauranthouders niet van overwegend belang. Zoals onder het kopje "Bereidheid" 
vermeld is in restaurants de service voor de klanten vaak de reden voor opname van het 
bier in het assortiment. De verkoopprijzen van bier in restaurants liggen over het 
aIgemeen hoger dan in cafes, voor service dient men immers te betalen. 

4.6 Conclusies m.b.t. restaurants 

Service naar de klanten toe is de belangrijkste reden voor de meeste restaurantshouders 
om het bier in het assortiment op te nemen. De restaurants in Eindhoven kunnen slechts 
een klein gedeelte van de beoogde afzet voor de Eindhovense stadsbrouwerij vormen. 
Een grote omloopsnelheid van het bier in restaurants mag niet verwacht worden, omdat er 
op deze plekken niet veel bier wordt gedronken. Bovendien zal de vraag naar bier beperkt 
zijn. 

Toch zijn restaurants een dankbare en enthousiaste doelgroep. Zij willen zich graag als 
II Eindhovens " profileren en geven zelf aan dat bijvoorbeeld zakenmensen en buitenlandse 
klanten het bier zuBen willen proberen. Vanwege het servicekarakter van het Stadsbier in 
het assortiment zal de te behalen marge op het Stadsbier voor restauranthouders geen 
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doorslaggevende factor zijn. Over het soort bier kan gezegd worden dat wanneer het als 
aperitief dient niet te zwaar qua alcoholpercentage mag zijn. 



1\fr8EDRUFSKUNDE 
P 'oN Ink .. I Haalbaarheidsonderzoek Stadsbrouwerij - pagina 34 

----------------------------------------------~~~---ondctft •• u«.u,d" Ie II. ft 

5 Onderzoeksresultaten Slijterijen & Bierwinkels 

5.1 InIeiding 

Bij de presentatie van de onderzoeksresultaten van de interviews bij bierwinkels en 
slijterijen dient vooropgesteld te worden dat het uiteindelijke aantal interviews binnen 
deze categorie vrij laag is uitgevallen. We hebben met zes vertegenwoordigers van 
drankwinkels gesproken, waarvan bij twee gevallen het contact telefonisch is gebleven 
wegens gebrek aan interesse of doordat het ingenomen standpunt door de 
drankenhandelaar na overleg met de opdrachtgever aanleiding gaf dit contact voorlopig af 
te houden. 

Bereidheid 

Van de zes respondenten gaf een drankhandelaar te kennen geen interesse te hebben in 
opname van het Stadsbier in het assortiment, omdat naar zijn mening het Stadsbier louter 
kans heeft verkocht te worden in het centrum van Eindhoven. Een andere slijter drukte 
zich in principe vrij positief uit over het Stadsbier, maar deze verkoopt aIleen wijn! 

De overige vier vertegenwoordigers van dranken- en bierhandels verklaarden onder 
bepaalde, onderling wisselende, voorwaarden bereid te zijn het Stadsbier in het 
assortiment op te nemen. Een drankhandelaar stelt als eis dat hij het alleenverkooprecht 
van het Stadsbier krijgt. Deze zou vergeleken met andere slijterijen een zeer grote omzet 
hebben. Bovendien zou hij zich inzetten voor de promotie. Na overleg met de 
opdrachtgever is besloten deze drankhandelaar niet verder te interviewen, aangezien het 
Stadsbier een breder afzetgebied behoort te krijgen. 

Andere voorwaarden om het Stadsbier op te nemen zijn: 
houdbaarheid lang genoeg (twee maal genoemd); 
specifiek bier ingaand op een trend; 
kleine brouwsels. 

Promotie 

Het grootste deel van de benaderde drankenhandelaren benadrukt dat de promotie voor het 
Stadsbier zeer belangrijk is voor het succes. Een aantal verschillende opmerkingen wordt 
daarover gemaakt. Een exclusief karakter kan het aantrekkelijker maken voor de 
bierliefbebber het Stadsbier te drinken. Verder wordt erkend dat de promotie specifiek 
gericht dient te worden op de doelgroepen. Deze kan bijv. plaatshebben in de goede 
cafes. Het vergt weI een forse geld-investering door de brouwerij, die wellicht gedrukt 
kan worden door inventieve manieren van samenwerking te zoeken. 

Een andere drankenhandelaar meent de goede presentatie te kunnen bewerkstelligen door 
het gebruik van mooie, originele glazen, mond-tot-mond reclame en aantrekkelijke posters 
die de mensen op het idee brengen en aankoopimpulsen bevorderen. De laatste slijter stelt 
de medewerking aan promotie-activiteiten afbankelijk van de brouwerij, die voldoende 



MBEDRIJPSKUNDE 
~vv ink e I Haalbaarheidsonderzoek Stadsbrouwerij - pagina 35 

---------------------------------------------------------ol\d.e rfte In e .. sad y ie.e n 

materiaal ter beschikking moet stellen. 

Soon bier 

Bij de bierwinkels en slijterijen lijkt er in het algemeen overeenstemming te bestaan dat 
het soort bier wat het Stadsbier zou moeten zijn niet zo veel uitmaakt; over smaak valt 
immers te twisten. WeI is de kwaliteit van het bier erg belangrijk. Toch worden nog weI 
enkele mogelijke typen genoemd, die weI redelijk uiteenlopen: wat zwaarder bier (zoals 
Duvel of Westmalle Tripple), hooggistend bier, geen pilsener bier maar iets specifieks 
wat inhaakt op een trend, geen tripple maar juist een licht soort bier. 

In deze verschillende genoemde typen valt dus duidelijk geen eenduidige lijn te 
ontdekken. Indien men echter de redelijk eensgezinde mening van de handelaren 
doortrekt, zou slechts de hoge kwaliteit inzake het soort bier ter zake doen! 

Slechts door drie van de gelnterviewde drankenhandelaren wordt een mening over de 
prijzen en het belang van de marge voor de winkel gegeven. AIle drie de handelaren 
zeggen de marge tussen inkoop- en verkoopprijs erg belangrijk te vinden. Een ervan zegt 
expliciet daar geen indicatie van te willen geven, omdat hij eerst wil weten wat voor soort 
bier het wordt. De andere twee winkeliers leggen een direct verband tussen de hoogte van 
de marge en de motivatie van de winkelier om aandacht aan het bier te besteden. Een 
hoge marge is een aanmoediging voor de sl ijter om dit bier intensiever te promoten. 

Verder wordt gesteld dat de hoogte van de verkoopprijs atbankelijk moet zijn van de 
doelgroep die de brouwer voorstaat. Zo mogen de prijzen niet te hoog zijn indien 
studenten als doelgroep worden gezien, aangezien deze redelijk prijsbewust zijn. 

5.2 Conclusies m.b.t. slijterijen en bierwinkels 

Slijterijen en drankenhandels kunnen belangrijke afzetpunten voor het Eindhovens 
Stadsbier vormen. Tevens kunnen ze een grote rol spelen bij de naambekendheid en de 
promotie naar de consumenten toe. De verhouding inkoop- en verkoopprijs speelt een 
grote rol bij deze deelmarkt, evenals aangeleverde promotie-artikelen. Vanuit de slijterijen 
en drankenhandels wordt aangegeven dat er een grote vraag onder de Eindhovense 
consumenten verwacht kan worden, wanneer het biertje een exclusief, onderscheidend en 
typisch Eindhovens karakter krijgt. 
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6 Onderzoeksresultaten Bedrijven, Relatiegeschenkspecialisten en 
VVV 

6.1 Bedrijven 

Binnen de categorie bedrijven hebben we veertien P.R.-functionarissen of directeuren 
benaderd. Slechts twee van deze bedrijfsfunctionarissen waren bereid een gesprek op 
kantoor te voeren. Vijf bedrijven gaven telefonisch danwel schriftelijk hun mening over 
het Stadsbier. Van vier bedrijven hebben we via telefonisch contact te horen gekregen dat 
de functionaris geen mening geeft. Diverse redenen werden daarvoor genoemd: het bier 
bestaat nog niet, geen tijd, vakantie. De brieven gericht aan de overige drie bedrijven zijn 
door de PIT teruggestuurd naar de Bedrijfskundewinkel, omdat het bedrijf niet meer 
bestaat of het bedrijf verhuisd is naar onbekende locatie. 

Onderstaande onderzoeksresultaten zijn getrokken uit de twee persoonlijke interviews, de 
vier telefonische gesprekken en een schriftelijk contact. 

Bereidheid 

Vier van de zeven bovenbedoelde bedrijven tonen geen interesse in de mogelijkheid het 
Eindhovens Stadsbier aan te wenden als relatiegeschenk. De volgende argumenten worden 
daarvoor gesteld: 

gebruik van vaste artikelen in relatiegeschenken, 
geen verandering daarin; 
wegens vermeende politieke gevoeligheid worden geen relatiegeschenken gegeven; 
klantenbestand is voornamelijk wereldwijd verspreid, 
deze klanten krijgen exclusievere geschenken; 
artikelen in het relatiegeschenkenpakket zijn rechtstreeks gerelateerd met het 
product van het bedrijf. 

Een bedrijfsdirecteur vertelt dat hij zijn relaties kan verblijden met zijn eigen product: 
drukwerk. Hierin kan zeer duidelijk getoond worden welke mogelijkheden de drukkerij 
beheerst. Het idee van een Stadsbier als cadeau is nooit in zijn gedachten opgekomen; 
toch heeft hij een positieve houding t.O. v. dit initiatief. Hij heeft wei enkele 
mogelijkheden in dit kader voor ogen. 

De overige twee bedrijven zeggen er weI concrete interesse in te hebben om het Stadsbier 
aan relaties te schenken. Beide bedrijven zijn van Eindhovense origine, hoewel een van 
deze twee ook reeds fabrieken in andere steden heeft. Deze ziet een mogelijkheid om een 
pakket samen te stellen met daarin Stadsbieren uit de vier verschillende steden waar hun 
fabrieken gevestigd zijn. Het andere authentieke Eindhovense bedrijf wit zich ook als 
zodanig profileren. Deze zou het Stadsbier eenmalig kunnen aanbieden aan relaties. 

Vonn en presentatie 

De bovengenoemde drukker legt bij al zijn geschenken de nadruk op de creativiteit, het 
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onderscheid, de verpakking en de eigen bedrukking. De presentatie van het Stadsbier zou 
dan ook binnen dit, goed doordachte, concept moeten passen. In een van de andere 
bedrijven wordt gesteld dat er voldoende aandacht aan een goed ontwerp van het glas 
geschonken dient te worden, omdat mooie glazen vaak erg populair zijn. 

Soon bier 

Over het soort bier dat het meest interessant zou zijn voor de ondernemer wordt slechts 
door een van de bedrijven een mening gegeven. Deze ondernemers adviseren om de trend 
van Palm I Vos I Moreeke te volgen. Daarentegen stellen ze dat het Stadsbier toch een 
aparte smaak moet hebben. Om een direct verb and met Eindhoven te leggen, zou het licht 
van kleur moeten zijn (Lichtstad). 

Slechts bij een bedrijf wordt er even gesproken over het verwachte prijskaartje dat aan 
een relatiegeschenkpakket met Stadsbier zal hangen. Een pakket met een fles en glas in 
een bedrukte doos kost al snel een tientje per pakket. Uiteraard is de prijs van het pakket 
voor een groot aantal bedrijven van groot beiang. Waarschijnlijk geldt dit zeker ook voor 
de mogelijke doelgroep voor het Eindhovens Stadsbier, dat voor een groot deel bestaat uit 
relatief kleine bedrijven die hun Eindhovense origine voor hun relatiekring willen 
profileren. 

Wens duidelijk maken aan relatiegeschenkspecialisten? 

Indien het bedrijf het plan heeft om een pakket met Stadsbier (en bijbehorend(e) glas I 
glazen) aan de relaties te schenken, zal dit bedrijf daarvoor de nodige actie ondernemen. 
Indien het bedrijf het samenstellen van de pakketten uitbesteedt aan specialisten, zuBen de 
wensen dus besproken moeten worden met deze specialist. Een aantal bedrijven neemt 
echter vrij willekeurig een pakket uit het aangeboden bestand van bijv. een slijter. 

Loonbrouw 

Van het lage aantal bedrijven dat we gesproken hebben, had er geen enkele binnen korte 
tijd een bijzondere gebeurtenis of jubileum te vieren. Hoewel het idee van loonbrouw 
over het algemeen gewaardeerd werd, kon hierdoor niet echt gewag gemaakt worden van 
een bijzonder enthousiaste reactie met betrekking tot loonbrouw. 

Daarentegen werd door de vertegenwoordigers van een fabriek actief voor de bouw weI 
het idee geopperd om het Stadsbier als "pannebier" te schenken aan de mannen van de 
bouw indien de hoogste top in de bouw wordt bereikt. 
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6.2 Conclusies m.b.t. bedrijven 
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Over het algemeen kunnen we stellen dat de bedrijvenafzetmarkt weI kansen en 
mogelijkheden biedt voor het Eindhovens Stadsbier als relatiegeschenk, maar dat deze 
markt nooit voldoende zal zijn om een brouwerij renderend te houden. Deze markt zal, 
gezien het eenmalige karakter van relatiegeschenken, vrij snel verzadigd zijn; ook de bron 
van Eindhovense professionele bedrijven is niet onuitputtelijk. Een andere kans dan het 
vergroten van afzet kan weI het verkrijgen van naambekendheid zijn. In dit kader kan 
deze markt eerder aangewend worden voor promotiedoeleinden. 

De prijs van het Stadsbier speelt een grote rol bij de beslissing dit bier weI of niet op te 
nemen in het relatiegeschenkenpakket, aangezien vaak slechts een beperkt budget wordt 
aangewend voor deze communicatie-uitingen naar klanten en relaties. Ook de verpakking 
van het bier en aanverwante producteigenschappen zoals etiket en glazen spelen een grote 
rol in dit beslissingsproces. 

6.3 Relatiegeschenkspecialisten 

Voor het onderzoek zijn brieven aan vijf vermeende relatiegeschenkspecialisten in 
Eindhoven verstuurd. Ret streven om bij vertegenwoordigers van het grootste deel van 
deze zaken een interview af te nemen is bij lange na niet gehaald. Een van de benaderde 
zaken bleek, ondanks de zodanige indeling van het bedrijf in de Gouden Gids, helemaal 
geen relatiegeschenken samen te stellen. Verder waren drie bedrijven onbereikbaar, om 
respectievelijk de volgende redenen: onjuist adres, bedrijf bestaat niet meer, telefonisch 
continu geen gehoor. 

Met de overgebleven relatiegeschenkspecialist is weI een interview gehouden. De 
onderstaande resultaten worden dan ook uit dat ene interview gevoed. 

Bereidheid 

De specialist is absoluut bereid in haar pakketten Stadsbier op te nemen. Drie essentiele 
voorwaarden voor het succes van de verkoop van het Stadsbier via deze doelgroep 
worden genoemd. Deze zijn: 

een gunstige prijs / kwaliteit verhouding; 
de smaak van het bier mag niet te extreem zijn om door een brede doelgroep 
geaccepteerd te worden; 
het geheel moet er heel goed uitzien, wat betreft smaak, glas en promotie. 

De conclusie van de relatiegeschenkspecialist is dat deze branche een erg dankbare 
doelgroep is voor een dergelijk initiatief, aangezien het bij het concurrerend vermogen 
hoort om actief bezig te zijn met nieuwe mogelijkheden op te pikken. 

De specialist erkent dat de meeste bedrijven niet al te veel willen betalen voor 
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relatiegeschenken. Daarom is de beslissing om het Stadsbier op te nemen in een 
relatiegeschenk voor een zeer groot deel afhankelijk van de prijs van de combinatie van 
Stadsbier, glas en verpakking. Dit heeft uiteraard duidelijke consequenties voor de 
maximale hoogte van de inkoopprijs voor de pakketten samenstellende specialist. 

6.4 Conclusies m.b.t. relatiegeschenkspecialisten 

Wegens een te beperkt aantal respondenten is het niet mogelijk een sluitende conclusie te 
trekken uit de onderzoeksresultaten naar de haalbaarheid van het Eindhovens Stadsbier als 
relatiegeschenk bij deze doelgroep. Naar aanleiding van de verkregen resultaten kan weI 
een positieve attitude verwacht worden maar verder onderzoek is vereist om deze 
verwachting te staven. Deze branche dient immers altijd open te staan voor nieuwe 
produkten. 

6.5 VVV 

Bereidheid 

Hoewel er momenteel aan de balie van de VVV geen vraag naar Stadsbier wordt ervaren, 
worden toch mogelijke doelgroepen die het Stadsbier zouden kopen onderscheiden: 

Eindhovenaren die het Stadsbier in blik (wegens minder breukrisico!) naar 
buitenlandse relaties versturen; 
toeristen die in Nederland verblijven (met name Japanners en Amerikanen); 
als cadeau uit Eindhoven aan relaties in andere streken. 

Aangezien het hier gaat om een souvenir of cadeau, is het succes sterk afhankelijk van 
hoe het eruit ziet, de verpakking dus. 

Indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan zou de VVV het Stadsbier weI in het 
assortiment opnemen. Deze voorwaarden betreffen: retourname van de voorraad, 
aantrekkelijke inkoopprijs I verkoopprijs verhouding en dus een goede marge. 
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7 Marketingbeleid 

7.1 InIeiding 

Om een gedegen marketingplan op te kunnen stellen en een product goed aan de man te 
brengen, dient men de wijze waarop men het product positioneert zeer goed af te 
stemmen op de gesegmenteerde doelmarkten. Dit betekent dat zowel de intrinsieke als de 
extrinsieke producteigenschappen gericht moeten worden op de wensen van de beoogde 
consumenten. Onder intrinsieke producteigenschappen verstaan we in het geval van het 
product bier: smaak, kleur, geur, alcoholpercentage, houdbaarheid, "kwaliteit". 
Extrinsieke producteigenschappen kunnen voor bier zijn: imago (zowel van bier als van 
cafe), onderscheidend karakter, status die het product de koper verschaft, prijs, 
distributie, verkrijgbaarheid, uit tap of uit fles. 

Om de bovengenoemde intrinsieke en extrinsieke producteigenschappen volledig tot hun 
recht te laten komen in het marketingbeleid, dienen voor het Stadsbier de sterkten, 
zwakten (intern) en de kansen en bedreigingen (extern) opgesteld te worden. Hiervoor 
dient een SWOT -analyse (strengths, weaknesses, opportunities and threats)2 uitgevoerd te 
worden. De SWOT-analyse omvat onder meer de externe factoren: de markt (aard, 
omvang, positie daarin, trends), de positie van de concurrentie, een omschrijving van de 
doelgroepen en het koopgedrag, en als interne factoren: de distributiestructuur, de 
financiele middelen, de gebruikte productietechnologie, de bij het personeel aanwezige 
know-how en de eigen activiteiten (productie, onderzoek, promotiestrategie, enzovoort). 
De interne analyse verduidelijkt de uitgangspositie van de onderneming en haar 
producten. In de hieronder weergegeven SWOT-analyse is aIleen gebruik gemaakt van 
beschikbare en relevante factoren. 

7.2 SWOT-analyse 

Interne Analyse 

Sterke punten 

* Onderscheidend vermogen: 

* Aanwezige kennis: 

Het "typisch Eindhovense" karakter van het te 
brouwen Stadsbier geeft een onderscheidend 
vermogen, t.o.v. andere speciale bieren. 

De reeds aanwezige know-how van de ondernemer op 
het gebied van kwaliteit en smaak van speciale bieren 
en de onderlegdheid en kunde van actuele 

2 Theorie uit: prof dr. Bronis J. Verhage: "Grondslagen van de marketing", 3e druk, 
Stenjert Kroese, 1994 
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* Aard van de productie: 

* Positieve imago product: 

* Commerciele ervaring: 

* Enthousiasme & gemotiveerd
heid van de ondernemer: 

* Nieuwheid van het product: 

Zwakke Punten 

* Schaalnadeel: 

* Nieuwheid van het product: 

brouwtechnieken van de brouwer bieden de 
mogelijkheid een goed bier te ontwikkelen met een 
onderscheidend vermogen. 

Het ambachtelijke productieproces garandeert dat er 
met aandacht en zorg aan het product gewerkt kan 
worden. 

Bier, en dan met name speciaal bier, wordt 
voornamelijk gezien als een luxeproduct en zodoonde 
positief gewaardeerd. Het roept prettige associaties 
op: plezier, gezelligheid, vrije tijd en dergelijke. 

De ondernemer heeft commerciele ervaring in de 
horeca en is Hoofd huishouding geweest in diverse 
instellingen. Ook is er sprake van voorzitterschappen 
in verenigingen, waardoor bepaalde leidinggevende of 
managementervaringen zijn opgedaan. 

De ondernemer is bekend in de bierwereld en heeft 
veel contacten in deze branche. Bier is al geruime tijd 
zijn grote hobby en Hefde. Hij is erg gemotiveerd in 
het opzetten van de Stadsbrouwerij. 

Omdat er nog geen Stadsbier of andere producten van 
deze onderneming op de markt zijn is er nog geen 
sprake van een bestaand imago voor de onderneming 
of product waaraan merkbekendheid ontleend kan 
worden. Dit betekent dat de ondernemer bewust kan 
kiezen voor een uitgekiende positionering. 

In vergelijking met concurrerende brouwerijen zijn 
vanwege de relatief kleine productie de kosten per 
productievolume hoger. Met andere woorden, de 
vaste kosten mooten over kleinere 
verkoophooveelheden verdeeld worden. Dit nadeel 
kan in de toekomst, wanneer de productie toeneemt, 
verminderen. 

Evenals een sterkte kan de nieuwheid van het product 
ook een zwakte zijn. Wanneer er reeds een 
aanverwant product van het merk zou bestaan met een 
positief imago is het voor de ondernemer 
gemakkelijker zijn nieuwe product in vergelijking met 
dat bekende product te positioneren. 
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Exteme analyse 

Kansen 

* Positieve bouding 
bij de afnemers: 

* Positie van bet bier 
in Eindhoven: 

* Betreding van nieuwe markten 
of segmenten: 

Bedreigingen 

De reeds gemeten positieve houding en enthousiasme 
bij de verschillende doelgroepen (consumenten, cafes, 
restaurants, slijterijen en drankenhandels en het 
bedrijfsleven) ten opzichte van het initiatief een 
Eindhovense stadsbrouwerij op te starten zijn een 
uitstekende conditie voor de kans op succes van de 
onderneming. 

Er is nog geen Eindhovens Stadsbier op de markt. 
WeI is er al een ander Eindhovens drankje, het 
"Eindhovens Slukske", maar dat product (sterke 
drank) verschilt dermate van bier dat het goed naast 
elkaar kan bestaan zonder te concurreren. 

Bedrijven in Eindhoven die zich als "typisch 
Eindhovens" willen profileren kunnen het Stadsbier in 
hun relatiegeschenkenpakket toevoegen, al dan niet in 
de vorm van loonbrouw. 
Ook buitenlandse en zakelijke bezoekers aan 
Eindhoven zijn, door het specifieke karakter van het 
bier, een segment met potentie. Het bier kan mede 
daarom ook bij de VVV verkocht worden. 

* Mogelijke verzadiging markt: Er zijn al ontelbaar veel speciale bieren op de markt. 
In dit geval is een niche (typisch Eindhovens bier) 
gevonden en dient het Stadsbier zodanig 
gepositioneerd te worden dat het naast deze overvloed 
aan speciale bieren een eigen en onderscheidende 
plaats krijgt. 

* Eventuele brouwerijrestricties: Een aantal horeca-ondernemingen in Eindhoven is op 
het gebied van assortimentssamenstelling gebonden 
aan regels en voorschriften van de hoofdleverancier 
(brouwerij). Het is waarschijnlijk dat deze grote 
brouwerijen niet blij zijn met een concurrerend 
product. Er zijn verschillende oplossingen hiervoor; 
ten eerste kan de ondernemer proberen zijn product 
zodanig te ontwikkelen en positioneren dat het niet als 
concurrerend maar als aanvullend wordt beschouwd. 
Een andere oplossing is om een samenwerking met 
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deze grote brouwerijen aan te gaan en bijvoorbeeld op 
deze manier het Stadsbier in de bestaande 
verkooppakketten te laten opnemen. 
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8 Aanbevelingen 

8.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk beogen wij naar aanleiding van de behaalde onderzoeksresultaten en de 
daaruit getrokken conclusies een aantal bruikbare aanbevelingen te formuleren. Deze 
aanbevelingen zijn ingedeeld in respectievelijk algemene en op de verschillende 
doelgroepen gerichte. 

8.2 Algemene aanbevelingen 

Op basis van de resultaten van dit rapport dient een ondernemingsplan opgesteld te 
worden, waarin de bedrijfseconomische doelstellingen naar voren komen. Tevens worden 
hierin de verwachte investeringen en kosten afgezet tegen de verwachte ornzetten en 
winsten. Dit ondernemingsplan is vereist om de financien voor de benodigde 
investeringen te verkrijgen. 

Aanbevolen wordt om het ondememingsplan te formuleren met de hulp van een 
bedrijfskundige of bedrijfseconoom (HEAO). 

Zoals in het rapport regelmatig naar voren komt, zijn enkele van de belangrijkste 
aandachtspunten de segmentering van de deelmarkten, daaruit de doelgroepbepaling en 
vervolgens de positionering van het Stadsbier. Hierbij dient uiteraard de doelstelling van 
de Stadsbrouwer voor ogen gehouden te worden. De SWOT-analyse kan hierbij een basis 
vormen. Nader onderzoek is vereist naar welke doelgroepen en marktsegmenten de 
meeste mogelijkheden bieden om de doelstelling te behalen. Men dient erop toe te zien 
dat de daarbij behorende positionering van het Stadsbier past binnen de geformuleerde 
doelstelling. 

Nader commercieel economisch onderzoek m.b.t. segmentatie van de markt, 
doelgroepbepaling en positionering van het Stadsbier is raadzaam. 

Vervolgens is het noodzakelijk om de vastgestelde positionering van het Stadsbier op een 
gedegen wijze te communiceren aan de bepaalde doelgroepen. Hiervoor dient een 
marketingplan opgesteld te worden. De essentie van het marketingplan is dat daaruit blijkt 
op welke wijze de beschikbare middelen en marketingmix-instrumenten (product-, prijs-, 
distributie- en promotie-instrumenten) gebruikt kunnen worden om de marketingdoelen te 
bereiken. 

Voor het opstellen van een gedetailleerd marketing plan adviseren wij om een 
commercieel onderlegd per soon in te schakelen, wellicht een stageplaats voor een 
student HEAO-Commerctele Economie 

Om de risico' s in de introductietijd te beperken is het raadzaam om samenwerking aan te 
gaan met een bestaande brouwerij. Deze brouwerij zou in het begin het Stadsbier kunnen 
brouwen. Indien blijkt dat het Stadsbier daadwerkelijk goed aanslaat, kan overgegaan 
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worden het bouwen van een eigen brouwerij waarin het Stadsbier in het vervolg 
gebrouwen zal worden. Verder is de samenwerking met bestaande brouwerijen op het 
gebied van verkopen raadzaam. Het Stadsbier kan op deze wijze opgenomen worden in de 
verkooppakketten van de brouwerijen bestemd voor de horeca. 

Wij bevelen de Stadsbrouwer aan om de mogelijkheden van samenwerking met 
bestaande brouwerijen te onderzoeken. 

Verder volgen hier puntsgewijs enkele aanbevelingen en ideeen: 

Om de kosten te drukken kan sponsoring van de communicatie-middelen overwogen 
worden. Hierbij moet opgepast worden dat het beoogde karakter geen schade wordt 
berokkend. 

De presentatie van het Stadsbier is een erg belangrijk verkoopelement. Daarom raden 
wij aan om werkelijk zeer veel aandacht te besteden aan het ontwerp van het glas en 
het fiesje, met eventuele verpakking. Dit houdt verband met de opgestelde 
positionering en het daaruit volgende imago. 

Met hulp van de middenstandsvereniging "de Meierij" die in 1996100 jaar bestaat, 
kan een ludiek introductie-evenement georganiseerd worden. 

Uit oogpunt van concurrentie met de grote brouwerijen is het raadzaam om geen 
pilsener Stadsbier te brouwen, maar wel een karaktervol, onderscheidend speciaal 
bier. 

8.3 Consumenten 

Uit de onderzoeksresultaten onder de consumentengroep is gebleken dat de Eindhovenaren 
redelijk veel waarde hechten aan het imago van de producten die zij willen kopen. In de 
enquete is een aanzet gemaakt met het onderzoek welk imago van het Stadsbier bij de 
Eindhovense bevolking aan kan slaan. Dit is echter nog vrij globaal uitgevoerd, met als 
gevolg dat de resultaten niet direct bruikbaar zijn voor de positionering van het Stadsbier. 

Ter bevordering van een goede positionering adviseren wij om een dieper imago
onderzoek onder de beoogde doelgroepen binnen de Eindhovense bevolking uit te 
(laten) voeren. Het betreJt hier zowel het imago van het Stadsbier als het imago van 
de locaties waar het Stadsbier verkocht gaat worden. 

8.4 Professionele doelgroepen 

Naast het grote belang van het communiceren van de aantrekkelijkheid van het Stadsbier 
naar de potentiele consumenten in het kader van de te creeren vraag (pull-strategie), dient 
ook binnen de horeca-gelegenheden en drankenhandels bekendheid gegeven te worden aan 
de verkrijgbaarheid van het Stadsbier (push-strategie). De Stadsbrouwer dient voldoende 
wervend promotiemateriaal ter beschikking te stellen aan deze horeca en drankenhandels. 
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Om de professionele doelgroepen te bewegen tot opname van het Stadsbier in hun 
assortiment, is het raadzaam deze te benaderen middels persoonJijke verkoop. Daarbij 
behoren de voorwaarden zodanig afgesproken te worden dat voor beide partijen het 
voordeel oplevert om het Stadsbier te verkopen. 

Benadering van de pro/essionele doelgroepen d.m. v. persoonlijke verkoop heeft de 
voorkeur. De Stadsbrouwer kan overwegen een ervaren en enthousiaste commerciele 
verkoper in de hand te nemen. 
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Bijlage 1 Consumentenenquete 

Enquete project "Stadsbrouwerij" juni 1995 

Aigemene persoonsgegevens 

1. Wat is uw leeftijd? 
o jonger dan 18 jaar 
o tussen 18 en 23 jaar 
o tussen 24 en 30 jaar 
o tussen 31 en 42 jaar 
o tussen 43 en 57 jaar 
o ouder dan 57 jaar 

2. Wat is uw geslacht? 
o mannelijk 
o vrouwelijk 

3. Wat is uw beroep? 

4. In welke plaats woont u? 
o Eindhoven 
o randgemeente bij Eindhoven 
o overig Noord-Brabant 
o rest van Nederland 

Aigemene vragen over bierconsumptie 

5. Drinkt u weI eens bier? 
o ja 
o nee 

6. Zo ja, waar drinkt u bier? 
(meer dan een antwoord mogelijk) 

o thuis 
o werk 
o uitgaan 

waar gaat u dan uit? 
o de Bergen 
o Stratumseind 
o de Markt 
o het Stationsplein 
o Dommelstraat 
o de Bunker 
o buurtcafe 
o elders, nl .................................................................... . 

o elders, nl ............................................................................. . 
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7. Zo ja, hoevaak drinkt u bier? 
o minder dan 1 keer per week 
o 1 of 2 keer per week 
o 3 of 4 keer per week 
o meer dan 4 keer per week 

8. Zo ja, hoeveel bier drinkt u dan per keer? 
o 1 of 2 glazen 
o 2 tot 5 glazen 
o 5 tot 10 glazen 
o meer dan 10 glazen 

9. Waar koopt u uw bier? 
(meer dan een antwoord moge/ijk) 

o supermarkt 
o slijterij 
o elders, nl .............................................................................. . 

Speciaal bier 

10. Drinkt u wei eens speciaal bier? 
o ja 
o nee 

11. Zo ja, wat voor soort speciaal bier drinkt u dan? 
(meer dan een antwoord moge/ijk) 

o amber bier (bijv. Palm, Moreeke, Vos) 
o donker bier (bijv. Trappist, Tripple) 
o wit bier (bijv. Hoegaarden, Wieckse Witte) 
o "zwaar" bier (bijv. Duvel, Leffe, Hertog Jan Grand Prestige) 
o seizoensbier (bijv. Lentebok, Meibock) 
o anders, nl ............................................................................. . 

12. Zo ja, waar drinkt u speciaal bier? 
(meer dan een antwoord moge/ijk) 

o thuis 
o werk 
o uitgaan 

waar gaat u dan uit? 
o de Bergen 
o Stratumseind 
o de Markt 
o het Stationsplein 
o Dommelstraat 
o de Bunker 
o buurtcafe 
o elders, nl .................................................................... . 

o elders, n1. ............................................................................. . 
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13. Zo ja, hoevaak drinkt u speciaaJ bier? 
o minder dan 1 keer per week 
o 1 of 2 keer per week 
o 3 of 4 keer per week 
o meer dan 4 keer per week 

14. Zo ja, hoeveel speciaal bier drinkt u dan per keer? 
o 1 of 2 gJazen 
o 2 tot 5 glazen 
o 5 tot 10 glazen 
o meer dan 10 glazen 

15. Drinkt u meestal hetzelfde merk speciaal bier? 
o ja 
o nee 

16. Zo ja, welk merk speciaal bier drinkt u meestal? 

17. Waarom drinkt u speciaal bier? 

Typisch stads- / plaatselijk bier 

18. Drinkt u weI eens een typisch stads- I plaatselijk bier? 
o ja 
o nee 

19. Zo ja, uit welke plaats(en) is dat bier afkomstig? 

20. Zo ja, bij welke gelegenbeden heeft u een stads- I plaatselijk bier gedronken? 
o thuis 
o bij vrienden I familie 
o uitgaan 
o zaken I werk 
o feest 
o anders, nl ............................................................................ . 
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Eindhovens stadsbier 

21. Ais er in Eindhoven een typisch stadsbier geYntroduceerd wordt, zult u dat dan gaan 
drinken? 

0 Ja 
0 nee 

22. Waarvan is dat afbankelijk? 
(geej cijfer per aspect; 1 is van klein belang 

6 is van groot belang) 
- smaak 

1 2 3 4 5 6 
- alcohol percentage 

1 2 3 4 5 6 
- tap / flesje 

1 2 3 4 5 6 
- prtJs 

1 2 3 4 5 6 
- kwaliteit 

1 2 3 4 5 6 
- wat drinkt de rest van het gezelschap 

1 2 3 4 5 6 
- imago stadsbier 

1 2 3 4 5 6 
- anders, nl .............................................................................. . 

1 2 3 4 5 6 

23. Heeft de verbondenheid met Eindhoven een positieve invloed op uw consumptie van 
het stadsbier? of: Zult u meer van dit stadsbier drinken omdat het Eindhovens is? 

o ja 
o nee 

24. Wat voor soort bier zou een Eindhovens stadsbier vol gens u moeten zijn? 
(meer dan een antwoord mogelijk) 

o pilsener bier 
o amber bier (bijv. Palm, Moreeke, Vos) 
o donker bier (bijv. Trappist, Tripple) 
o wit bier (bijv. Hoegaarden, Wieckse Witte) 
o "zwaar" bier (bijv. Duvel, Leffe, Hertog Jan Grand Prestige) 
o seizoensbier (bijv. Lentebok, Meibock) 
o anders, nl. ............................................................................ . 
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25. Ais het alcohol percentage voor u van belang is, hoe wilt u het hebben? 
o laag (lager dan 4,5 %) 
o midden (tussen 4,5 % en 6%) 
o hoog (tussen 6 % en 8 %) 
o zeer hoog (hoger dan 8 %) 

26. Als de keuze van stadsbier uit tap of uit flesje voor u van belang is, op welke wijze 
wilt u het dan hebben? 

o uit tap 
o uit flesje 

27. Wat is volgens u een redelijke prijs voor een Eindhovens stadsbier? 
(prijs invullen per kooplocatie) 

- cafe: f ................................................................ . 
- restaurant: f ................................................................ . 
- slijterij: f ................................................................ . 
- supermarkt: f ................................................................ . 

28. Ais het imago van het stadsbier voor u van belang is, welke uitstraling / imago dient 
er dan aan verbonden te zijn? 

o hoogstaand kwaliteitsbier 
o duur, elitair bier 
o "gewoon" bier voor iedere echte Eindhovenaar 
o bier voor de bierkenner 
o " lief de " voor Eindhoven 
o speciaal bier voor bijzondere gelegenheden 
o anders, nl ............................................................................ . 

Eventuele opmerkingen en aanvullingen kunt u noteren op ommezijde van dit formulier. 
HarteJijk dank voor uw medewerking! 
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Bijlage 2 Frequentietabellen van consumentenonderzoek 

FREQUENTIETABEL VRAAG 1: Wat is uw leeftijd? 

Leeftijd 

blanco 
jonger dan 18 jaar 
russen 18 en 23 jaar 
russen 24 en 30 jaar 
russen 31 en 42 jaar 
tussen 43 en 57 jaar 
ouder dan 57 jaar 

totaal 

# % I histogram 

o 0 

35 35 
35 35 
IS 18 
10 10 
1 1 

100 100 

I m:E:::EEll::E:l:::l!ilml:lllilillllll:llllllllllliiiililmmmmmmiiiiimiiimmiiliiilllmllllliimm 
1 mllmlliil!!iiiilimmiliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiimmmiiiimmmiiiEiiiiliiiimmEiiiiimimimmilill 
I ::::::::::::::i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
I iii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::iii:::::::::::::::: 
I :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i:::::::::::iii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
l_llmimlililEillllllillllililiiliililiiEmlmliiiimlmllillliiillilllilimllilim,lllilllllliiliii 
I mmiiliiliiimiimiiiimiiiiiiiiliilliiiiiiiiiiiiiiiimiiiimmmiillliiiliililiiimiiiillmiiilliiiliiiim 

FREQUENTIETABEL VRAAG 2: Wat is uw geslacht? 

Geslacht 

blanco 
mannelijk 
vrouwelijk 

# % I histogram 

o 0 1 iillllllllmlllliiillliiimimllElillliiillliiilllliliiiiliillilillliiililimmmmllllllllmllilimlilmmii 
64641 
36 36 I 

totaal 100 100 

FREQUENTIET ABEL VRAAG 3: Heeft u werle of studeert u? 

Beroep 

blanco 
Werkt 
Studeert 
Werkt niet 

# % I histogram 

8 8 I_liliiliimmiimiillillilmilimliiiiimiliiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiliiimilliimillililliilmilliiil 
52 52 I immmillmmmmmlillmiiiililliiillliiilimii 
34 34 I iiiiiiiililiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiillEimmiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
6 6 I_liiilmmmmiliiilliiiilliiiiliiiiiiiiiiillliiimimmiiiiililiiiiiiimmi:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiilimm 

towl 100 100 

FREQUENTIETABEL VRAAG 4: In welke plaats woont u? 

Woonplaats 

blanco 
Eindhoven 

Randgemeente E'hoven 
OVerig Noord-Brabant 
Rest Nederland 

towl 

# % 1 histogram 

o 0 I mmi::iiilimiiiimilmliiililliiliilimlililiiiiiillilli:illillmimmmllmilmmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
75 75 I immmiiiiiimiiiiiiiii: 
19 19 I iiimiiiimililii!llmil:iii::immmi:iiliiiimiiiliiiiliiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii::iil 
4 4 l.liiiEimimimmiliiiiiiiiillliiilllilliiliilmimmmiiiiillllilliiimliiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiili 
2 2 I iiliiEiilllimmilmmimllliilliiiililiiiiiiiiiim::mmmiiiiiiiil!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililimliiiiiiiiii:i 

100 100 

FREQUENTIETABEL VRAAG 5: Drinktu wei eens bier? 

Bierdrinker # % 1 histogram 

totaal 100 100 



IW'BEDRUII'SKUNDE 
~y., ink e I Haalbaarheidsonderzoek Stadsbrouwerij - pagina 54 

---------------------------------------------------------on de r n.lne .. s.d,. ie ae It 

FREQUENTIETABEL VRAAG 6: Indien u wei eellS bier drinkt, waar drinkt u dan bier? 

Op lokatie Thuis bier drinken # % 1 histogram 

blanco 
ja 

6 6 1_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
73 73 1 :::::::::::::::::::::::::::::::: 

nee 21 21 1 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

totaal 100 100 

FREQUENTIETABEL VRAAG 7: Indien u wei eellS bier drinkt, waar drinkt u dan bier? 

Op lokatie Werk bier drinken 

blanco 
ja 
nee 

# % 

6 6 
22 22 
7272 

totaal 100 100 

1 histogram 

1 _::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

1 
................................... ................................... ................................... 

FREQUENTIETABEL VRAAG 8: Indien u wei eellS bier drinkt, waar drinkt u dan bier? 

Op lokatie Uitgaan bier drinken 

blanco 
ja 
nee 

# % 

6 6 
94 94 
o 0 

totaal 100 100 

1 histogram 

1 _::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

lii~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::: 
1 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

FREQUENTIETABEL VRAAG 9: Indien u wei eellS bier drinkt tijdens het uitgaan, waar drinkt u dan bier? 

Bier drinken op lokatie Bergen 

blanco 
ja 
nee 

# % 

7 7 
40 40 
53 53 

totaal 100 100 

1 histogram 

1_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

1 
........................................................ ........................................................ ........................................................ 

FREQUENTIETABEL VRAAG 10: Indien u wei eellS bier drinkt tijdellS het uitgaan, waar drinkt u bier? 

Bier drinken op 10k. Stratumseind 

blanco 
ja 
nee 

# % 

7 7 
61 61 
32 32 

totaal 100 100 

I histogram 

I _::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1 

1 

............................................... ............................................... ............................................... 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

FREQUENTIETABEL VRAAG II: Indien u wei eellS bier drinkt tijdens het uitgaan, waar drinkt u bier? 

Bier drinken op lokatie de Markt 

blanco 
ja 
nee 

# % 

7 7 
62 62 
31 31 

totaal 100 100 

1 histogram 

1_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
I 
1 

............................................... 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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FREQUENTIETABEL VRAAG 12: lndien u wei eens bier drlnkt tijdens het uil8aan. waar drlnkt u bier? 

Bier drinken op 10k. Stationsplein # % I histogram 

blanco 

ja 
nee 

7 7 I.":::"m::,m:,:mmmmmmmmm,,,:::::,mm,,:::::,,:::,::::::::::::m,:::,::::::;;;:,,::::::: 
19 19 I i;:;lli:::::::mm::::m::::::;;:immm:::::::::::::::::::,:::::::::::::::::"m:::::::::: 
74 74 I ::::::::::::::::::::::,:::mm 

00taal 100100 

FREQUENTIETABEL VRAAG 13: Indien u wei eens bier drlnkt tijdens bet uil8aan. waar drinkt u bier? 

Bier drinken lokatie Dommelstraat # % I histogram 

blanco 

ja 
nee 

7 7 
20 20 
73 73 

totaal 100 100 

I.:mmi::::::::::immi:::mi::::mmmmmmmimi::iiiiii:iimmmmi""m,mmiiii::i::!H 
I H,::miimim"iiiimmmmm::m:,:::,i"iiiiii:::immiiiii,i:;:iiiii,iii::iiim 

......................................... ..................................... 

FREQUENTIETABEL VRAAG 14: Indien u weI eens bier drinkt tijdens het uil8aan, waar drinkt u bier? 

Bier drinken op lokatie de Bunker If % I histogram 

blanco 

ja 
nee 

7 7 
33 33 
60 60 

totaal 100100 

I .::iiii"::::::,:::::::::ii,::,::,,,,::,::,::,:::::m,::Hi,:::::,mm,:::m:::m::::"::""""ii:::,,iii:: 
I 
I 

....................................... " ....... """ ... ,, ................................... .. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

....................................................... .................................................... 

FREQUENTIETABEL VRAAG 15: Indienu wei eens bier drlnkttijdens het uitgaan, waar drinktu bier? 

Bier drinken op lokatie Buurtcafe 

blanco 
ja 
nee 

If % I histogram 

7 7 
14 14 
79 79 

totaAl lOOt 00 

FREQUENTIETABEL VRAAG 16: Indien u wei eens bier drinkt tijdens het uil8aan, waar drinkt u bier? 

Bier drinken op lokatie elders # % I histogram 

blanco 

ja 
nee 

6 6 
29 29 
65 65 

totaal 100 toO 

l.milllili,iil"lll:::iilmi"mlllllii,:liii"il::,,:iiiHlil:::llliHl,iiHlimmii"llmlimmmmm 
I 
I 

............................................................................................ 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ......................................... ............................................. 

FREQUENTIETABEL VRAAG 17: Indien u wei eens bier drinkt, waar drlnkt u bier? 

Op Iokatie Elders bier drinken /I % I histogram 

blanco 

ja 
nee 

7 7 
9 9 

84 84 

totwU 100100 

I.immmmmm:l:::,lilllll,illliii:::ll:mmmlmmm":::,,mmmmi:mmmiilil:ll::illliiii 
I _:m:::li,iiliiiilmiii::liiiimiiiliiiiiiiiiiiiii,iiimmmm,mmmiiii,mmmilmii:::iii",ii 
I 

...................... 
~, ................... . ..................... 
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FREQUENTIETABEL VRAAG 23: Drinkt u weI eens speciaal biel'? 

Speciaal bier drinker # % I histogram 

blanco 
ja 
nee 

2 2 
86 86 
12 12 

towl 100 100 

: Hmmmmmmmmmlilmllmlilmllllllllllllllllllllilimmmmmiimmmmiiili~;i;iiii~~~~~~~~~ 

I_ilmmmmlililililmilmillmlilimmmllmmmimlimiiiiliiimiiliiillmHiiiiiiiiiii,i 

FREQUENTIETABEL VRAAG 24: Indien u weI eens speeiaal bier drinkt, welke 800rt speciaal bier drinktu dan? 

Ja, Amber bier drinken 

blanco 
ja 
nee 

# % 

15 15 
52 52 
33 33 

towl 100 100 

histogram 

iii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::iii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .............................................................. 
::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::;::::::::: ......................................................................................... 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

FREQUENTIETABEL VRAAG 25: Indien u wei eens speciaal bier drinkt, welke 800rt speciaal bier drinkt u dan? 

Ja. Donlcer bier drinken 

blanco 
ja 

# % 

15 15 
39 39 

nee 46 46 

towl 100 100 

histogram 

............................................................................................................................................................. 
::::::::::::::::;:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ................................................ ~ ........ . 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

FREQUENTIETABEL VRAAG 26: Indien u wei eens speeiaal bier drinkt, welke soort speciaal bier drinkt u dan? 

la, Wit bier drinken 

blanco 
ja 
nee 

# % 

15 15 
51 51 
3434 

towl 100 100 

histogram 

::::::::::::::::::::::::::55:::::::::::::::::::::::::::::i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ........................................................................ 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::E::!:::::5::::::::::::::: 

FREQUENTIETABEL VRAAG 27: Indien u weI eens speeiaal bier drinkt, welke soon speciaal bier drinkt u dan? 

la. 'Zwaar" bier drinken 

blanco 
ja 
nee 

# % 

15 15 
32 32 
53 53 

towl 100 100 

histogram 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::SESE::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::iii:::::::::::::::::::::::: ........................................................ 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

FREQUENTIETABEL VRAAG 28: Indien u wei eens speeiaal bier drinkt, welke 500rt speeiaal bier drinkt u dan? 

la, Seizoens bier drinken 

blanco 
ja 
nee 

# % 

15 15 
31 31 
54 54 

totaaI 100100 

histogram 

........................................................................................................ 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::sa::::::::::::::::::::::: 
........... ;1< ................................. ;1<.;1<.;1< .......... o. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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FREQUENTIETABEL VRAAG 29: Indien u weI eens speciaal bier drinkt, welke SOOft speciaal bier drinkt u dan? 

Ja, Ander Speciaal bier drinken 

blanco 
ja 
nee 

# % 

14 14 
22 22 
6464 

totaal 100 tOO 

histogram 

........................................................................................................ 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ............................................................................................... 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ............................................ ............................................ ............................................ 

FREQUENTIETABEL VRAAG 30: Indien u weI eens speciaal bier drinkt, waar drinkt u dan speciaal bier? 

Lokatie Thuis speciaalbier drinken 

blanco 
ja 
nee 

# % 

15 15 
59 59 
26 26 

totaal 100 100 

histogram 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .................................................. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ......................................................................................... 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

FREQUENTIETABEL VRAAG 31: Indien u weI eens speciaal bier drinkt, waar drinkt u dan speciaal bier? 

Lokatie Werk speciaalbier drinken 

blanco 
ja 
nee 

# % histogram 

15 15 1 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
8 8 1_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

77 77 1 ::::::::::::::::::::::::::::: 

totaal 100 100 

FREQUENTIETABEL VRAAG 32: Indien u weI eens speciaal bier drinkt, waar drinkt u dan speciaal bier? 

Lok. Uitgaan speciaalbier drinken 

blanco 
ja 
nee 

# % 

15 15 
77 77 
8 8 

totaal tOO tOO 

histogram 

I ~====j"i'j"j"j"i"i"j"i"j'i"j"i"i"j"j'j"i"i"i"i"j"i"j'i"i"i"i"i"i"~·~"~"~"~"~"~"~·~························· ..... . II ::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::::::: ~~~~~~~~~ ~~ ~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ 

1_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

FREQUENTIETABEL VRAAG 33: Indien u weI eens speciaal bier drinkt tijdens het uitgaan, waar drinkt u dan speciaal bier? 

Speciaal bier drinken op Bergen 

blanco 

ja 
nee 

# % 

20 20 
33 33 
47 47 

totaal tOO 100 

histogram 

............................................................................................... 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ................................................................................ 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ................................................................. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

FREQUENTIETABEL VRAAG 34: Indien u weI eens speciaal bier drinkt tijdens het uitgaan, waar drinkt u dan speciaal bier? 

Speciaal bier op Stratumseind # % histogram 

blanco 20 20 
............................................................................................... 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ja 35 35 
............................................................................. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

nee 45 45 
................................................................. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

totaal 100100 
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FREQUEN1ThTABEL VRAAG 35: Indien u wei eens speciaal bier drinkt tijdens het uitglllll1, waar drinkt u dan speciaal bier? 

Speciaal bier drinken op de Markt 

blanco 
ja 
nee 

/I % 

20 20 
48 48 
32 32 

totaal 100 100 

histogram 

........................................................................................................ 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .................................... ,. ...................................................... . 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

FREQUENTIETABEL VRAAG 36: Indien u wei eens speciaal bier drinkt tijdens het uitglllll1, waar drinkt u dan speciaal bier? 

Speciaal bier op het Stationsplein 

blanco 
ja 
nee 

/I % 

20 20 
12 12 
68 68 

totaal 100 100 

histogram 

............................................................................................ 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ............................................................ 

:::::::: :- :::::::::::: :-:::-:-:-: ::-:::: :: : ::::::::: :::::::: ................................................ .......................................... .......................................... 

FREQUENTIETABEL VRAAG 31: Indien u wei eens speciaal bier drinkt tijdens het uitgaan, waar drinkt u dan speciaal bier? 

SpeciaaJ bier in de Dommelstraat 

blanco 
ja 
nee 

/I % 

20 20 
16 16 
6464 

totaal 100 100 

histogram 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::iii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
a:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ........................................................ 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

FREQUENTIETABEL VRAAG 38: Indien u wei eens speciaal bier drinkttijdens het uitglllll1, waar drinktu dan speciaal bier? 

Speciaal bier in de Bunlcer 

blanco 
ja 
nee 

1/ % 

20 20 
22 22 
58 58 

totaal 100 100 

histogram 

.......................................................................................................... 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ....................................................................................... _ .................... . 
:: ::::: :::::::: :::::: : :::::: :::::: ::::: :::::: ::: : :: ::: :::: :::::: :::::::::::: ::::: : :: ::: ::: : :::::::: 

•••••••••••••••• 5 ........ _ .......................... . 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

FREQUENTIETABEL VRAAG 39: Indien u wei eellS speciaal bier drinkt tijdens het uitgaan, waar drinkt u dan speciaal bier? 

Speciaal bier in het Buurtcafe 

blanco 
ja 
nee 

/I % 

20 20 
9 9 

1111 

totaal 100 100 

histogram 

I ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
I _ii!i!!!!!!m!!!:!i:!!!:::!!iim!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!:!iiim!!!!!!!!!i!:::!::!!!:::!!!::!::::::!::::::!: 
I ...................................... 

:::::: ::::: : :: : :::::::: :::: :::::::: 

FREQUENTIETABEL VRAAG 40: Indien u wei eens speciaal bier drinkt tijdens het uitgaan, waar drinkt u dan speciaal bier? 

Speciaal bier EIdel'll met uitglllll1 

blanco 
ja 

nee 

/I % 

20 20 
15 15 
65 65 

totaal 100 100 

histogram 

................ ,., ..................................................... ,." ....................... . 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ............................... , ................................................................................ . 

::::::::::::::::::::::::-:::::::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ......................... " ............... . 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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FREQUENTIETABEL VRAAG 41: Indica u wei ems speciaal bier drinkt, waar drinkt u dan speciaal bier? 

Lokatie Elders Speciaal bier 

blanco 
ja 
nee 

IDtaaI 

# % 

16 16 
4 4 

80 80 

100 100 

histogram 

1 m:m:::::::::::m:mmmmmm:::mmm:::m:::::lml:!m:::!:::!!mm::::m::m: 
I.mimmmmm::mil:::i:mml:l::::mm::m::mmm:::::::::::::::::llm:::m::mm:::mmm:: 
1 lmm:mmmmm 

FREQUENTIETABEL VRAAG 42: Indien u wei eens speciaal bier drinkt, boe vaalc drinkt u dan speciaal bier? 

Frequentie Speciaal bier drinken 

blanco 
minder dan 1 per week 
1 of 2 keer per week 
3 of 4 keer per week 
meer dan 4x per week 

IDtaaI 

/I % 

15 15 
45 45 
32 32 

7 7 

100 100 

1 
1 

bislDgram 

........................................................................................................................ ............................................................................................................................. ........................................................................................................ 
................................................................................. ........................................ " ............................................ . 

.......................................................................... 10 ............. .. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1 ::m:mmElmmmmm::!ll::::!!!:mm::::::::::::::::::::::::::mm:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1_:::::::mm:::1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::El::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

FREQUENTIETABEL VRAAG 43: Inmen u wei eens speciaal bier drinkt, boe veel speciaal bier drinkt u dan per keer? 

Aantal glazen speciaal bier per x # % 1 bislDgram 

blanco 
I of2 glazen 
3 lOt 5 glazen 
5 lOt 10 glazen 
meer dan 10 glazen 

IDtaal 

15 15 
46 46 
32 32 
5 5 
2 2 

100100 

............................................................................................................................ 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

1 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

1 
I_:mm::::::::::::::::::::::::mi:::::::im::::::::im:::::::::mmlmml::::l::::::::::::::m::::l::::: 
1 m::mm:::::::::::::::mmm::::::mm:::::::::m:::m:::::::::::::::::::m::m::::m::::::::!!!mm:::: 

...... , ........................................................................................ .. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

FREQUENTIETABEL VRAAG 44: Drinkt u meestal hetzelfde merk speciaal bier? 

Merlctrouw Speciaal bier 

blanco 
ja 
nee 

# % 

14 14 
4444 
4242 

IDtaaI 100 100 

histogram 

................................................................................................................................... ........................................................................................................................... ...................................................................................................................... .......................................................................... 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::: ................................................................................................. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::;:::::::::: 

FREQUENTIETABEL VRAAG 46: AIs er in Eindboveneen typiscb stadsbier geIntroduceerdwordt, zult u dat dan gaan drinken? 

Bereidbeid Eindb. Stadsbier /I % 1 bislDgram 

blanco 
ja 
nee 

9 9 
72 72 
19 19 

IDtaal 100 100 

I_::::::::::::::::!!!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m:::::::::m::::::m:::::lii: 
1 
1 

...................................... ........................................... .......................................... 
............................................................................................................................ ...................................................................................................................... 
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FREQUENTIETABEL VRAAG 47: Van welke aspecten is het gaan drinken van het EindhovensStadsbier afbankelijk? 

Albankelijk van smaak 

blanco 
1, Idein belang 
2 
3 
4 
5 
6, groot belang 

totaal 

# % 

15 15 
0 0 

1 1 
3 3 

14 14 
66 66 

100 100 

histogram 

I iii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::iii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
I ::::::::::::::l::::::l::lllmli!illm:::mmilmmm:l::::l:l::::::l::::::l::::::::::::::::::::::::::l::::::lllll 
I m::lll:::ilil::lmml::mmmm:llmmmmmillillillimmiiiiiiilmmmmlllllllli:::::lll:::l:::::: 
I m::::::::l::::l:l:lm::lil::::mmilmmmmmll:::lm::lllll::lllllli:ll:::::::::::lll:::l:l:::::::::::::::: 
I.:::::m:::l::::liii::immmm:illlimm::m:::ill:::iii::::i:::l:::::l:l:llll:llllllllliil::illllllllllm: 
I 
I 

........................................................................................... 10 ................................... . 

:::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::: 
.................................................. ........................................... 

FREQUENTIETABEL VRAAG 48: Van welke aspecten is het gaan drinken van het EindhovensStadsbier afhankelijk? 

Afhankelijk van alcoholpercentage 

blanco 
1, klein belang 
2 

4 
5 
6, groot belang 

totaal 

# % 

16 16 
15 15 
12 12 
19 19 
2424 
8 g 

6 6 

100100 

histogram 

.................................................................................................................................... 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::::::: 
iii;::::;::::;:::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I 

I_i:::ll:::l::::::mlmm,::::,:,l::lmmm::::::::l:::ll:::lllllilllllllll:l,ll,l::lmllll:::lmm, 
I l,:mmm,lmmmmmmllliimmmmmm:ml:mmilil:lll::::l:llll:::ll:::::::: 
I 
l_llil::::E;lElEmmmElmmmlmmlmE:::m:::;;;l:l:::ll::::l:;:::l::::lE:EE,:::::::::;::l:::,:::::: 

................................................................... ~ .......................................... . 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

I _i:::ilil:::ll:::l:E::;::::l:::lll::::l:l::::::::::illmmmllll:lll:l::::::lllllllll:llll:lllllll:,;lll;ll:lll 

FREQUENTIETABEL VRAAG 49: Van welke aspecten is bet gaan drinken van bet EindhovensStadsbier afhaokelijk? 

Albankelijk van keuze tap/flesje 

blanco 
1, klein belang 
2 
3 
4 
5 
6, groat belang 

OOtaal 

# % 

17 17 
15 15 
16 16 
13 13 
14 14 
11 11 
14 14 

100100 

I 
I 
I 

histogram 

............................................................................................................................... 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ................................................................................................................................ 
::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.................................................... ~ ....................................................................... . ................... , ...................... ,., ........................................ '" .. ~ .. ~ .................. . 

iii::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ......................................................................................................................... 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

I _iilll:i::::l::mmmmmmmmmm::m::::::::l:::m::::::ll::::l:l:::i:ll:ll:i::::::li:::;;:il 
I ......................................................................................................................................... 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::;:;:::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

FREQUENTIETABEL VRAAG 50: Van welke aspecten is het gaan drinken van bet EindhQvensStadsbier afbankelijk? 

Albankelijk van boogte van prijs 

blanco 
1, klein belang 

2 
3 
4 
5 
6, groot belang 

totaal 

# % 

17 17 
5 5 
4 4 

12 12 
20 20 
1717 
25 25 

100100 

histogram 

I 
l_ll::::llll:::mmm,:,:l:",i:l:,:::l::51mmmmllmlll:l:l51:mmmmlll:llll::l::illllll5l:ililll: 
l.l::::'::::::5:miimmi:Sml:m:m::il:'iiimmmimmm'ii'il::l:::l:l:Si:::::::::::::::l:l:::::::::::: 
l_lllll:,mmmml::::mmil:lii5:::5551:15:::1milm:;i:i:llilm:immll:::,::::l:::::::::ll:ll:: 

........................................................................... w ..................................... .. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

I 
I 

.............................................................................................................. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ........................ "' ............................................................................................... . 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ................................................................................................ 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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FREQUENTIETABEL VRAAG 51: Van welke aspecten is het gaan drinken van het EindhovensStadsbier afhankeIiJ"k? 

AfhankeUjk van kwaliteit vlh bier 

blanco 
1, klein belang 
2 
3 
4 
5 
6, groot be lang 

totaal 

# % 

21 21 
1 1 
3 3 
2 2 

11 11 
20 20 

4242 

100 100 

histogram 

I 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim::immmiiimmmm::immimimiiii:::mmi 
I.i:i:iiii:iiiiii:iii:::iii:iiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiii:::miimmimlillilillmmimmililiillmiiiimmiilii 
I mllllllllilllllilllllllllllliiimiillliiiiimimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii::iimiiimmiiiiiiimmiiimlmliii 
I_limmiiiiiiiiiiii:iiii:iii:iiiiiiiiiiiiimmmmmm!lii!!i!i!:m!mmi!!iimm!ii!!!!iiiim 

'11====Ii··i .. i .. i .. i .. ·i .. i .. i .. i .. i .. jj················· .. ·· .. ·· ...................................................... . 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

I 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

FREQUENTIETABEL VRAAG 52: Van welke aspecten is het gun drinken van het EindhovensStadsbier afhankelijk? 

Mh. van wat 't gezelschap drinkt 

blanco 
1, klein belang 
2 
3 
4 
5 
6, groot belang 

totaal 

# % 

21 21 
36 36 
12 12 
8 8 

11 11 
7 7 
5 5 

100100 

histogratn 

iii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ...................................................................................... 
:::::::;::.:;::::::::::.::.::::::::::::::::::::;;::::::::::::::::::::::::::::::: I 

I_iiiiiiiiiiiiiiii:::i!immiiiiiimmiiiiiimmiimiiiiiiimiiimmiiiimmmmi!mmmmi 
I_imiii!mm!mmmimmmmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii!immmmm 
l_iiiiiimiHimmHiiiiiiii:;mmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiii!i!ii:iiimiiiiiiimmm 
I_iimm!:::imiiimmmimm::mmiiiiiiiiimiiiiiiiimii!mmmimimmmmmiiiiiiiimm! 
1_:i:i::::::iiiiiii::::::iii:::mmiimmiiiiiiiiiiiiiimmiimimmmimmHi!imiHiiiiiii!i!mmi 

FREQUENTIETABEL VRAAG 53: Van welke aspeeten is het sun drinken van het EindhovensStadsbier afhankeUjk? 

Athankelijk van imago Stadsbier 

blanco 
1, klein belang 
2 
3 
4 
5 
6, groot belang 

totaal 

1/ % 

23 23 
25 25 
13 13 
10 10 
14 14 
1\ 1\ 
7 7 

100100 

histogratn 

............. ~ .......................................................................................................... . 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ............................................................................................................... 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

I 
I ................................................................................................................................. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I 
I_immmmmmmim:i!:!mmmmiiiiiiiiii::i"iiiiiiiiiiiiiiiiliiimimiii,imiii,iiiiiimiiii 
I_immmmmmmiiiiiimmmmmmmmmiiiiiiiiliiiiiiii,iii:iiiiiiliiiiiiiiiiiiiiii,ii,iiiiiii!i 

FREQUENTIETABEL VRAAG 54: Van welke aspecten is het gun drinken van het EindhovensStadsbier albankelijk? 

Athankelijk van andere factoren 

blanco 
1, klein belang 
2 
3 
4 
5 
6, groot belang 

totaal 

# % 

88 88 
o 0 
o 0 
1 1 
2 2 
5 5 
4 4 

100100 

histogratn 

I ............... ................. 
I imilimn!!!i!i!immmmmmmmmmiiiHiiiiiiiiiimimmmiimii,mmmmiii!iiE,Eiii!i,ii:mi 
I Eiiii!imi!mmiiiiimmmmmmmmmiliilii,imiiim"iimimmiiiimmimiiiiiiii:liiiimmim 
I mmiiiiiiiiHiiiiiliiiimmmmmmmmiiiliilimm!mi!:mmiimiiiii:immmiiiiiiiiiiii!!!iiiiii: 
I iimiiiiiiiiiHi!!!Hi!!!iiimmi::mmmmimmiim:iiimiimmiimEiiimEmiiiiiiiiiiiiii,:!iiiim;:: 
l_iHiiiim!i!mi!immmmmmmmi:iiiiliEmimmmiEmmmiiiiiimm:iiHii:ii:m!iiimi!!i 
l.iiiimiiiimiiHi!!!mmmiiimmmmmmiiim:ii,imimmmmiiimmiii!iii!iiii!iiiEiiiiiii!iii 

FREQUENTIETABEL VRAAG 55: Heelt de verbondenbeidmet Eindhoveneen positieve invloed op uw consumptie van het stadsbier? 

Verbondenheidmet Ehv. invloed # % I histogram 

blanco 
ja 
nee 

10 10 
33 33 
57 57 

totaal 100 100 

I_iiiiiiimmiiimmmmimiiimiiimmmiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:::i:iiiimi:iiiiiiiiiiEiiiii: 
I 
I 

................ , ........... , ..................................................... . 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 



t'IfI(aEDRJ.JIrSK:VNDIE 
Jl!3ivv ink ft I Haalbaarheidsonderzoek Stadsbrouwerij - pagina 62 

-------------------------------------------------------------------

FREQUENTIlITABEL VRAAG 56: Wat voor soon bier zou een Eindhovensstadsbier volgens u moeten zijn? 

Soon pilsener bier N % I histogram 

blanco 
ja 
nee 

9 9 
25 25 
66 66 

totaal 100 100 

I _mim:m,m"li:,mm,;:m,!!:!::!::"",:::::,,:::,::::m::mmi:::::!mmm,:im!:::!!:::::::: 
I m:!!:::!:::!:!::!!!m:!!!:::!!m!::::mmm:::::::::::mm:::!!!mmm!mm 

::::: ::::::: ::::: :::: :u::::::::::::::::: 

FREQUENTlEfABEL VRAAG 57: Wat voor soort bier zou een Eindhovensstadsbier volgens u moeten zijn? 

Soort Amber bier N % I histogrlUl1 

blanco 
ja 
nee 

9 9 
3434 
57 57 

totaal 100 100 

I _m:::::mm!!::!!!!!!:!!!,m!!m::::!::!,::!!::mmmmmmmmmmmmmm!mmmmm 
I 
I 

............................................................................................. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

..................................................................... .................................................................. 

FREQUENTlEfABEL VRAAG 58: Wat voor soon bier zou cen Eindhovensstadsbier volgens u moeten zijn? 

Soort Denker bier , % I histogram 

blanco 
ja 
nee 

9 9 
16 16 
75 75 

totaal 100 100 

1_!:!:!!::!!!!!:!!!!!!mmm!!!!mm:!:::::::::::!E!!EE:!!!E!!!!!E!!:E!!!!!!!::!!!!!!!:::!!!!:!!:!:!:::!!!: 
I :::::::::::mmm!mmm:::!!:!E!::!!!:!:::::!::!:!!::::::m:::m!:!::!!::::!:::!!!:::!!:!:!: 
I ::::::::::::::::::::::::::::: 

FREQUENTIETABEL VRAAG 59: Wat voor soort bier zou eeo Eindhovens stadsbier volgens u moeten zijn? 

Soort Wit bier 1/ % I histogrlUl1 

blanco 
ja 
nee 

9 9 
16 16 
75 75 

totaal 100 100 

I _!!:!m!!::::!::::::,m:mi!:::!mmi!iii!!,!!"i:::!!!:::!:mmamm!!!H!:mm!!a !ma:::::!m!:! 
I :m!!!imm::::::!:mmimmi:!m!!!!!!mm!!mm!mm:!mmmi::::ammmmmi 
I 

FREQUENTlEfABEL VRAAG 60: Wat voorsoort bier zou cen Eindhovensstadsbier volgens u DKleten zijn? 

Soon "Zwaar" bier 1/ % I histogram 

blanco 
ja 
nee 

9 9 
18 18 
7373 

totaal 100 100 

I_!!!!::!:::!!!mmmm!::!mmm:::!::::::!!!:::::!!:i::i:i:!!::!!!i:!!!!:i:!!:!!!:!:!!!!!!m!!!!mm 
I !!mmmm!!!:::m!!!!!!:!!!!:m!!!!!!:!m::::!!::!!mmm!m!!!mm!!!!m!E!mm! 
I ....................................... ................................. 

FREQUENTlEfABEL VRAAG 61: Wat voor Soort bier zou (len Eindhovensstadsbier volgens u moeten zijn? 

Soort Seizoens bier 

blanco 
ja 
nee 

, % I histogflUl1 

9 9 
5 5 

86 86 

I_!iilmmmm!!!iil!!:::!i!!!!:mmiim::::::::::::::mi::::::::::!:::i:!!!:!!!::::::!!ii!!!!mm!m 
II ._.i.m!.m!.!ll.:m.!H!.!m.!mlllm:.m.m!.!m.m!.m.!!!!.!!!!.!::!.m!.!!!!.m.m:.m:.m:.:m.m.m:~~!!!!!!!!~!!!!!! 

::::::::::::::::: 

totaal 100 100 
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FREQUENTIETABEL VRAAG 62: Wat voor soon bier IOU een Eindhovensstadllbier volgens u moeten zijn? 

Ander soon bier 

blanco 
ja 
nee 

# % I histogram 

9 9 
6 6 

85 85 

l_i::::::iii:::iiiiiii:::mi::::iH:::::::im::::::::::::::::::::::::::::::ill:::::::::::::::::::::::::::::::: 
I_:::::mm::::::::lil:mlmmmlmmmm:::::::::::::::::::::::::::::::::::l:::::::m:::::::::::::::::: 
I 

.................. ................. ................. 

totaa! 100 100 

FREQUENTIET ABEL VRAAG 63: A1s het alcohol percentage voor u van helang is, hoe wilt u het hebben? 

A1coholpercentage Stadllbier 

blanco 
lang 
midden 
hoog 
leer hoog 

totaal 

# % 

16 16 
12 12 
4242 
25 25 
5 5 

100 100 

I , 

histogram 

............................................. & ....................................................... .. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1_::lllllllllllmmmmmmmmmlllmmlml::::l::::1::::ll:::::::::::::::llllll::::l:::::::m:mm 

FREQUENTIETABEL VRAAG 64: A1s de keuze van stadllbier uit tap of uit flesje voor u van helang is, op welke wijze wilt u het dan hebben? 

Voorkeur tap I flcsje # % 

blanco 18 18 
tap 45 45 
flesje 29 29 

tap+flesje 8 8 

totaa! 100100 

histogram 

................................................................................................................... .............................................................................................................. "' ...... . ....................... "' .... "' ...................................................................... . 
I ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
I 
I_:::::::::::m:!::::!::::!:!m::::!!!!!:::::::!::::!:!::!:!!!!!!:E!m:::::::!:::!!!m:::!:!::::mmm!!! 

, .. " ........................................................................................... . 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

FREQUENTIETABEL VRAAG 65: Wat is volgens u een redelijke prijs in de cafe's voor een Eindhovensstadllbier? 

Frijs in Cafe voor Stadllbicr 

blanco 
minder dan fl,-
van fl,- tim fl,75 
van fl,76 tim 1'2,50 
van 1'2,51 tim f3,50 
van f3 ,51 11m f4,50 

meer dan f4,50 

totaal 

# % I histogram 

1313 
o 0 
5 5 

30 30 
27 27 
19 19 

6 6 

100100 

I ~~~'-················"··"""···"""···"""···"·""·"·"··· ............................................................ . ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::;:~:::;:;:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

,:::::::H::::::i::::::::::ill:mmmmm:m::::mmm:::::::::::::m:::::::::::::::::::::::!:::::::::!!!mm 
'i

, 

:-=:::5:::5:::5m5:::;:::;m;mrnmmm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!~!!!!!!!! :::::::::::::::::::::::::::::::::;::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .............................................................................................. ................................................................................ " ................ . ............................................................................................... ................................................................................................... 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::;::::: 

I_m:!!:::::::mmimmmmmmllm::m::::imm:::::m:::::::i:::::::::::::::::::::::::lm::::::H! 

FREQUENTIETABEL VRAAG 66: Wat is volgens u een redelijke prijs in de restauranta voor een Eindhovensstadsbier? 

Prijs in Restaurant voor Stadlibier 

blanco 

minder dan fl ,SO 
van fl ,51 11m 2,50 

van f2,51Ilm 3,50 
van f3,51 11m 4,50 
van f4,5111m 6,
hogerdan f6,-

totaa! 

# % 

20 20 
1 1 

29 29 
2020 
19 19 

1111 
o 0 

100 100 

histogram 

I ................................................................................................... ........................................................................................................... 

,1'5mi5m5:::5::i:5m5m5:m~!~~~~~~~~~~~~mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ....................................................................................................... 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

I_!::::::i:i:mmmmi:m!mmi:::i!:i:l!m:::imii:::lil::imi:l!!:iili!:!!!i:i!:!l:::!i::::ii:::l 
I il!i:!!i:::l!!!:immi::::::m:!!mm::mmmmmmmmmmmmmm!::iiimmi:im!!!mmm:::i 
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FREQUENTlEfABEL VRAAG 67: Wat is volgens u een redeJijke prijs in de slijterijen voor een Eindbovensstadsbier? 

Prijs in Slijterij voor Stadsbier # % 1 histogram 

blanco 
minder dan fl,
van fl,- tim fl,75 
van fl,76 tim fl,50 
van fl,51 tim f3,50 
van f3,51 tim f4,50 
van f4,51 tim f6,
hoger dan f6,-

totaal 

23 23 
10 10 
33 33 
25 25 
9 9 
o 0 
o 0 
o 0 

100100 

I iii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::iii::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

1 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

1_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1 :::::::m:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
I:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

FREQUENTIEfABEL VRAAG 68: Wat is volgens u een redeJijke prijs in de supermarkten voor een Eindbovensstadsbier? 

Prijs in Supermarkt voor Stadsbier # % histogram 

blanco 25 25 
minder dan fl,- 15 15 
van fl,- tot fl,50 30 30 
van fl,51 tim fl,- 14 14 
van fl,OI tim fl,50 11 11 

1 

!
EEEE5~~~i·~·~··~···································· ................................................ . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

I iEE::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Eii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
I i:::::::::::::::::::::: ii:: i: H:::::::::::::::::::: i:::::::: i:: ii::::::::::::: i:::: 
I iii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::iii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

van fl,51 tim f3,- 4 4 I.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
van f3,OI tim f4,- 1 I:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
van f4,01 tim f5,- 0 0 I:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
meer dan f5,- 0 0 I:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

totaal 100100 

FREQUENTIEfABEL VRAAG 69: AIs het intago van het stadsbier voor u van belang is, welke uitstraling I imago dient er dan aan verbondente zijn? 

Hoogstaand kwaIiteitsbier 

blanco 
ja 
nee 

# % 

16 16 
33 33 
51 51 

totaal 100 100 

histogram 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::" ................................................................................ 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ........................................................... ........................................................... ........................................................... 

FREQUENTIEfABEL VRAAG 70: AIs het intago van het stadsbier voor u van beiang is, welke uitstraling I intago dient er dan aan verbondente zijn? 

Duur, elitair bier 

blanco 
ja 
nee 

totaal 

# % 

17 17 
1 1 

82 82 

100 100 

histogram 

1 l1li111l1lil1lil1li··········· .. ························································································· ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
I:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1 

....................... ....................... ....................... 

FREQUENTIET ABEL VRAAG 71: AIs het imago van het stadsbier voor u van belang is, welke uitstraling I intago dient er dan aan verbonden te zijn? 

"Gewoon" bier voor iedereen 

blanco 
ja 
nee 

# % 

17 17 
31 31 
52 52 

totaal 100 100 

histogram 

..................................................... ................. ....... . 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::: :::::::: ................................... ................. ....... . 

::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::: :::::::: ........... ................. ....... . 
::::::::::: ::::::::::::::::: :::::::: 

.................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. 



~.~DRI.JFSK;UNOE 
.JDl vy ink .. I Haalbaarheidsonderzoek Sfadsbrouwerij - pagina 65 

--------------------------------------------------~-----oC\det'ft.,.O\*~ •• d .. Ie .en 

FREQUENTIETABEL VRAAG 72: AIs bet imago van bet stadsbier voor u van belling is, welke uitstraling I imago dient er dan aan verbonden te zijn? 

Bier voor bierkenner 

blanco 
ja 
nee 

1/ % 

17 17 
19 19 
6464 

tolaal 100 100 

histogram 

::::::::H::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::H::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ...................... " ....... "" .... " .. "",, ................................. "' .................................. . 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ................................................ .............................................. .................................................. 

FREQUENTIETABEL VRAAG 73: Als het imago van het slIldsbier voor u van belling is, welke uitstraling I imago dient er dan aan verbondente zijn? 

'Uefde" voor Eindhoven 

blanco 
ja 
nee 

1/ % 

16 16 
9 9 

75 75 

tolaal 100 100 

histogram 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I 
l_mmiiiiiiiimiimmmiimmimmiiiiiliiiiiimiiiHiiiilllii:::::::::I:I:1::::::::1:1:::::::1::::: 
I ............................. 

::::::::::::::::::::::::::::: 

FREQUENTIETABEL VRAAG 74: AIs het imago van bet stadsbier voor u van belling is, welke uitstraling I imago dient er dan aan verbondente zijn? 

Bier voor bijzondere gelegenheden 

blanco 
ja 
nee 

/I % 

17 17 
11 11 
7272 

totaaJ 100 100 

histogram 

....................................................................................................................................... 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I 

I_lllll:lll:lillliillllilmlllllillili:::iii:l:ilimi:illl:::llllllllmlii::::III::::::::I::::::::::::l::: 
I 

.......................................... ............................................ .......................................... 

FREQUENTIETABEL VRAAG 75: AIs het imago van hel stadsbier v()()r u van belang is, welke uitstraling I imago dient er dan aan verbondente zijn? 

Ander imago dan genoemden 

blanco 
ja 
nee 

1/ % 

16 16 
7 7 

7777 

tOlaal 100 100 

histogram 

ii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::iii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I 
I_mllmm::mmm:lmllll:m:mll::llimmimmmiilllmlll:milmmllli:lili:l::::l:l::::ii:::i 
I ............................. ................................... ................................ 
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Bijlage 3 Brief aan professionele doelgroepen 

< Geadresseerde > 

Technische Universiteit Eindhoven 
Bedrijfskundewinkel 
Paviljoen U1 
Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 
Telefoon (040) 473415 

Eindhoven, 11 mei 1995 
Betreft: Haalbaarheidsonderzoek m.b.t. introductie Eindhovens stadsbier 

Geachte mevrouw I heer, 

In Eindhoven staat wat op stapel! 

Sinds enkele jaren heeft de stad flinke vorderingen gemaakt met het ontwikkelen van haar 
eigen identiteit. Het Philips-muziekcentrum, de Heuvel Galerie, de uitbreiding van het 
Philipsstadion en de vele nieuwe evenementen op de nieuwe Markt en haar omgeving zijn 
sprekende voorbeelden van het werken aan haar imago. 

Maar, er ontbreekt nog iets essentieels: een Eindhovens stadsbier! Een herkenbare dronk 
waarin de oude nostalgie en het nieuwe elan van de stad Eindhoven zich verenigen. Het 
bier waarmee de Eindhovenaar zich kan onderscheiden. 

In dit kader heeft een bekende in de bierwereld momenteel vergevorderde plannen voor 
het opzetten van een eigen stadsbrouwerij in het hart van Eindhoven. Alvorens dit project 
het groene licht te geven, vindt hij het belangrijk een aantal meningen hierover te peilen. 
De Bedrijfskundewinkel van de TUE heeft zich bereid gevonden deze onderzoekstaak uit 
te voeren. 

Graag zouden wij met u van gedachten wisselen over het te introduceren stadsbier. Wij 
zouden het op prijs stellen om tijdens een persoonlijk gesprek uw mening en ideeen te 
horen over de bereidheid tot opname van dit stadseigen bier! 

Een dezer dagen willen wij graag telefonisch contact met u opnemen om een afspraak 
voor een gesprek te maken. Heeft u reeds vragen of opmerkingen, dan kunt u ons 
bereiken op telefoonnummer (040) 45 59 52. 

Wij willen u bij voorbaat hartelijk danken voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groeten, 

Harald Leenaars Anneke van de Watering 
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