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Voorwoord 

Computeranimatie 

Dit verslag is het resultaat van het project 'computeranimatie' dat ik bij de Bedrijfskundewinkel heb 
uitgevoerd. Het project heeft bijgedragen aan het uitbreiden van mijn ervaring op het gebied van 
marktonderzoek. Daamaast heeft het me enig inzicht gegeven in de zeer specifieke branche waarin de 
opdrachtgever werkzaam is. Vooral het zeer creatieve karakter van het werk zorgt ervoor dat ik diepe 
bewondering heb voor de werkzaamheden van de opdrachtgever. Ik hoop met dit onderzoek een bijdrage 
geleverd te hebben aan het verlichten van de zakelijke kant van de werkzaamheden van de opdrachtgever, 
zodat deze zich meer kan concentreren op het creatieve gedeelte. 
Ik heb dit project ervaren als een zeer nuttige, praktische en aangename manier om mijn tot nu toe opgedane 
bedrijfskundige kennis in de praktijk te brengen. 

De Bedrijfskundewinkel is een aan de Technische Universiteit Eindhoven verbonden 
organisatieadviesbureau dat gerund wordt door studenten. Via de Bedrijfskundewinkel kunnen startende 
ondememers, kleine ondememingen en non-profit instellingen kosteloos bedrijfskundig onderzoek laten 
uitvoeren. Deze onderzoeken worden dan uitgevoerd door studenten van de studierichting Technische 
Bedrijfskunde van de faculteit Technologie Management van de Technische Universiteit Eindhoven. 

Er zijn enkele person en die ik wil bedanken voor hun inzet bij het verwezenlijken van dit project. Allereerst 
mijn begeleiders, Geertje Gloudemans en Martijn de Jongh, hen wi! ik bedanken voor hun steun en kritiek 
die ze mij bij het uitvoeren van dit onderzoek gegeven hebben. 
Daamaast wit ik ook de andere bestuursleden van de bedrijfskundewinkel bedanken voor hun inzet voor het 
welslagen van dit project. Door vakanties zijn mijn begeleiders niet altijd is staat geweest mij optimaal te 
begeleiden, maar in die gevallen werd er zeer goed bijgesprongen door andere leden van de 
bedrijfskundewinkel. Hiervoor hartelijk dank. 
Ten slotte wil ik ook de opdrachtgever bedanken. Zonder hem was er geen project geweest. Ik hoop dat dit 
onderzoek hem de nodige informatie geeft om zijn bedrijfje te laten uitgroeien tot een bloeiende business. 

Stef Mestrom 
Eindhoven, december 1999. 
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Samenvatting 

Computeranimatie 

De opdrachtgever van dit project is een deskundige op het gebied van het maken van animaties, concepten 
en design van met name dingen die nog niet bestaan. De werkzaamheden zijn gegroeid vanuit zijn hobby, 
die hij tijdens zijn studietijd al had en waarvan hij nu zijn werk heeft weten te maken. Aangezien hij er nu 
echter van moet zien te leven, is het noodzakelijk dat er voldoende afnemers zijn om zijn werk aan klanten 
te verkopen. In de nabije toekomst wi! hij zijn bedrij:fje laten groeien. Daartoe moet er eerst inzicht 
verkregen worden in de markt van het betreffende bedrijr. 
De opdracht is dan ook gestart om inzicht te krijgen in de mogelijke markt van het reclamebureau en te 
bekijken waar de kansen van het bedrijf liggen. Dit heeft geresulteerd in de volgende onderzoeksvraag: 

"Wie zijn de klan ten van de opdrachtgever en hoe dienen deze klanten Ie worden benaderd zodat het bedrijf 
kan doorgroeien" 

Om deze onderzoeksdeelvraag te beantwoorden is een enquete opgesteld en verstuurd aan potentiele 
afnemers van de producten van het bureau. Vit de resultaten van deze enquete bleek dat er vooral veel 
interesse is voor bepaalde soorten reclame-uitingen: 

Website-ontwerp en 
Folder ontwerp. 

Verder bleek dat andere vormen van reclame-uitingen niet door een groot aantal ondememingen gebruikt 
wordt. Vooral voor bioscoopreclame was weinig animo. Cd-rom producties liggen ook achter, maar heeft de 
potentie om groter te groeien om dat dit nog een vrij nieuw fenomeen is. 
Verder bleek dat vooral mediabedrijven en ondememingen in de zakelijke dienstverlening interesse hebben 
in de activiteiten van het bureau. 
Naar aanleiding van de enquete zijn dan ook een aantal aanbevelingen opgesteld. Deze lui den als voigt: 

Zorg voor schriftelijke benadering van de klanten 
Zorg voor een ruim pakket aan producten met een of twee speerpunten 
Zorg voor goede communicatie met de klant 
Contacteer de bedrijven die hebben aangeven interesse te hebben in het product van het bureau 
Concentreer de aandacht van de activiteiten van de onderneming vooral op folders en websites 
Richt de aandacht niet te zeer op kleine bedrijven 

v 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een inleiding gegeven op dit rapport In hoofdstuk 2 komt de onderzoeksopzet aan de 
orde. Aan de hand van de situatie-omschrijving en een probleemomschrijving wordt de opdracht 
gedefinieerd Hierin staat omschreven hoe het onderzoek is opgezet. In hoofdstuk 3 komt het onderzoek aan 
de orde. In hoofdstuk 4 zijn dan de resultaten van het onderzoek aan de orde, waama in hoofdstuk 5 de 
conclusies en aanbevelingen worden beschreven. Er zijn daarnaast nog verschillende bijlagen aan het 
rapport toegevoegd die de resultaten van het onderzoek ondersteunen. 
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Hoofdstuk 2 

2.1 Inleiding 
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Onderzoeksopzet 

In dit hoofdstuk, de onderzoeksopzet, wordt het vooronderzoek in grote lijnen beschreven. 
Achtereenvolgens zullen aan de orde komen: de situatie-omschrijving (2.2), de probleemformulering (2.3), 
de opdrachtomschrijving (2.4), de afbakening (2.5), de onderzoeksvraag (2.6), de onderzoeksdeelvragen 
(2.7) en de methoden van onderzoek (2.8). Aan de hand hiervan zal het onderzoek worden uitgevoerd. 

2.2 Situatie-omschrijving 

De opdrachtgever heeft een bedrijf dat zich bezig houdt met het maken van concepten van te ontwikkelen 
producten voor verschillende bedrijven en computeranimaties. Het gaat hierbij om het maken van folders en 
animatie- en designfilmpjes gericht op het vermaak van mensen. 
Het bedrijfje is opgericht in 1993 als hobby van de opdrachtgever toen deze nog student was. Sinds 1997 is 
hij hier professioneel mee bezig. Er werken nu 3 mens en fuJltime voor het bedrijf. Zij houden zich onder 
andere bezig met het maken van animaties. 
De lengte van de animatie kan varieren van een aantal seconden tot enkele minuten. De prijzen voor zo'n 
filmpje staan min of meer vast. Daarnaast maakt het bedrijfje nog folders, bioscoopfilmpjes, decors voor 
beurzen en cd-rom producties 
De klantenkring die het bedrijfje heeft verworven is zeer verspreid. Het bedrijfje heeft klanten in heel 
Nederland als ook in andere delen van Europa. De meeste recJame gaat via mond-op-mond recJame. In de 
markt die bediend wordt, zijn weinig concurrenten in de regio. Echter in de randstad zitten wei veel 
soortgelijke bureaus. 
De markt die men tracht te bedienen is volgens de opdrachtgever sterk groeiende. 
Omdat het bedrijfje in de studententijd is opgestart en hij voora! nog contacten heeft met de klanten van toen 
zijn de prijzen die gevraagd worden erg laag. In de studententijd was het meer als hobby en niet als 
inkomstenbron om van te leven. Dit is nu echter wei het geval en vandaar dat de prijzen systematisch van 
het zeer lage niveau naar een hoger niveau gebracht worden. Dit om de bedrijfsvoering rendabel te maken. 
De klanten van het bedrijfje zijn ook vaak vrienden van de opdrachtgever. Veel wordt informeel geregeld. 
De zakelijke markt wordt (nog) niet of nauwelijks bereikt. 

3 
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2.3 Probleemomschrijving 
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Zoals bij de situatieomschrijving al is weergegeven is de klantenkring van de opdrachtgever zeer divers. Het 
probleem wordt dan ook door de opdrachtgever als voigt omschreven: 
Wat is de markt buiten de videoproducenten en hoe moet ik deze markt benaderen. Is het via andere wegen 
mogelijk deel te nemen aan presentaties en/ofproducties. 
De opdrachtgever is zelf al op zoek geweest naar enige informatie over de markt in de video en 
entertainmentbranche. Echter bij de KvK is hierover niets te vinden. 
Verder is er voor deze branche geen brancheorganisatie die hierbij van dienst zou kunnen zijn. De sector 
valt onder de vrije beroepen waardoor er geen branchevereniging is. 
Het onderzoek moet zo snel mogelijk afgerond moet zijn om de weg vrij te maken voor duidelijke nieuwe 
acquisitie. Het bedrijfje kan nu net rond komen, echter door de resultaten van het onderzoek is het evenwel 
mogelijk de winst te vergroten en uit te breiden. 

2.4 Opdrachtomschrijving 

De opdracht voor dit onderzoek is het uitvoeren van een marktonderzoek. Uit dit marktonderzoek dient naar 
voren te komen wie de klanten van het bedrijfje zijn alsmede hoe ze benaderd moeten worden. Daarnaast 
dient duidelijk gemaakt te worden waar de groeikansen van het bedrijf liggen en hoe deze optimaal benut 
kunnen worden. Uit het rapport dient direct bruikbare informatie naar voren te komen om de opdrachtgever 
een doorstart te kunnen laten maken 

2.5 Afbakening 

Het marktonderzoek zal als voigt afgebakend worden. Aangezien de opdrachtgever zieh vooral rieht op de 
groei en de klanten op de binnenlandse markt wordt er in dit onderzoek geen aandacht besteed aan 
buitenlandse klanten. Er wordt dus aileen gekeken naar de binnenlandse markt. 
Er wordt voornamelijk gekeken naar bedrijven die gebruik zullen maken van de geboden produeten, zoals 
ondernemingen in midden- en kleinbedrijf. Het gaat hierbij om veelsoortige bedrijven zoals non-profit 
ondernemingen, toerisme, evenementenindustrie, zakelijke dienstverlening en dergelijke. 

2.6 Onderzoeksvraag 

Uit het vooronderzoek is een vraag naar voren gekomen die door dit onderzoek beantwoord zal moeten 
worden. Deze vraag is als voIgt geformuleerd: 

Wie zijn de klan ten van de opdrachtgever en hoe dienen deze klanten Ie worden benaderd zodat hel bedrijf 
kan doorgroeien? 

4 
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2.7 Onderzoeksdeelvragen 

Computeranimatie 

Vit deze onderzoeksvraag kunnen enkele onderzoeksdeelvragen worden afgeleid, die de onderzoeksvraag 
ondersteunen. 

1) In welke branche zijn de klanten werkzaam? 
2) Aan welk soort animatie is de meeste behoefte? 
3) Hoe moeten de toekomstige kJanten benaderd worden? 
4) Wat zijn de groeikansen voor het bedrijf? 
5) Hoe kan men deze mogeJijke groeikansen het best benutten? 
6) Is het bedrijf in de juiste regio werkzaam? 
7) Waarop wordt de onderneming vooral afgerekend? 

2.8 Methoden van onderzoek 

De informatie, die dient te worden verzameld, zal op een aantal manieren geprobeerd worden te verkrijgen. 

1) Door schriftelijke enquetes te houden onder klanten dan weI eventuele mogelijke klanten. 
2) Door informatie van de opdrachtgever. 
3) Aile andere mogelijkheden van onderzoek zoals internet, Cd-rom's enz. 
4) Oeskresearch. 

5 
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Hoofdstuk 3 

3.1 Inleiding 

Compuleranimatie 

Het Onderzoek 

In dit hoofdstuk komt aan de orde hoe het onderzoek is uitgevoerd. De methoden van onderzoek zijn al in 
paragraaf 2.8 beschreven, maar zul1en in dit hoofdstuk dieper worden uitgewerkt. 
In paragraaf 3.2 komen de methoden van onderzoek aan de orde. Paragraaf 3.3 beschrijft hoe de enquete tot 
stand is gekomen. Uiteindelijk zal in paragraaf 3.4 de verwerking van de resultaten van de enquete aan bod 
komen. 

3.2 Methoden van onderzoek 

Het onderzoek be staat uit een aantal methoden van onderzoek die hieronder zullen worden behandeld. 

3.2.1 De enquete 

Om een goed beeld te krijgen van de mogelijke klanten voor het computeranimatiebureau en de methoden 
van benadering van deze klanten is een enquete opgesteld. De belangrijkste doelstel1ing van deze enquete is 
om erachter te komen wie de mogelijke klanten van het bedrijf zjjn, van welke diensten ze het liefst gebruik 
maken, wat ze voor de diensten willen betalen, hoe ze benaderd willen worden en waar de uitingen van 
reclame vooral op gericht moeten zijn. 

De enquete, die aan de hand hiervan is opgesteld is in bijlage 2 toegevoegd. De vragen uit deze enquete zijn 
in samenwerking met de opdrachtgever opgesteld en verstuurd. 
Het uitzoeken van de bedrijven die door middel van de enquete benaderd moesten worden was nogal 
moeilijk. De opdrachtgever wist zelf niet welke bedrijven geYnteresseerd zouden kunnen zijn. Om toch een 
goede steekproef te houden zijn er uit verschillende branches, bedrijven van verschillende grootte 
aangeschreven, waarvan gedacht werd dat ze mogelijk gebruik zouden kunnen maken van de diensten van de 
opdrachtgever. 
Hierbij is gebruik gemaakt van bedrijven in de gouden gids. De bedrijven liggen over heel Nederland 
verspreid, echter zo'n 50% van de aangeschreven bedrijven ligt in Eindhoven en omgeving. 

Naast het gebruik van de gouden gids zijn enkele adressen van grote mediabedrijven opgezocht op internet 
en deze bedrijven is ook een enquete toegestuurd. Daarnaast werd door de opdrachtgever een lijst verstrekt 
met allerlei concurrenten. Deze concurrenten hadden op hun eigen homepage hun klanten ook genoemd als 
voorbeelden. Naar deze bedrijven is ook een enquete toegestuurd. 

De omvang van de enquete moet voJdoende aanleiding geven om geldige conclusies te kunnen trekken. 
Daarom zijn er 500 enquetes verstuurd. Uitgaande van een respons van ongeveer 20%. 
Aan de enquete is ook een antwoordcoupon gehecht waarop het betreffende bedrijf haar eigen gegevens kon 
invullen zodat de opdrachtgever contact met hen kan zoeken. Het invullen van deze antwoordcoupon was 
geheeJ vrijblijvend. 

Bij de enquetes was een introductiebrief gevoegd met daarin beschreven het doel van het onderzoek, een 
beschrijving van het betreffende bureau, een uitleg van de onderzoeker, de Bedrijfskundewinkel en een 
invulinstructie. Deze introductiebrief is te vinden in bijlage 1. In dele brief is ook naam, adres en tel. nr. van 
de opdrachtgever opgenomen zodat bedrijven met interesse zelf contact op kunnen nemen met de 
opdrachtgever. 

7 
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Aangezien de omgeving van het computeranimatiebedrijf geheel onbekend terrein was, is via internet 
gezocht naar bronnen om de omgevingssituatie van het bedrijfte verkennen. De resultaten hiervan zijn is 
hoofdstuk 4 vermeld. Daarnaast zijn er ook nog een aantal collega-bedrijven via een enquete via e-mail 
aangeschreven. 
Hen is gevraagd een reactie te geven op de marktsituatie waar zij zelf inzaten en hoe ze deze in de toekomst 
zagen. Naar 10 collega bedrijven zijn deze e-mail enquetes gestuurd. Hierbij zijn slechts een kLein aantal 
vragen gesteld zodat het invullen van deze vragenlijst laagdrempelig bleef. 

3.3 De enquete 

Om de enquete op te kunnen stellen is uitgegaan van de onderzoeksvraag en de onderzoeksdeelvragen. 
Aangezien in de onderzoeksdeelvragen gevraagd werd aan welke soort animatie het meeste behoefte is en 
waar de groeikansen van het bedrijfje lagen, is aan de opdrachtgever gevraagd welke activiteiten hij 
allemaal uitvoert en tegen welke kostprijs. Daaruit bleek dat er een aantal aspecten zijn waarin de 
verschillende vormen van animatie zijn in te delen. 

Deze aspecten zijn: 
Bioscoopreclamefilmpjes 
Folder ontwerp 
Cd-rom producties 
Decor ontwerp 
Web-site ontwerp en 
Animatiefilmpjes 

Voor al deze aspecten zijn een aantal variabelen bekeken. 
Dit waren o.a.: 
Behoefte aan het product 
Wat wenst men ervoor Ie betalen 
Hoe vaak maakt men er gebruik van 
Door wie dient he! product gemaakt te worden 

Daarnaast zijn er in de enquete nog cen aantal algemene vragen gesteld. Deze waren in eerste instantie 
bedoeld om een beeld te krijgen van het soort klanten voor het bedrijfje. Daarnaast zijn er nog enkele vragen 
gesteJd over de bereikbaarheid en de behoefte aan een dergelijk multifunctioneel bureau. 

In tabel 3.1 is een overzicht gegeven van de hoofdbegrippen die in de enquete gebruikt zijn. 
Uit deze hoofdbegrippen zijn een aantal aspecten geformuleerd waaraan een aantal variabelen hangen, deze 
variabelen zijn getoetst in de enquete vragen. 

8 
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TabeI3.1: Begrippen aspecten en variabelen 

Bef,!rip Aspect 
Klant Profiel 

Animatie Bioscoopreclame 

Folders 

Web-site 

Cd-rom's 

Decors 

Samenwerking Rec lamebureau 

Contact 

3.4 Verwerking van de enquetes 

Computeranimatie 

Variabele 
Branche 
# werknemers 
Reclameatbankelijkheid 
Behoefte 
Prijs 
Fr~uentie 

Aanbieder 
Behoefte 
Prijs 
Frequentie 
Doel 
Aanbieder 
Behoefte 
Prijs 
Fr~uentie aanpassing 
Doel 
Aanbieder 
Behoefte 
Prijs 
Frequentie 

i Aantal 

• Doel 
Aanbieder 
Behoefte 
Prijs 
Fr~uentie 

Doel 
Aanbieder 

Behoefte 
Soort producten 
Fr~uentie 

Methode 

De enquetes zijn verwerkt met behulp van het programma SPSS 7.5. Met dit programma kan op een relatief 
snelle en eenvoudige manier verbanden tussen vragen, en frequentie tabellen worden aangegeven. Oit 
programma maakt gebruik van statistische method en om verbanden te kunnen valideren. 
De gegevens uit de e-mail enquete naar collega's en de resultaten van de internet search zijn met behulp van 
'common sense' in hoofdstuk 4 opgenomen. 

9 
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Hoofdstuk 4 

4.1 Inleiding 

Computeranimatie 

Resultaten 

In dit hoofdstuk volgen de resultaten van de verschillende methodes van onderzoek. In paragraaf 4.2 zijn de 
resultaten van de deskresearch vermeld met de resultaten van de kleine e-mail enquete onder de collega
bedrijven. Elke vraag uit de enquete wordt in paragraaf 4.3 behandeld. 

4.2 Deskresearch 

Voordat de branche bekeken kan worden moet eerst duidelijk zijn, welke werkzaamheden door Maximus 
Concepts Design & Animations worden uitgevoerd. Hierover is al kort gesproken in de situatieomschrijving. 
Dit is echter nag onvolledig. Maximus CD&A houdt zich niet aileen bezig met het maken van 
animatiefilmpjes en folders, maar maakt daarnaast voor opdrachtgevers ook websites, Cd-ram's, educatieve 
presentaties en decors voor beurzen. 

Hoe de markt er in grate lijnen voor staat is gevonden op internet [6]. Hierbij is gekeken naar de 
reclame(advies)bureaus waar oak Maximus CD&A deel van uit maakt. De diensten, die de bureaus 
aanbieden kunnen sterk verschillen per bureau. Uit reacties van andere bureaus en 'common sense' kan men 
opmaken dat men door deze verschillen zijn/haar eigen bureau juist kan profileren. Er zijn bureaus die een 
full-service pakket aanbieden van conceptontwikkeling tot uitvoering inclusief marktonderzoek, 
promotiecampagnes, mediaplan en media-inkoop. Andere bureaus richten zich echter op een onderdeel 
hiervan. 

Marktinformatie: 
Voor de reclamebureaus is van belang de ontwikkeling van de mediabestedingen van aile bedrijven. Deze 
stijgt jaarlijks met zo'n 7%. Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat dit voor de verschillende soorten 
media nogal uiteenloopt. 

Voor 1996 zag dit er als voIgt uit ten opzichte van 1995: 
Bioscopen -12% 
Televisie -0.7% 
Radio 19% 
Buitenreclame 
DagbJaden 
Adresboeken 
Beurzen 

18,4% 
12% 
13,8% 
12,5% 

Hieruit blijkt dus dat vooral de radiorec1ame, buitenreclame en reclame op beurzen sterk zijn gestegen wat 
betreft uitgaven. Bioscopen en ook T.V. reclame blijven hierin flink aehter. 

Branche-omzet. 
De omzet in de rec1amebranehe is in 1996 met 10% gestegen. Door een toename van het aantal 
reclamebureaus (8%) is het gemiddelde bureau inkomen echter veel minder sterk gestegen. 

Voor de reclamebureaus is het van belang dat het bedrijfsresultaat verbetert. De reclamebureaus krijgen 
namelijk een steeds groter wordende verantwoordelijkheid doordat de relatie met hun opdrachtgevers 
verzakelijkt en er steeds projectmatiger wordt gewerkt. 

11 
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De rendementen van de reclamebureaus dienen ook sterk te verbeteren. Oit om de stijging in de salarissen 
door de krapte in de arbeidsmarkt op te vangen. Vooral de goede werknemers gaan freelance werken. 
Hierdoor stijgt ook het aantal kleine reclamebureaus sterk. Oit aantal bedraagt al zo'n 96% van het totaal 
aantal reclamebureaus. 

De media- en reclamebestedingen voorziet voor de komende jaren een poslheve ontwikkeling. De 
reclamebureaus kunnen hiervan profiteren. Echter omdat de opdrachtgevers steeds kritischer worden op het 
eindproduct en de prijs, moet een reclamebureau enerzijds investeren in nieuwe creatieve mensen, 
onderzoek en technische apparatuur en anderzijds zorgen voor kostenbeheersing. 
De kosten kunnen laag blijven door te werken met flexibele netwerkstructuren. Oit moet echter niet leiden 
tot continue mutaties van personeel. 

De e-mail enquete 
Van de 10 verstuurde e-mail enquetes zijn er 4 teruggekomen. 3 hiervan waren val ide. Een gaf aan geen tijd 
te hebben voor het invullen van de enquete. De resuitaten waren als voIgt: 
I. De branche is groeiende en bied veel mogelijkheden, vooral als men zieht durf te onderscheiden van 
anderen. 
2. Aile bureaus hebben een ander pakket aan diensten die ze aan bieden, met meestal 1 Ii 2 speerpunten 
3. De kosten voor het maken van een opdracht zijn erg opdrachtatbankelijk. Er zijn nauwelijks standaard 
prijzen. 
4. Aile mogelijkheden voor het maken van contacten met klanten worden gebruikt. (Telefonisch, schriftelijk 

(met voorbeelden mogelijkheden) en presentaties binnen bedrijt) 

4.3 Resultaten van de enquete 

Van de 500 verstuurde enquetes zijn er slechts 89 teruggestuurd (18%). Oit percentage is wei aan de lage 
kant. Oit heeft echter een aantal redenen: 

- De enquete was verstuurd in de vakantieperiode, hierdoor waren veel bedrijven gesloten of werkten 
slechts met beperkte mankracht. Natuurlijk heeft op zo'n moment het invullen van een enquete de laagste 
prioriteit. 

- Uit de geretourneerde enquetes bleek dat veel bedrijven niet gecharmeerd waren van de vragen over 
uitgaven van reclamebudgetten Het kan zijn dat er een aantal bedrijven zijn geweest, die om reden van 
deze vragen de enquete domweg niet hebben teruggestuurd. 

- Oaarnaast zijn er ook bedrijven geweest, die wei nog in de gouden gids stonden, maar niet meer op het 
genoemde adres werkzaam waren. Er zijn dan ook 10 enquetes oningevuld retour gekomen van de PTT
post. 

- Aangezien moeilijk in te schatten is of een bedrijf profijt heeft van de diensten van het reclamebureau, 
kan het zijn dat er bedrijven aangeschreven zijn, die geen gebruik willen maken van een reclamebureau 
en de enquete dan ook niet hebben teruggestuurd. 

In deze paragraafworden hieronder de vragen behandeld in de volgorde zoals ze in de enquete voorkomen. 
Oit zal gebeuren in de vorm van een staafdiagram. [n de diagrammen staan de percentages vermeld. De 
begeleidende tekst geeft toelichting op de staafdiagrammen. Vaak is hierbij de staaf van de niet ingevulde 
enquetes weggelaten. Oit is gedaan voor de duidelijkheid van de verschillen tussen de wei ingevulde vragen, 
maar geeft wellicht wei een vertekend beeld ten opzichte van andere vragen. In paragraaf 4,4 worden de 
eventuele relaties tussen verschillende vragen onderzocht. 

12 
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Vraag 1: Tot welke branche behoort uw 
bedrijf? 
De verschillende branches die ingevuld zijn, 
zijn ingedeeld in de nevenstaande 10 
branches. Van deze 10 neemt zakelijke 
dienstverlening een prominente plaats in. 
Verder is zoveel mogelijk bij het uitschrijven 
van de enquete gezorgd voor een gelijkmatige 
verde ling. 

Vraag 2: Hoe groot is uw bedrijf? 
Vit de resultaten hiemaast blijkt dat vooral 
veel kleine bedrijven (1-5 werknemers) de 
enquete hebben ingevuld. (33%) 
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Vraag 3: Is uw bedrijf atbankelijk van 
reclame? 
Een groot deel van de ondervraagden geeft 
aan afuankelijk te zijn van reclame (34%). 
Een zeer klein dee! geeft aan in het geheel 
niet afuankelijk te zijn van reclame. 56% 
echter geeft aan gedeeltelijk afuankelijk te 
zijn van reclame. 

Vraag 4: Maakt uw wei eens gebruik van 
eeo reclamebureau? 
Een groot percentage van de ondervraagden 
geeft aan gebruik te maken van een 
reclamebureau. (47%). Vele hebben een 
eigen afdeling of laten de reclame over aan 
het hoofdkantoor. Daarnaast geven enkele 
bedrijven aan anders, dit komt neer dat ze het 
vooral zelf doen, maar geen aparte afdeling 
hiervoor hebben. Slechts I a 2 geven aan het 
via de drukker te doen. 

Vraag 5: Wordt reclame voor uw bedrijf 
steeds belaogrijker? 
Het antwoord hierop van de ondervraagden is 
in 55% van de gevallen dat reclame steeds 
belangrijker wordt. 20% weet het niet en 24% 
dcnkt dat rec\ame niet belangrijker wordt. 
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Vraag 6: Maakt u wei eens reclame d.m.v. 
bioscoopreclame? 
Een groot deel van de ondervraagde bedrijven 
geeft aan geen reclame te maken door middel 
van bioscoopreclame. (89%). 
Slechts een klein percentage geeft aan weI 
ooit gebruik te maken van 
bioscoopreclamefilmpjes 

Vraag 7: Waarom maakt u geen gebruik 
van bioscoopreclame? 
De meeste ondervraagden geven aan dat ze 
geen bioscoopreclame gebruiken omdat het 
volgens hen te weinig effect heeft. (40%). Er 
zijn ook veel ondervraagden die het te duur 
vinden (20%). Sommige vinden beiden (7%). 
Een andere reden die niet genoemd is, is dat 
niet de juiste doelgroep in de bioscoop 
aanwezig is en de mediabedrijven hebben zelf 
voldoende mogelijkheden zich te profileren. 

Vraag 8: Door wie wordt het filmpje dan 
gemaakt? 
Als men al een reclamefilmpje maakt is dit in 
verreweg de meeste gevallen met een 
reclamebureau (6%), sommige Ls.m. de 
bioscoop (2%) en een ander via het 
hoofdkantoor (1 %). Beide andere gevallen 
geven een videoartiest aan. Let op in deze 
grafiek zijn de ondervraagden die de vraag 
niet hebben ingevuld niet meegenomen. 
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Vraag 9: Zou u gebruik willen maken van 
een professioneel bureau voor 
bioscoopreclame? 
Duidelijk is hier dat er weinig interesse is om 
een professioneel bureau in te schake len voor 
bioscoopreclame. Slechts 4% zal dit doen. 
4% weet het niet en 39% weet zeker van niet. 
Dit waarschijnlijk ook omdat ze geen 
bioscoopreclamefilmpje taten maken. 

Vraag 10: Hoeveel zou u maximaal voor 
het ontwikkelen van en filmpje van 30 
seconden willen betalen? 
Hoewel er 4 antwoordcategorieen waren, is 
het duidelijk dat de bedrijven niet bereid zijn 
een groter bedrag dan fl.t 0.000,- te betalen 
om een bioscoopreclamefilmpje te laten 
maken. Ook hierbij is de ko1om waarin de 
niet beantwoorde enquetes stonden niet 
toegevoegd. Slechts 30% heeft deze vraag 
beantwoord. De rest wil geen filmpje ofwil 
niet bij voorbaat zeggen wat ze ervoor willen 
betalen. 

Vraag 11: Maakt u wei eens gebruik van 
folders ter promotie? 
Bij de ondervraagde bedrijven is duidelijk dat 
er veel gebruik wordt gemaakt van folders ter 
promotie. 33% zelfs 4 ofmeer keer per jaar. 
Slechts 13% geeft aan geen folders te 
gebruiken. 
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Vraag 12: Waarom maakt u geen gebruik 
van folders? 
Van de l3% die geen gebruik maken van 
folders geeft 8% aan dat re dit niet nodig 
vinden. 2% geeft aan dat ze het effect ervan 
niet inzien en 2% geeft aan het te duur te 
vinden. 1 % geeft zowel aan het te duur te 
vinden als dat het te weinig effect zou 
hebben. 

Vraag 13: Door wie wordt de folder dan 
gemaakt? 
Op deze vraag mochten de respondenten 
meerdere antwoorden geven. Oit is in de 
grafiek hiernaast weergegeven. Er bleek dat 
er in totaal33% van de ondervraagden 
gebruik maakt van een eigen afdeling, 43% 
van een reclamebureau, 6% van een 
lithograaf en 11 % laat het aan het 
hoofdkantoor over. 6% procent geeft andere 
mogelijkheden aan zoals: een drukkerij, 
vrienden of toch zelf. 

Vraag 14: Zou u het ontwerpen van een 
folder aan een reclamebureau willen 
uitbesteden? 
Bij deze vraag moet natuurlijk eigelijk 
gekeken worden naar de bedr~iven die nag 
geen gebruik maken van een reclamebureau. 
45% van de ondervraagden geeft aan dit te 
willen uitbesteden. Dit is niet veel meer dan 
er bedrijven zijn die al gebruik maken van 
een reclamebureau (43%) 
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Vraag 15: Hoeveel zou u voor bet on twerp 
van een AS folder van 3 pag. dubbelzijdig 
willen betalen? 
40% van de ondervraagden geeft hier geen 
antwoord op. 25% geeft aan minder dan fl. 
1.500 hiervoor te willen betalen terwijl24% 
aangeeft tussen de fl. 1.500 en fl. 3.000 
hiervoor wil betalen. Bij enkele enquetes zijn 
opmerkingen gemaakt dat de specificaties die 
zijn aangegeven nog niet specifiek genoeg 
waren. OpJage en soort papier zouden ook 
genoemd moeten worden. 

Vraag 16: Wat is bet doel van de door u te 
maken folder? 
Ook hier was het voor de respondenten 
mogelijk meerdere antwoorden te geven. 
Uiteindelijk geeft 62% aan de folders te 
gebruiken voor reclame van de eigen 
producten, 48% voor naamsbekendheid op te 
bouwen en 27% ter ondersteuning van de 
verkoop. 7% van de ondervraagde geeft aan 
dat ze de folder voor andere doeleinden 
gebruiken nl. info, direct mail en klanten 
werving. 

Vraag 17: Hoe wordt de gemaakte folder 
verspreid? 
Ook hier zijn verschiHende antwoorden 
mogelijk. Het is duidelijk dat veel bedrijven 
ook meerdere mogelijkheden gebruiken. 
21 % Plaatselijk, 23% regionaal, 19% 
Landelijk, het overgrote deel 48% via een 
eigen mailing, 1 5% via de verkopers en 7% 
op een andere manier namelijk: direct, bv via 
beurzen. 
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Vraag 18: Reeft uw bedrijf een eigen 
website? 
64% van de ondervraagden geeft aan dat ze 
een website hebben. Een groot deel van de 
bedrijven die aangeven geen website te 
hebben vermelden terloops dat ze hier wei 
mee bezig zijn. 

Vraag 19: Waarom maakt u geen gebruik 
van een website? 
7% van de ondervraagde bedrijven denkt dat 
het internet te weinig effect heeft. 9 % geeft 
aan geen verstand te hebben van internet. 15% 
geeft andere oorzaken aan nl: 
Vele hebben een website in ontwikkeling en 
andere geven als reden op dat ze er nog niet 
aan toe zijn. 

Vraag 20: Waar wordt door uw bedrijf de 
website voor gebruikt? 
Ook hier waren meerdere antwoorden 
mogelijk en daar werd dan ook gebruik van 
gemaakt. In totaal waren er 47% van de 
ondervraagden die de website gebruikte voor 
naamsbekendheid, 36% voor reclame v~~r 
hun product, 58% ter informatie voor de klant 
en 22% voor het verkopen via het internet. 
4% gaf nog een andere reden op namelijk: als 
naslagwerk en als klantenservice. 
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Vraag 21: Wie maaktl zou voor u websites 
moeten maken? .. 
Zoals in de grafiek te zien weer meerdere 
antwoorden mogelijk. In totaa) gaven 28% 
van de respondenten hun voorkeur aan voor 
een eigen afdeling, 23% voor een 
reclamebureau, 13% voor het hoofdkantoor 
en 31 % voor een gespecialiseerd bureau in 
het maken van websites. Daarnaast gaf nog 
4% een andere mogelijkheid aan zoats 
vrienden of bekenden. 

Vraag 22: Wat zou u maximaal voor bet 
maken van 1 internetpagina willen 
betalen? 
Ook hier blijkt weer dat veel respondenten 
een vraag over geld niet invullen. (42%) 
Verder valt op dat er vee! verschil zit in de 
prijs die men ervoor wi! betalen. 13% geeft 
aan minder dan 100,- ervoor te willen betaten 
terwiji 17% aangeeft ook wei meer dan 300,
voor het maken van de website wi! betalen. 

Vraag 23: Hoe vaak dient de internet 
pagina te worden aangepast? 
Om informatie niet te laten verouderen is het 
belangrijk de website regelmatig aan te 
passen. Uit deze vraag blijkt dat veel 
bedrijven toch graag hebben dat deze 
minimaal 1 * per maand wordt aangepast 
(55%). 
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Vraag 24: Door wie dient dit aanpassen te 
gebeuren? 
Meerdere antwoorden waren ook hier weer 
mogelijk. In totaal gaven 59% van de 
respondenten aan dat het aanpassen van de 
website door het bedrijf zelf diende te 
gebeuren, 15% door een reclamebureau, 10% 
door het hoofdkantoor en 19% door een 
gespecialiseerd websitebureau. Andere 
mogelijkheden (2%) vrienden ofkennissen. 

Vraag 25: Brengt uw bedrijfwel eens Cd
rom producties nit? 
Bijna aile ondervraagden geven aan dat dit 
niet gebeurt (90%). Diegene die er dan wei 
gebruik van maken doen dit dan ook vaak 
vaker dan I * per jaar (4%). 

Vraag 26: Waarom maakt u geen gebruik 
van Cd-rom producties? 
De respondenten geven aan dat ze vinden dat 
Cd-rom's te weinig effect hebben (34%), te 
duur zijn (10%) en er geen goede ideeen zijn 
voor de Cd-rom's (22%). Verder geven ook 
veel respondenten een andere reden aan. Deze 
zijn onder andere: 
Niet nodig, via boofdkantoor of importeur of 
men verwacbt er gewoon erg weinig van.] 
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Vraag 27: Welk doel dienen deze Cd~rom's 
dan? 
Doel van de Cd-rom is bij het overgrote deel 
van de respondenten die op deze vraag 
geantwoord hebben ter informatie van de 
klant. (22%) Verder is er nog een deel dat ze 
gebruikt voor reclamedoeleinden (8%) 

Vraag 28: Door wie dienen de Cd~rom 
prodncties te worden gemaakt? 
Er is maar een klein deel van de 
respondenten, die hierop geantwoord hebben. 
Veelal omdat ze geen Cd-rom' s gebruiken. 
Van de anderen geven ze aan dat ze een eigen 
afdeling dit laten doen (5%), het 
hoofdkantoor (3%), een reclamebureau (3%) 
of een gespecialiseerde Cd-roms hop (4%). 
Enkele geven nog andere mogeJijkheden aan 
nameIijk: de importeur. 

Vraag 29: Hoe groot is de oplage als u een 
Cd-rom productie laat maken? 
De antwoorden van de respondenten waren in 
grate lijnen als voigt: tussen de 50 en 110 
stuks (6%) en meer dan 1000 stuks (4%). Het 
moge duidelijk zijn dat slecht een zeer klein 
aantal respondenten deze vraag heeft 
beantwaard. (17%) 
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V raag 30: Hoeveel bent u bereid te betalen 
voor het laten maken van de inhoud van 
een Cd-rom 
Vit de antwoorden van de respondenten blijkt 
dat ze niet bereid zijn meer dan fl.25.000 
voor het laten maken van een Cd-rom willen 
betalen. Vaak waarschijnlijk veel minder. 

Vraag 31: Bezoekt uw bed rij f wei eens 
beurzen? 
Vit de antwoorden blijkt dat veel bedrijven 
aanwezig zijn op beurzen (75%). Daarbij zijn 
de meeste 2 tot 3 maal per jaar op een beurs 
te vinden (35%).20% van de bedrijven 
komen nooit op beurzen. 

Vraag 32: Waarom staat u niet op 
beurzen? 
Van de bedrijven die niet op beurzen 
aanwezig zijn geeft het overgrote deel aan dat 
ze den ken dat dit te weinig effect heeft. 
(13%) Andere redenen om niet aanwezig te 
zijn op beurzen zijn: Te duur (6%), er is geen 
beurs in deze branche (3%) en dat dit 
geregeld wordt door het hoofdkantoor (1 %). 
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Vraag 33: Heeft u daar een eigen stand? 
Om decors te kunnen maken dient er een 
stand aanwezig te zijn voor de bedrijven. 
55% van de ondervraagde bedrijven geven 
aan dat ze een eigen stand hebben op zo'n 
beurs. 16% geeft aan geen eigen stand te 
hebben. 

Vraag 34: Met welk doel staat u op 
beurzen? 
Bij deze vraag is er de mogelijkheid om 
meerdere antwoorden te geven. 
In totalen geven de uitkomsten het volgende 
beeld: Aanprijzen van de eigen producten 
(33%), Informatie voor de mogelijke klant 
(47%), Aantrekken van nieuwe werknemers 
(15%), Naamsbekendheid (41 %) en contact 
met concurrenten (12%). Een klein deel geeft 
ook nog een andere reden op zoals: 
Verkoop en relatiebeheer van bestaande 
klanten. 

Vraag 35: Maakt u hierbij gebruik van een 
speciaal decor? 
Veel respondenten hebben deze vraag niet 
ingevuld (40%) Van de overigen geeft het 
grootste deel (43%) aan gebruik te maken van 
een speciaal decor. 9% geeft aan geen 
gebruik te maken van een decor en 8% geeft 
aan af en toe gebruik te maken van een decor. 
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Vraag 36: Door wie wordt zo'n decor 
ontworpen? 
Aangezien een groot deel van de 
respondenten geen gebruik maakt van een 
decor hebben zij dez~ vraag dan ook niet 
ingevuld. (49%). Van de overigen geeft 20% 
aan dit door een eigen afdeling te laten doen, 
8% door het hoofdkantoor, 14% door een 
reclamebureau en 16% door speciale 
decorbouwers. 

Vraag 37: Wat zou u maximaal willen 
betalen voor een benrsdecor? 
Zoals bij de meeste vragen over het te 
besteden bedrag heeft ook hier een groot deel 
de vraag niet ingevuld (61 %). Van de 
overigen geeft 15% aan minder dan fl. 5.000 
daarvoor over te hebben, 15% tussen de fl. 
5.000 en fl. 10.000 en 9% tussen de fl.! 0.000 
en fl.30.000. 

V raag 38: Zou u graag gebruik maken van 
1 bedrijfvoor aile voorgaande producten? 
Slechts 6% van de ondervraagden geeft aan 
met slechts 1 bedrijf in zee te willen gaan 
voor aile producten. Het grootste deel 51 % 
geeft aan dit zeker niet te willen doen. 24% 
weet het nog niet zeker en heeft misschien 
ingevuld, 
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Vraag 39: Waarom zou u niet 1 bedrijf 
voor aile voorgaande producten 
gebruiken? 
Op deze vraag zijn weer meerdere 
antwoorden mogelijk zoals uit de grafiek 
hiemaast blijkt. In totaal geeft 32% van de 
ondervraagden aan geen gebruik te maken 
van 1 bureau omdat met zelf reeds deels 
zaken uitvoert 16% geeft aan dat het deel 
door het hoofdkantoor wordt uitgevoerd, 21 % 
geeft aan dat men liever met een 
gespeciaJiseerd bedrijf werkt en 18% geeft 
aan dat men dan te afhankelijk wordt van I 
bedrijf. 7% van de ondervraagden geven nog 
andere redenen namelijk: sommige producten 
zijn te specialistisch, het is te duur (l buro) of 

Vraag 40: Welke van de volgende 
producten zou u bij het bedrijf onder 
willen brengen? 
Ook op deze vraag komt weinig respons. 
Slecht 35% van de respondenten vult hem in. 
Daarbij worden de volgende producten 
genoemd: Website(25%), Cd-rom prod. 
(13%), Animatiefilmpje (9%), Maken van 
folders (24%), Decorontwerp (12%) en een 
bioscoopfilmpje (8%).5% geeft nog iets 
anders aan namelijk advertenties in kranten 
en weekbladen. 

Vraag 41: Hoe wordt u graag benaderd 
door cen dergelijk bedrijf? 
Slechts 2 % van de ondervraagden geeft aan 
telefonisch benaderd te willen worden, 4% 
gewoon schriftelijk, terwijl 28% aangeeft 
schriftelijk met voorbeelden van mogelijke 
producties, 7% van de ondervraagden heeft 
graag een presentatie van de mogelijkheden 
binnen het eigenbedrijf en 15% geeft aan 
liever zelf contact op te nemen met het 
bureau. Van de ondervraagden die een andere 
mogelijkheid geven zeggen de meeste liever 
helemaal niet benaderd te willen worden. 
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Vraag 42: Hoe vaak is contact volgens u 
noodzakelijk met dit bedrijr! 
7% van de ondervraagden vindt dat er 
minimaal 1 maal per week contact moet zijn 
met het bureau, II % denkt minimaal 1 * per 
maand, 21 % minimaal 1 * per kwartaal, 3% 
slechts 1 * per jaar, 14% alleen bij nieuwe 
ontwikkelingen en 2% geeft aan slecht bij 
aanbiedingen contact te willen hebben met 
het betreffende bedrijf. Van de 4% die iets 
anders aangeven is dat ze geen contact willen 
met het bedrijf. 
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4.4 Re/aties tussen de vragen 

Het weergeven van relaties tussen de verschillende enquetevragen gebeurt door middel van kruistabellen. In 
deze tabellen worden steeds twee vragen met elkaar vergeleken. Aangezien het ondoenlijk is om van aIle 
combinaties vragen een kruistabel te maken zijn er slechts die combinaties van vragen onderzocht waarop op 
basis van 'common sense' een relatie kan worden verwacht. Daarom wordt in bijlage 3 een tabel 
weergegeven van de mogelijke relaties tussen de verschillende deelvragen. Niet aile veronderstelde relaties 
zuBen geldig blijken. De relaties met enige significantie zijn in bijlage 4 toegevoegd. Enige daaraan 
verbonden resultaten worden in het volgende hoofdstuk beschreven. 
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5.1 Inleiding 
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Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk zullen in paragraaf 5.2 conclusies worden getrokken uit de in het vorige hoofdstuk venne Ide 
resultaten. Dit zal gebeuren aan de hand van de onderzoeksdeelvragen die stuk voor stuk in deze paragraaf 
behandeld worden. In paragraaf 5.3 worden vervolgens de algemene conclusies getrokken waarna in 
paragraaf 5.4 de aanbevelingen dit verslag afsluiten. 

5.2 Onderzoeksdeelvragen 

Om de eerste 3 onderzoeksdeelvragen te beantwoorden is het marktonderzoek gehouden onder mogelijke 
toekomstige en huidige klanten. Dat zal dan ook hieronder verder uitgewerkt worden. Hierbij zal gebruik 
gemaakt worden van kruistabellen die in de bijlagen zijn venneld. 
De overige onderzoeksdeelvragen worden aan de hand van deskresearch en de antwoorden van collega
bedrijven op een kleine enquete beantwoord. 

Onderzoeksdeelvraag J: 
In welke branche zijn de klanten werkzaam? 

Uit het oogpunt van de opdrachtgever zijn in eerste instantie vooral de bedrijven in de video-industrie 
afnemer van de opdrachten van het bedrijf. Om er echter achter te komen of dit ook zo is, is de enquete 
gemaakt en verstuurd en daarin is in vraag look naar de branche gevraagd waarin de respondent werkzaam 
is. Uit de zeer verschillende antwoorden die hierop gekomen zijn 10 categorieen gemaakt. Deze categorieen 
zijn allemaal anders van aard en kunnen wellicht meer zicht geven op het soort afnemers van het 
computeranimatiebedrij fj e. 

De categorieen zijn: 
1 Non- profit (ziekenhuizen, onderwijs e.a. non-profitinstellingen) 
2 Toerisme (reisbureaus e.d.) 
3 Evenementenverzorging (Beursorganisatoren, concertorganisatoren e.d.) 
4 Sportactiviteiten (Sportieve evenementen, karten, survival e.d.) 
5 Zakelijke dienstverlening (heel breed) 
6 Entertainment ( Bioscopen e.a.) 
7 Horeca 
8 Verkoop (Showroomverkoop) 
9 Groothandel (Groothandel van verschillende soorten producten) 
10 Media (Radiotelevisie omroep e.d.) 

De tabel die hierbij behoort staat in hoofdstuk 4 beschreven bij enquetevraag I. 

Om erachter te komen welke categorie nu wei en welke niet met de opdrachtgever zou willen werken zijn de 
volgende kruistabellen gemaakt. 

1) Kruistabel tussen de branche en de vraag of ze weI eens gebruik maken van een reclamebureau. 
2) KruistabeI tussen de branche en de vraag of men graag gebruik maakt van I bedrijfvoor aile genoemde 

producten 

Deze tabellen zijn in bijlage 4 weergegeven. 
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Ten eerste is er dan de vraag of er inderdaad bij een bepaalde branche meer interesse is in zo'n 
reclamebureau dan in een andere branche. Vit de tabel blijkt dit niet. Hoewel er wei verschillen zijn tussen 
de verschillende branches is de steekproef niet groot genoeg om aan te nemen dat er significante verschillen 
zijn tussen de verschillende branches. 

Het is echter wei mogelijk enkele opmerkingen te maken aan de hand van de resultaten van de kruistabellen. 
Allereerst over te totalen over aile branches. 
Slechts 19,5% van aile bedrijven wi! gebruik maken van slechts 1 bureau voor alle reclame-uitingen, zoals 
decorontwerp, folders, bioscoopreclame, logoanimatie, Cd-rom producties enz. 
27,3% van de ondervraagden weet echter niet of slechts van 1 bedrijf gebruik zullen maken. Oit zijn 21 van 
de 77 correct ingevulde enquetes. 
Het grootste aandeel gaat echter naar die bedrijven die het erover eens zijn geen gebruik te maken van 
slechts 1 bureau voor rec1ame-uitingen. Oit aandeel is 53,2 %. 
Oit resultaat is weergegeven in de grafiek in hoofdstuk 4 bij enquetevraag 38. 

Oit hoeft echter niet te betekenen dat ze ook geen gebruik zullen maken van een rec1amebureau. Het komt er 
op neer dat ze nlet overwegen slechts 1 bureau te nemen voor alle rec1ame-uitingen. 

Oat deze veronderstellingjuist is, komt ook naar voren in een eerder gestelde vraag over het gebruik van een 
rec1amebureau. In de bijbehorende kruistabel wordt vergeleken welke branche het meest gebruik maakt van 
een reclamebureau en waarom. 
Hoewel in de non-profit sector niemand slechts van 1 bedrijf gebruik wil maken voor alle reclame-ultingen 
geeft 60% (3 van de 5 bedrijven) aan gebruik te maken van een reclamebureau. Oit geldt ook voor andere 
branches zoals, toerisme, zakelijke dienstverlening, entertainment, verkoop, groothandel en media. 

Gemiddeld maakt 49,4% van de ondervraagde bedrijven gebruik van een reclamebureau. Oe overige 
bedrijven hebben een eigen reclameafdeling (27,8%), maken helemaal geen tot weinig reclame (7,6%) of 
laten de reclame-uitingen over aan het hoofdkantoor (15,2%). 

Vit de cijfers (bijlage 4) blijkt dat er een aantal branches zijn waar significant meer gebruik wordt gemaakt 
van een reclamebureau dan in andere branches. Oeze zijn: Oe zakelijke dienstverlening (62,5%) en de media 
(66,7%). Oit zijn dus branches waarin klanten van een reclamebureau gezocht moeten worden. Veel andere 
branches laten hetzelfde patroon zien, aileen Horecagelegenheden (16,7%) en evenementenverzorging 
(20,0%) maken slechts weinig gebruik van reclamebureaus. 
Uit de andere tabel blijkt echter dat dit weer net de branches zijn dat 1 bedrijf willen hebben voor aile 
soorten reclame-uitingen. 

Onderzoeksdeelvraag 2: 
Aal] welk soort animal!\;) is hcLmeeste behoeft£2 

Een aantal van de onder deze deelvraag gegeven antwoorden zijn direct afgeleid uit de in hoofdstuk 4 
gegeven frequentietabellen van de onderzoeksvragen. Voor de beantwoording van de onderzoeksdeelvraag 
zijn de resultaten hier nogmaals genoemd. 
Om erachter te komen aan welke soort animatie het meest behoefte is, zijn de soorten animatie 
onderverdeeld in een aantal groepen. Oeze zijn hieronder weergegeven. 

1) Bioscoopreclamefilmpjes 
2) Folders 
3) Web-site 
4) Cd-rom producties 
5) Beursdecors 
6) Logoanimaticfilmpje 
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Voor de eerste 5 producten zijn aan elk bedrijf specifieke vragen gesteld. Voor de logoanimatie is dit niet 
gebeurd. De behoefte hieraan is pas in een van de Iaatste vragen aan de orde gesteld. 
Om inzicht te krijgen in de behoefte zijn een aantal tabellen gemaakt, waaraan men kan zien hoe groot de 
behoefte aan de verschillende producten bij de ondervraagden is. 

De frequentietabellen zijn afgeleid van de volgende vragen: 

I) Maakt u wei eens gebruik van bioscoopreclamefilmpje? 
2) Maakt u weI eens reclame door middel van folders? 
3) Heeft uw bedrijf een eigen website? 
4) brengt uw bedrijfwel eens cd-rom producties uit? 
5) Bezoekt uw bedrijf weI eens beurzen? 

Uit de frequentietabel (hoofdstuk 4, enquetevraag 6) over het gebruik van reclamefilmpjes ter promotie 
blijkt dat er slechts weinig bedrijven geneigd zijn om dit als reclamemiddel te gebruiken. Slechts 9, I % van 
de ondervraagde bedrijven geeft aan wei eens gebruik te hebben gemaakt van bioscoopreclamefilmpjes. De 
overige 90,8% geeft aan nooit gebruik te hebben gemaakt van bioscoopreclame meestal wordt hiervoor als 
reden opgegeven te duur of niet de juiste doeigroep. 

Op de vraag of de ondervraagde bedrijven wei eens gebruik maken van folders voor reclame (hoofdstuk 4, 
enquetevraag 11), geven de bedrijven in 86,2 % van de gevallen aan gebruik te maken van folders ter 
promotie. 
Het blijkt dat 26,4% van de ondervraagde bedrijven 1 keer of minder per jaar gebruik maken van een folder. 
Nog eens 26,4 % van de ondervraagde bedrijven geeft aan 2-3 keer per jaar gebruik te maken van een folder. 
De overige 33,3 % van de ondervraagde bedrijven geven aan 4 of meer keer per jaar gebruik te maken van 
cen folder. 
Uit deze cijfers blijkt dat het maken van folders ter promotie nog altijd zeer populair is bij de verschillendc 
bedrijven. 

Op de vraag of de bedrijven een eigen website bezitten (hoofdstuk 4, enquetevraag 18) geeft 65,5 % aan dat 
dit inderdaad zo is. Daarnaast zijn er enkele bedrijven die aangeven dat ze er mee bezig zijn om een eigen 
website op te zetten. De markt voor websites is dus sterk groeiende. 

U it de frequentietabel van de Cd-rom producties (hoofdstuk 4,enquetevraag 25) blijkt dat er welmg 
bedrijven zijn die het nut van cd-rom's inzien en er dus gebruik van maken. 93% van de ondervraagde 
bedrijven geeft aan geen gebruik te maken van de mogelijkheid om Cd-rom's tc laten maken. Voor cen 
aantal branches is dit echter ook geen optie. Vooral de kleine bedrijven zien het nut niet in tegen de hoge 
kosten. Dat is zeer begrijpelijk. 

Het gebruik van een speciaal decor voor het aanprijzen van de ondervraagde bedrijven op beurzen is uit 
eindel ijk weer groter. (hoofdstuk 4, enquetevraag 31) 
21,2 % van de ondervraagde bedrijven geeft aan nooit aanwezig te zijn op beurzen. 22,4 % geeft aan 
ongeveer 1 maal per jaar op een beurs aanwezig te zijn. 36,5 % geeft aan 2 tot 3 maal per jaar op een beurs 
aanwezig te zijn terwijl20,O % aangeeft vaker dan 3 keer per jaar op een beurs aanwezig te zijn. 

Gebruik van reclamebureau? 
Nu is er dus inzicht in de hoeveelheid behoefte aan bioscoopfilmpjes websites, cd-rom producties, 
beursdecors en folders. Een andere belangrijke vraag die dan beantwoord moet worden is de vraag of men 
hiervoor een extern bureau zou inschakelen om aan de vraag te voldoen. Deze vragen z~jn dan ook gesteld 
en de uitkomsten daarvan zijn in hoofdstuk 4 vermeld. Hieronder een kort overzicht van de resultaten 
hiervan. 
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Bioscoopreclamejilmpjes (hoofstuk 4. enquetevraag 8) 
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Van de 12 bedrijven die geantwoord hebben dat ze gebruik maken van bioscoopreclame geven er 6 aan 
hiervoor gebruik te maken van een reclamebureau. Slaten dit aileen doen door het reclamebureau en 1 laat 
het reclamefilmpje maken door het reclamebureau in samenwerking net een eigen afdeling. 2 bedrijven 
geven aan dit in samenwerking te doen met de bioscoop. 1 bedrijf 1aat het doen het hoofdkantoor en 2 
bedrijven geven een andere methode aan nl: een videoartiest en Maximus CD&A. 

Folders (hoofdstuk 4.enquetevraag 13) 
Voor het maken van folders gebruiken de respondenten die 1 keer per jaar gebruik maken van een folder in 
60,9% van de gevallen een reclamebureau. Daarmee is het maken van folders de populairste dienst die het 
reclamebureau te bieden heeft. Als de respondenten aangeven 2-3 keer per jaar gebruik maken van een 
folder ter promotie geeft 34,8% aan gebruik te maken van een reclamebureau. Dit is aanzienlijk lager. Maakt 
de respondent echter meer dan 3 folders per jaar dan gebruikt hij in 59,3% van de gevallen een 
reclamebureau. Reclamebureaus zijn dus erg geliefd bij het maken van folders. 

Websites (hoofdstuk 4.enquetevraag 21) 
Met websites is het volgende aan de hand. Hierin is de structuur ook niet erg eenduidig. Van de 56 bureaus 
die hebben geantwoord dat ze een website hebben zeggen 13 bureaus gebruik te maken van een 
reclamebureau. Dit is 23,2 %. Verder zijn er veel bureaus die gebruik maken van een eigen afdeling: 20 
bureaus (35,7%). Daarnaast zijn er nog veel bureaus die aangeven in zo'n geval gebruik te maken van een 
gespecialiseerd websitebureau. Dit zijn 22 bureaus (39,3%). Hierbij moet echter wei worden aangetekend, 
dat verschillende bureaus meerdere mogelijkheden voor het maken van websites hebben ingevuld. 
Voor de bureaus die aangeven nog niet in het bezit te zijn van een website liggen de percentages iets anders. 
Hier maakt 8 van de 21 gebruik van een reclamebureau (38 %) Hiervan maken er ook 8 gebruik van een 
gespecialiseerd website-bureau voor het maken van een website (38%). 

Cd-rom producties(hoofdstuk 4,enquetevraag 28) 
Aangezien de interesse voor Cd-rom producties erg gering is, is het moeilijk om hier eenduidige uitspraken 
over te doen. Eehter uit de antwoorden van de respondenten die wei gebruik maken van Cd-rom producties 
blijkt dat ze vaak gebruik maken van een eigen afdeling 5 van de 6 respondenten en slechts zeer weinig van 
een reclamebureau 2 van de 6. 

Beursdecors (hoofdstuk 4.enquetevraag 36) 
Wat betreft de beurzen. Van diegene, die gebruik maken van een speciaal decor, laat 10 van de 38 dit maken 
door een reclamebureau (26,3 %). Opvallend is dat er veel respondenten gebruik maken van speciale 
decorbouwers (15 van de 45, 33,3%) Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat diegene die antwoorden 
dat ze altijd gebruik maken van een decor veel vaker gebruik maken van speciale decorbouwers 15 van de 
38, 39,3%, terwijl als de respondent soms gebruik maakt van een decor in het geheel geen gebruik maakt 
van professionele decorbouwers, daarnaast zijn ook hier veel bedrijven die gebruik maken van een eigen 
afdeling voor het laten maken van een decor voor beurzen. (18 van de 45, 40%) 
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Onderzoeksdeelvraag 3: 
Hoe moeten de toekomstige klanten worden benaderd? 

Computeranimatie 

Om antwoord te krijgen op deze onderzoeksdeelvraag is in de enquete een vraag opgenomen, waaruit moet 
blijken hoe de respondent graag benaderd wil worden door een dergelijk bedrijf. Daarnaast is er een vraag 
opgenomen hoe het contact met het reclamebureau moet verlopen. 
Er zijn een aantal mogelijk benaderingswijzen gegeven in de enquete. 
Deze zijn: 

1) T elefonisch 
2) Schriftelijk 
3) Schriftelijk, met voorbeelden van mogelijkheden productie 
4) Door middel van een presentatie van de mogelijkheden binnen hun bedrijf 
5) Zelf contact opnemen 
6) Een andere mogelijkheid 

Zie voor resultaten hoofdstuk 4 enquetevraag 41. 
Vit de uitkomsten hiervan blijkt dat de meeste bedrijven het op prijs stellen om schriftelijk contact te hebben 
met het reclamebureau, liefst met voorbeelden van mogelijkheden van producties Daarnaast scoort het zelf 
contact opnemen met het betreffende reclamebureau erg hoog. Telefonisch contact met het reclamebureau 
wordt niet erg op prijs gesteld. Ook zijn er vee I respondenten die aangeven geen interesse te hebben in het 
aangeschreven worden dan weI contact hebben met het betreffende reclamebureau. 

Voor de resultaten met betrekking tot de frequentie van contact met het bureau zie hoofdstuk 4 enquete 
vraag 42. 
Vit de grafiek in hoofdstuk 4 blijkt dat er een aantal bedrijven zijn die zeer nauw contact willen hebben met 
het reclamebureau, soms wei dagelijks maar minimaal I keer per week. Een heel groot dee I van de 
respondenten vindt echter dat er ongeveer maandelijks of per kwartaal contact moet zijn met het 
reclamebureau. Opvallend is ook dat veel respondenten aangeven slechts contact te willen hebben met het 
reclamebureau bij nieuwe ontwikkelingen. 
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Onderzoeksdeelvraag 4: 
Wat zijn de groeikansen voor het bedrijf? 

Computeranimatie 

Om erachter te komen hoe de groeikansen van het bedrijf eruit zien, is een aantal collega-bedrijven 
aangeschreven. Aan hen is de vraag gesteld hoe zij de toekomst van hun branche zien. Allemaal maakten ze 
duidelijk dat de branche waarin zij werkzaam zijn minimaal licht groeiend is. Een aantal zeiden zelfs 
rooskleurig tot zeer rooskleurig. Er zijn dus naar de antwoorden van de collega-bedrijven te oordelen 
voldoende groeikansen voor het reclamebureau. 
Ook aan de enquete onder mogelijke klanten is te zien dat er nog voldoende mogelijkheden zijn om zich te 
ontwikkelen. Er zijn zelfs een aantal bedrijven geweest die gevraagd hebben of het reclamebureau contact 
zou willen opnemen met hen. 

Onderzoeksdeelvraag 5: 
Hoe kan het bedrijf deze groeikansen het beste benutten? 

Uit de ondervraging aan de collega-bedrijven blijkt dat zij er voorstander van zijn om zich te onderscheiden 
van een ander bureau. Oit wi] zeggen dat men origineel moet proberen te zijn. Aileen dan heeft men de 
mogelijkheid om te kunnen meegroeien met de markt, zoals dit ook al beschreven is in hoofdstuk 2. Vooral 
bedrijven in het midden- en klein bedrijf lijken interesse te hebben in zo'n klein bureau die voor hen 
werkzaamheden uitvoert. 
Het benaderen van bedrijven in het midden- en kleinbedrijf door middel van het sturen van informatie over 
de werkzaamheden met voorbeelden lijkt dan de beste optie. Hiervoor is echter geld nodig zonder dat men 
zeker is van resultaat, een zeer moeilijke beslissing dus. 
Oaarom is het waarschijnlijk beter om ondanks het feit dat bedrijven het niet op prijs stellen gebruik te 
maken van de telefoon om contact te leggen met de mogelijke klant. Lijkt deze interesse te hebben in de 
mogelijkheden die geboden worden, dan kan men informatiemateriaal per post opsturen, dan wei een 
presentatie gaan geven binnen het betreffende bedrijf voor het binnenhalen van een opdracht. Uir de 
enquetes met andere bedrijven bleek dat ook zij vaak zelf telefonisch contact opnemen met de mogelijke 
klanten. Ze gebruiken aile methoden die genoemd zijn in de enquete om mogelijke klanten aan zich te 
binden. 

Oit zijn dus: 
Telefonisch, schriftelijk (met voorbeelden van producties), presentatie van mogelijkheden en zelf cqntact 
laten opnemen. 

Onderzoeksdeelvraag 6: 
Is het bedrijf in de juiste regio werkzaam? 

Deze vraag is niet expliciet aan de respondenten dan wei aan de collega-bedrijven gesteld. Het blijkt echter 
dat het niet zoveel uitmaakt in welke regio het bedrijfje werkzaam is, omdat de productie door middel van de 
steeds beter wordende technologie (internet, e-mail) en de post niet meer dicht in de buurt van de afhemer 
hoeft plaats te vinden. Oaarnaast is er binnen de regio en ver daar buiten voldoende mogelijkheid om 
producties op de markt te brengen die voldoen aan de eisen die de klanten eraan stellen. Het is dus in het 
geheel geen nadeel dat het bedrijfje in Eindhoven is gesitueerd in plaats van in de buurt van de grote steden. 
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Onderzoeksdeelvraag 7: 
Waarop wordt de onderneming afgerekend? 

Compuferanimatie 

Vit het grote verschil in prijzen die genoemd worden voor de productie van folders dan wei productie van 
bioscoopfilmpjes en decors voor beurzen va It op te maken dat niet de kosten het belangrijkste zijn voor de 
klant om te kiezen voor een bepaalde afnemer. Natuurlijk heeft het wei zijdelings invloed. Men verwacht 
echter per bedrijf een verschillende prestatie. Het ene bedrijf wil een fullcolour folder terwijl het andere 
bedrijf 2 blaadjes zwart-wit wil. Oit geldt ook voor het maken van een website. De onderneming wordt dus 
afgerekend op hun zichtbare prestaties ten opzichte van de kosten die daar tegenover staan. Het is echter 
mogelijk dat de klant wat meer betaalt voor creativiteit en inventiviteit. 

5.3 Conclusies 

Hieronder zuHen de conclusies die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen worden opgesomd. 
De conclusies zijn herleid uit de kruistabellen die van de verschillende vragen zijn gemaakt zoals vermeldt 
in bijlage 3. De kruistabellen met significantie zijn ook in bijlage 4 vermeldt. De belangrijkste conclusies 
hieruit zijn: 

1) Foldergebruik door bepaalde branches. Groothandels en non-profitinstellingen maken relatiefveel 
gebruik van folders. Oit de kruistabel is naar voren gekomen dat vooral non-profit instellingen en 
groothandels veel gebruik maken van folders. Daarnaast zijn het ook de groothandels die relatief 
veel gebruik maken van Cd-rom's Groothandels zijn hiervoor veel meer een markt dan andere 
bedrijven. 

2) Bedriffsgrootte van invloed op gebruik reclamebureau. Hoe groter het bedrijf hoe vaker men 
gebruik maakt van een reclamebureau. De kruistabellen geven aan dat er door bedrijven met veel 
werknemers vaker een reclamebureau wordt ingeschakeld dan een kleiner bureau. Dit is ook logisch, 
omdat de grotere bedrijven dit zich vaak makkelijker kunnen permitteren Daarnaast blijkt ook dat 
als een bedrijf veel werknemers heeft ze vaker folders uitgeven, een eigen website hebben en meer 
beurzen bezoeken. 

3) Reclamebureau vooral voor bedrijven die wat meer willen geven voor reclame. De bedrijven die al 
gebruik maken van een reclamebureau zijn bereid significant meer te betalen voor folder, website en 
decor dan bedrijven die niet al met een reclamebureau werken. Ook blijkt dat als het bedrijf al met 
een reclamebureau werkt, ze vaker geneigd zijn om slechts I bureau te hebben voor aile reclame
uitingen. Daarnaast willen ze ook significant vaker contact met een bureau hebben dan bedrijven die 
geen gebruik maken van een reclamebureau. 

4) Idee afhankelijkheid reclame van invloed op het gebruik van een reclamebureau. Duidelijk uit de 
kruistabellen blijkt dat wanneer een bureau denkt dat ze meer afhankelijk is van reel arne dat ze 
vaker gebruikt van een reclamebureau en meer reclame-uitingen doet zoals vaker een 
bioscoopreclamefilmpje folders, cd-rom's of aanwezigheid op beurzen. Daarnaast is dit bedrijf dan 
ook nog bereid meer geld uit te geven voor de verschillende reclame-uitingen dan bedrijven die hier 
geen gebruik van maken. 
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5) Groei van de markl. Zoals uit de informatie van de internetsite van de Rabobank naar voren is 
gekomen groeit de markt voor reclamebureaus nog steeds met zo'n 7% per jaar. Ook de 
ondervraagde collega-bedrijven zien de markt groeien. Natuurlijk zijn er wei enkele verschillen in 
de soorten media die erg groeien. Zoals te zien uit de gegevens van de Rabobank-site groeit de 
bioscoopreclame niet en tv ook niet. Radio, buitenreclame en beurzen groeien echter sterk. Vit de 
enquetes blijkt verder nog dat er vooral wat betreft het internet ongekende mogelijkheden zijn. De 
meeste bedrijven hebben pas net een site op het internet en vele moeten er nog een krijgen. De 
kansen in dit deel van de markt zijn dan ook groot. 

6) Media en zakelijke dienstverlening belangrijk. Uit de kruistabellen blijkt dat vooral de bedrijven in 
de mediabranche en de zakelijke dienstverlening gebruik maken van een reclamebureau. Zij zijn dan 
ook de belangrijkste klanten van het reclamebureau. Horeca gelegenheden en 
evenementenverzorgingsbureaus hebben duidelijk minder interesse in een reclamebureau. Verder 
blijkt uit enquetes gehouden bij collega-bedrijven dat vooral bedrijven uit het midden en kieinbedrijf 
interessant zijn voor hen. 

7) Bioscoopreclame niel inleressant. De respondenten van de enquete geven duidelijk aan weinig tot 
geen gebruik te maken van bioscoopreclame. Dit is voor veel bedrijven in het midden en klein 
bedrijf vee I te duur en de juiste doeigroep wordt niet bereikt. Dit wil niet zeggen dat 
bioscoopreclame niet in het pakket van een reclamebureau moet zitten. Er is echter slechts een klein 
aantal bedrijven dat bioscoopreclame interessant genoeg vindt om in te investeren. Bij het profileren 
van het bedrijf zal men dus geen gebruik moeten maken van het medium bioscoop. Wil men zich 
gaan toeleggen op het maken van bioscoopfilmpjes of aanverwante zaken, dan moet men zich goed 
realiseren dat de doelgroep die men dan heeft sterk gereduceerd wordt. 

8) Folderontwerp belangrijk. Uit de enquete bleek al dat het maken van folders voor bedrijven erg 
belangrijk is. De uitstraling moet goed zijn en daar kan een reclamebureau aan bijdragen. De kosten 
hiervan zijn meestal ook lager waardoor een bedrijf eerder geneigd is om met een reclamebureau in 
zee te gaan. Het ontwerpen van folders moet dus zeker in het pakket zitten van het reclamebureau. 

9) Website-ontwerp belangrijk. De enquete gaf aan dat de meeste bedrijven zich nu al hebben 
aangesloten op het internet. Oat wil zeggen dat er voor het maken van website pagina's .veel 
originaliteit en creativiteit nodig is. Reclamebureaus spelen daarin een belangrijke rol, hoewel 
vooral de gespecialiseerde bureaus hierin floreren. Er zijn echter steeds meer bedrijven die een site 
krijgen op het internet, waardoor het voor een reclamebureau erg belangrijk wordt om ook websites 
te maken 

10) Cd-rom producties uuzonderlijk. Cd-rom producties maken uit het oogpunt om daarmee klanten te 
werven dan wei om andere zaken te laten zien heeft bij de meeste bedrijven nog geen prioriteit. Er is 
slechts een klein aantal bedrijven dat zich daarmee bezig houdt. Deze bedrijven zijn dan ook al 
meteen wat groter. Bedrijven in Midden en Klein bedrijf hebben hier nog geen behoefte aan en 
weten niet wat ze er mee aan moeten. Door het goedkoper worden van het maken van Cd-rom 
productie is de verwachting dat het gebruik hiervan in de toekomst steeds verder zal toenemen. 

11) Decorontwerp groeiende markt. Hoewel ook het decorontwerp vaak duur is, geven toch veel 
bedrijven aan dat ze toch een aanzienlijk bed rag willen uitgeven voor het ontwerpen van een decor 
voor op een beurs. Het is dan ook belangrijk om als reclamebureau hierop in te springen en ervoor te 
zorgen dat dit voor aile bedrijven, ook in midden en kleinbedrijf tot de mogelijkheden behoort. 

12) Schriftelijk contact gew(lardeerd. Hoewel niet elk bedrijf hier prijs op stelt geeft een meerderheid 
aan graag schriftelijk geYnformeerd te worden over de mogelijkheden van het reclamebureau. 
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13) Marktvisie en creativiteit doorslaggevend. Hoe het bedrijf omgaat met haar doelstellingen en welke 
visie dat zij heeft op de toekomst en wat het precies wil, is doorslaggevend voor een bedrijf. Het 
belangrijk dat men weet wat men wit en daar dan ook 100% achter staat. Verder is het erg belangrijk 
dat het bedrijf zorgt dat het zich probeert te profileren anders dan andere bedrijven zodat men een 
'competitive advantage' creeert 

5.4 Aanbevelingen 

U it de conclusies die in de vorige paragraaf zijn beschreven worden nu enkele aanbevelingen geformuleerd 
die voor het bureau direct bruikbaar zijn. Hiermee kan men aan de slag in de hoop dat het bedrijf een 
bloeiende doorstart kan maken. 

1) Zorg voor schriftcJijkc benadcring van dc klantcn. De klanten geven zelf aan Hefst schriftelijk te 
worden benaderd. Probeer dit dan ook zoveel mogelijk te doen. Bedrijven die nog geen beslissing 
hebben genomen over het al dan niet gebruiken van een reclamebureau geven aan het Hefst 
schrifteJijk met voorbeelden van mogelijke producties benaderd te worden. Zorg er echter weI voor 
dat ze na de eerste schriftelijke benadering nog altijd opbellen om te proeven of er interesse is voor 
het aangebodene. Allen schriftelijke benadering is niet voldoende. 

2) Zorg voor een ruim pakket aan producten met een of twee speerpunten. Om zich te kunnen 
onderscheiden van andere bureaus is het noodzakelijk om ergens in gespecialiseerd te zijn. 
Bijvoorbeeld in het maken van animatiefilmpjes. Profileer je daar dan ook mee. Andere producten 
moet je echter wei in het pakket hebben om de klant te binden. Animatiefilmpjes zijn echter helaas 
(nog) niet het meest gewiIde product van een reclamebureau. Focusseren op dit ene aspect aIleen 
zorgt voor een verkleining van de potentieJe markt. Als een bedrijf andere producten die veel 
algemener zijn al bij het eigen bedrijf afneemt, kan men altijd nog over de mogelijkheid voor de 
animatiefilmpjes beginnen. Belangrijke aspecten voor een brede markt zijn: Websites, folders. 

3) Zorg voor goede communicatie met de klant. De klant is koning in deze branche. Er zijn heel veel 
concurrenten en als er dus iets gemaakt wordt wat de klant eigelijk helemaal niet wil, zal deze snel 
naar een ander stappen. Goede communicatie met de klant over wat hij wil en hoe hij het precies wil 
is dan ook zeer belangrijk. Communicatie en bereikbaarheid zUn daarin de sleutelwoorden. 

4) Contacteer de bedrijven die hebben aangeven interesse te hebben in het product van het 
bureau. Omdat er enkele bedrijven zijn, die hebben aangegeven interesse te hebben in de producten 
van het bureau is het belangrijk deze te contacteren. Gegevens over deze bedrijven zijn apart 
bijgevoegd. 

5) Coneentreer de aandaeht van de activiteiten van de onderneming vooral op folders en 
websites. Vit de kruistabellen blijkt dat er veel ondernemingen zijn die gebruik maken van websites 
dan wei van folders. Folders en website ontwerp lijken de reclameproducten met de laagste drempel. 
Het is belangrijk dan een van deze 2 producten als een van de speerpunten te beschouwen. Hierdoor 
kan een grotere markt worden bereikt dan wanneer men bijvoorbeeld Cd-rom's maakt. 

6) Rieht de aandacht niet te zeer op kleine bedrijven. Uit de enquetes blijkt dat vooral de grotere 
bedrijven gebruik maken van reclamebureaus. Zij hebben daarnaast meer te besteden en zijn dus in 
deze een betere partner. Kansen zijn dan ook vooral op het gebied van vooruitstrevende bedrijven 
die willen investeren in reclame. Mogelijkheden op dit gebied zijn de zakelijke dienstverleners en de 
mediabedrijven. 
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Introductiebrief 

Onskenmerk 
bdkw I compl enq 

Geachte heerl mevrouw, 

Datum 
Juli 1999 

Elke onderneming en zo ook de uwe heeft te maken met reclame. Deze reclame kan op enkele 
verschillende manieren geuit worden. Men kan gebruik maken van folders, advertenties, tv
commercials en vele andere mogelijkheden. 

De bijgevoegde enquete heeft tot doel inzicht te krijgen in uw wensen op verschillende 
gebieden van het reclamevak. Deze enquete wordt uitgevoerd in opdracht van een 
reclame(advies )bureau. 
Het bedrijf bestaat al enkele jaren maar kent haar eigen markt nog niet voldoende. Daarom is 
een onderzoek gestart, met als onderdeel daarvan deze enquete. De enquete heeft tot doel de 
mogelijke afzetkanalen voor het computeranimatiebedrijfje in kaart te brengen en inzicht te 
geven hoe deze markt benaderd dient te worden. 

Wat zijn nu de werkzaamheden van het (reclame)adviesbureau? 
Op het interactieve gebied zijn ze bezig met het maken en ontwikkelen van Websites en Cd
rom producties, daarnaast maken ze animatiefilmpjes voor tv-commercials of 
bioscoopproducties waaronder ook logoanimaties, ook het maken van (reclame) folders 
behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast maakt men presentaties op het educatieve vlak en 
houdt men zich bezig met het ontwerpen van decors en muurschilderingen voor bijvoorbeeld 
beurzen. 

Ik ben zelf student Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven en 
doe in het kader van mijn opleiding dit onderzoek voor de opdrachtgever. Dit in opdracht 
van de bedrijfskundewinkel, een organisatieadviesbureau voor en door studenten, die 
ondernemers helpen bij het uitvoeren van markt onderzoeken e.d. 

Het invullen van de enquete zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen. Voor het 
beantwoorden van de vragen voldoet het zetten van een kruisje. De ingevulde enquete kunt u 
dan in de bijgevoegde portvrije envelop weer terugsturen. Ik hoop de enquete bij voorkeur 
binnen 2 weken weer van uw terug te ontvangen. De enquete zal anoniem worden 
behandeld. Wilt u echter meer weten over de werkzaamheden van het 
rec1ame(advies)bureau, dan kunt u altijd contact met hen opnemen. 
Het adres is: 
Maximus CD & A 
Postbus 2038 
5600 CA Eindhoven 
tel. nr. 040- 2868485 
fax nr. 040- 2927257 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking, 
Met vriendelijke groet, 

Stef Mestrom 
Bijlage: - enquete 

- portvrije envelop 
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Sijlage 2 Enquete 

Algemeen: 
1. Tot welke branche behoort uw bedrijf? 

1. Hoe groot is uw bedrijf? 
o 1-5 werknemers 
o 6-10 werknemers 
o 11-50 werknemers 
o 51- 100 werknemers 
o meer dan 100 werknemers 

3. Is uw bedrijf afhankelijk van reclame? 
o Ja 
o Nee 
o Gedeeltelijk 

4. Maakt u wei eens gebruik van een reclamebureau? 
o Ja 
o Nee, bedrijfmaakt gebruik van eigen reclame-afdeling 
o Nee, reclame-uitingen worden uitgevoerd door het hoofdkantoor 
o Nee, anders nl .......................................................................... . 

5. Wordt reclame voor u bedrijfsleeds belangrijker? 
o Ja 
o Nee 
o Weet niet 

Bioscoopreclame: 
6. Maakl u wei een eens reelame door middel van bioscoopreeiame? 
o Ja, minder dan 1 filmpje per jaar ga verder naar vraag 8 
o Ja, meerdere filmpjes per jaar ga verder naar vraag 8 
o Nee 

7. 
o 
o 
o 
o 

Waarom maakl u geen gebruik van bioseoopreclame? 
Te duur 
Te weinig effect 
Geen goed reclamefilmpje 
Anders nl.. ............................................................... . 

ga verder naar vraag 9 
ga verder naar vraag 11 
ga verder naar vraag 10 
ga verder naar vraag 10 

8. Door wie wordt die bioscoopreclame (bv jilmpjeldia) dan gemaakt ? 
o Reclamebureau 
o Eigen afdeling binnen het bedrijf 
o In samenwerking met bioscoop 
o Hoofdkantoor 
o Anders nl.. ......................................................... .. 

9. Zou u gebruik willen maken van een projessioneel bureau voor bioscoopreclame? 
o Ja 
o Nee 
o Weet niet 

10. Hoeveel zou u maximaal voor het ontwikke/en V£ln een (hioscoop)jilmpje V£ln 30 secontien 
willen betalen? 

o minder dan t1. 10.000,-
o fl.IO.OOO,--fl.IS.OOO,-
o fl.IS.OOO,- fl.20.000,-
o meer dan fl. 20.000,-
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II. Maakt u wei eens gebruik van folders ler promot;e? 

Computeranimatie 

o Ja, 1 of minder folders per jaar ga verder naar vraag 13 
o Ja, 2-3 folders per jaar ga verder naar vraag 13 
o Ja,4 ofmeer folders per jaar ga verder naar vraag 13 
o 

12. 
o 
o 
o 
o 

Nee 

Waarom niet? 
Niet nodig 
Te weinig effect 
Te duur 
Anders nl ....................... ".'" ............................. . 

13. Door wie wordt de folder dan gemaakt? 
o Eigen afdeling 
o Reclamebureau 
o Lithografisch bureau 
o Hoofdkantoor 
o Anders nl ......................................................... .. 

ga verder naar vraag 18 
ga verder naar vraag 18 
ga verder naar vraag 14 
ga verder naar vraag 14 

14. Zou u het ontwerpen van een folder aan een reclamebureau willen uitbesteden? 
o Ja 
o Nee 
o Weetniet 

15. Hoeveel zou u voor het ontwerp van een AS folder van 3 pagina 't, dubbelzijdig willen 
betalen? 

o minder dan fl. 1.500,-
o tussen fl. 1.500,- en fl. 3.000,-
o tussen fl. 3.000,- en fl. 5.000,-
o Meer dan fl. 5000,-

16. Wat is het doel van de door u Ie maken folders? 
o Reclame voor eigen produkten 
o Naamsbekendheid van ondememing 
o Tel' ondersteuning van verkoopmedewerkers 
o Anders nl ................................................................. . 

17. Hoe wordt de door u gemaakte folder verspreid? 
o Plaatselijk 
o Regionaa\ 
o Landelijk 
o via eigen mailing 
o door verkopers 
o anders nl .................................................................. .. 

Web-site 
18. Heeft u bedriff een eigen website? 
o Ja ga verder naar vraag 20 
o Nee 

19. Waarom maakt u geen gebruik van een website? 
o Te duur 
o Te weinig effect 
o Geen verstand van internet 
o Anders nl .................................................................... . 
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20. Waar wordt door u bedrijf een website voor gebruikt? 
o Naamsbekendheid 
o Reclame voor produkten 
o Ter informatie 
o Verkopen van produkten via internet 
o Anders nl ................................... . 

21. Wie maaktJ'lou voor u websites moeten maken? 
o Eigen afdeling 
o Reclamebureau 
o Hoofdkantoor 
o Gespecialiseerd website bureau 
o Anders nl .............................. .. 

C omputeranimatie 

22. Wat'lou u maximaal voor het laten maken van 1 internetpagina willen betalen? 
o minder dan fl. 100,-
o tussen fl. 100,- en fl. 200,-
o tussen fl. 200,- en fl. 300,-
o meer dan fl. 300,-

23. Hoe vaak dient deze internet pagina aangepast Ie worden? 
o meer dan I x per week 
o meer dan 1 x per maand 
o meer dan 1 x per kwartaal 
o meer dan 1 x per jaar 
o minder dan 1 x per jaar 

24. Door wie dlent dit aanpassen te gebeuren? 
o Zelf 
o Reclamebureau 
o Hoofdkantoor 
o Gespecialiseerd web-site-bureau 
o Anders nl ........................................................ .. 

CD-Roms 
25. Brengt uw bedrijfwe/ eens CD-Rom produkties uit? 
o la, minder dan 1 x per jaar ga verder naar vraag 27 
o Ja, meer dan 1 x per jaar ga verder naar vraag 27 
o Nee 

26. Waarom maakt u geen gebruik van CD-Roms? 
o Te weinig effect 
o Te duur 
o Geen goede ideeen voor CD-Rom 
o Anders 111 ......................................................... . 

27. Welk doel dienen de'le CD-Roms dan? 
o Animatie van de kopers 
o Ter informatie voor klanten 
o Reclamedoeleinden 
o Anders nl ......................................................... . 

28. Cd-Rom produkties worden gemaakt door: 
o Eigen afdeling 
o Hoofdkantoor 
o Reclame-bureau 
o Gespecialiseerd CD-Rom-shop 
o Anders nl. .......................................................... . 
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29. Hoe groot is de oplage als u een CD-Rom laat maken? 
o minder dan 50 stuks 
o 50 tot 100 stuks 
o 100 tot 500 stuks 
o 500 tot 1000 stuks 
o meer dan 1000 stuks 

30. Wat bent u bereid Ie beta/en voor het lalen maken van de inhoud van een CD-Rom? 
o minder dan fl. 25.000,-
o fl. 25.000 tot fl. 35.000,-
o fl. 35.000 tot fl. 45.000,-
o fl. 45.000 tot fl. 55.000,-
o meer dan fl. 55.000,-

31. 
o 
o 
o 
o 

32. 
o 
o 
o 
o 
o 

Beurzen 
Bezoekt u bedrij[ wei eens beurzen? 
Ja 1 x per jaar 
Ja 2-3 x per jaar 
Ja meer dan 3 x per jaar 
Nee 

Waarom staat u niet op beurzen? 
Te duur 
Er is geen beurs in deze branche 
Wordt gedaan door hoofdkantoor 
Te weinig effect 
Anders nl ..................................................... . 

33. Heeft u daar dan een eigen stand? 
o Ja 
o Nee 

ga verder naar vraag 33 
ga verder naar vraag 33 
ga verder naar vraag 33 

ga verder naar vraag 37 
ga verder naar vraag 38 
ga verder naar vraag 38 
ga verder naar vraag 38 

34. Met welk doel staat u op beurzen? (meerdere antwoorden mogelijk) 
o Aanprijzen van de produkten 
o Ter infonnatie van mogelijke klanten 
o Mogelijkheid tot contakten met eventuele nieuwe werknemers 
o Naamsbekendheid 
o Zien hoe het gaat met concurrenten 
o Anders nl ...................................................... . 

35. Maakt u hierbij gebruik van een speciaal decor? 
o Ja 
o Nee 
o Soms 

36. Door wie wordt zo'n decor ontworpen? 
o Eigen afdeling 
o Hoofdkantoor 
o Reclamebureau 
o Gespecialiseerde decorbouwers 
o Anders nl ...................................................... . 

37. Wat zou u maximaal willen betalen voor eell beursdecor? 
o minder dan 5.000,-
o tussen fl. 5.000 en fl. 10.000,-
o tussen fl. 10.000 en fl. 30.000,-
o tussen f1 30.000 en fl. 50.000,-
o meer dan fl. 50.000,-
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Algemene slotvragen. 

Computeranimatie 

38. Zou u graag gebruik maken van 1 bedrijf voor aile voorgaande produkten? 
o Ja ga verder naar vraag 40 
o Nee 
o Misschien 

39. Waarom zou u niet van 1 bedrijfgebruik maken? 
o Deels zelf uitgevoerd 
o Deels door hoofdkantoor 
o AI goede contakten met gespecialiseerd bedrijf 
o Te afuankelijk van 1 bedrijf 
o Anders n\ ................... , .............. " ........................ . 

40. Welke van de vo/gende produkten zou u bij dat bedrijf onder willen brengen? (Meerdere 
antwoorden moge/ijk) 

o Web-site pagina 
o Cd-rom produktie 
o Animatiefilmpje (oa. logo-animatie) 
o Maken van folders 
o Decor-ontwerp voor beurzen 
o Bioscoopreclamefilmpje 
o Nog iets anders nl.. ............................................... . 

41. Hoe wordt u graag benaderd door een dergelijk bedrijf? 
o Telefonisch 
o Schriftelijk 
o Schriftelijk, met voorbeelden van mogelijkheden produktie 
o Door middel van een presentatie van mogeJijkheden binnen u bedrijf 
o Zelf contakt opnemen 
o Anders n\, ..... " ..... , .... ,', ..... , ...... " ..... " ........ , ........... .. 

42. Hoe vaak is contact vol gens u IlOodzakelijk met dit bedrijf ? 
o 1 x per week 
o I x per maand 
o I x per kwartaal 
o 1 x per jaar 
o AIleen bij nieuwe ontwikkelingen 
o Aileen bij aanbiedingen 
o Anders nl ..................... , .... , .. " 

Hartelijk bedankt voor het invullen van deze enquete, 

U kunt deze enquete in bijgevoegde retour-envelop sturen terugsturen, 
Alvast bedankt! 

(ndien u interesse heeft in de mogelijkheden die door het recJame(advies)bureau geboden, klint II 
onderstaande coupon invullen, 
Zij nemen dan contact met U op. 

Antwoordcoupon: 

Naam 
Adres: 
Postcode: 

.. -----. __ .. __ ._--------.. ----

Tel.nr. ________ ~-_--------__ ------ __ --__ -_----_.--_---_ 
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Bij/age 3 

Computeranimatie 

Moge/ijke Relaties tussen de dee/vragen 
De getallen in de tabel zijn de nurnrners van de vragen zoals in de enquete voorkornen. Het 
kruisje dat in de rij staat veronderstelt een relatie tussen het kolornnurnrner en het rijnurnrner. 
Dus een kruis in rij 4 en kolorn 5 veronderstelt een relatie tussen vraag 4 en 5. 

m 
4 5 =H 7 8 

1
9 10 13 

Ix x x I x 
x x x x x 
x x x x x x x 

4 x x x x x x 
5 x x x x ~ x 
6 x x x x 
7 x x 
8 x x 
9 x 
10 
11 x x 
12 x 
13 
14 

1-:-1 ----1f-l:...::.6-+:...::.1_7-+...::.~.::....8 -+-.:..:19:.....--!--=2:..:0-+-=~:...:..I-1-==l_2_3-+_24_ff I 26 27 

2 x I 
r-3--;---~--~-x--~----~ 

4 x 
5 x x 
6 X 

x 
x 
x 

14 

x 
x 
x 

28 
x 

x 
x 
x 

15 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 

29 

J 

f--7-1---+-~--+----+--+---+--

f-8~-r---~--1---+---+---+---r-- ---~--+---+---T---r---r---

9 
10 
11 x x x x 
12 x x 

13 x x 
14 x x 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
I x x x x x x x 
2 x =±=l x x x x Ix x 
3 x x x x x x x 

x x x x x x x x x 
x x x x x G- x x 

6 x I 
7 I 

8 
9 
10 
11 x Ix I 

12 I 

49 



/M'BEDIIIJPSKUNDE 
PW ink .. I 

onder at mcrud" ie zen 

16 17 
15 X X 

16 X 

17 
18 

i 19 
20 I 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

1 30 31 
L 15 
i 16 
1 17 
• 18 X 

i 19 
i 20 
i 21 
'22 
! 23 

.24 
! 25 X X 

126 
i 27 X 

128 X 

30 31 
29 X i 

L 30 
i 31 

32 
• 33 
I 34 
L 35 
136 
! 37 
I 38 
, 39 

40 
41 

18 19 20 21 22 

I 
X X X X 

X X X 

~ 

32 33 34 35 

= 
32 33 34 35 

X X X X 

X X 

X 

23 24 25 26 27 28 29 

X X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 
i 

X X X X 

X X 

X 

36 37 38 39 40 41 42 

I 
X 

X 

36 37 38 39 40 41 42 

X X X 

i 

X X 

X X 

X X 

X 

X X X X 

X ,x X I 

X X 
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8ijlage4 Kruistabellen 

Vraag 1 en vraag 4. 

Branche * Gebruik reclamebureau Crosstabulation 

Count 

Gebruik reclamebureau 

Nee, Nee, 
eigen uitgevoerd 

reclame door 
Ja afdeling hoofdkantoor Anders nl: 

Bran 1 3 2 
che 2 4 1 4 

3 1 1 
4 1 1 
5 10 3 2 
6 3 3 
7 1 3 
8 7 2 
9 3 1 1 
10 6 1 

Total 39 14 11 

Vraag I en vraag 38 

Branche * 1 bedrijf voor aile produkten? Crosstabulation 

Count 

1 bedrijf voor aile produkten? 

Ja Nee Misschien Total 
Bran 1 3 2 
che 2 1 6 2 

3 2 2 1 
4 1 3 
5 5 5 5 
6 2 4 1 
7 2 4 
8 1 6 6 
9 3 3 
10 1 5 1 

Total 15 41 21 

51 

3 
2 
1 

1 

2 

3 
1 

2 

15 

5 

9 
5 

4 

15 

7 

6 

13 

6 

7 

77 

Computeranimatie 

Total 
5 
9 

5 

4 
16 
7 

6 
12 

6 

9 
79 
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Vraag 3 en vraag 4 

Afhankelijk reclame? * Gebruik reclamebureau Crosstabulation 

Count 

Gebruik reclamebureau 

Nee, Nee, I 
eigen uitgevoerd 

reclame door 
Ja afdeling hoofdkantoor Anders nl: Total 

Afhankelijk Ja 19 5 1 4 29 
reclame? Nee 2 1 2 3 8 

Gedeeltelijk 21 9 8 11 49 

Total 42 15 11 18 86 

Vraag 3 en vraag 11 

Afhankelijk reclame? * Gebruik folders ter promotie? Crosstabulation 

Count 

Gebruik folders ter promotie? 

Ja, 1 of I I 
minder 2-3 per 4 of meer 
per jaar jaar per jaar nee Total 

Afhankelijk Ja 2 8 15 3 28 
reclame? Nee 2 3 1 3 9 

Gedeeltelijk 19 12 i 13 6 50 

Total 23 I 23 29 12 87 

Vraag 4 en vraag 15 

Gebruik reclamebureau * Wat wilt u betalen voor AS folder Crosstabulation 

Count 

Wat wilt u betalen voor A5 folder 

minder tussen fl. tussen fl. 
I 

dan fl. 1.500 en 3.000 en Meer dan 
1.500 fl. 3.000 fl. 5.000 fl. 5.000 12.00 

Gebruik Ja 7 15 6 1 
reclamebureau Nee, eigen 

reclame 5 1 1 
afdeling 

Nee, 
uitgevoerd 

3 2 
door 
hoofdkantoor 

Anders nl: 6 3 1 

Total 21 21 8 1 i 

52 

1 

1 

-------------.--------.------~ .. --. ---

I 

Total 
30 

7 

5 

10 

52 
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V raag 4 en vraag 22 

Computeranimatie 

Gebruik reclamebureau * Maximaal te betalen voor website Crosstabulation 

Count 

Maximaal te beta len voor website 
minder tussen fl. tussen fl. 

dan 100 en fl. 200 en fl. meer dan 
fI.100,- 200 300 fl. 300 23.00 

Gebruik Ja 2 6 7 14 
reclamebureau Nee, eigen 

reclame 3 1 2 1 1 
afdeling 
Nee, 
uitgevoerd 

3 3 door 
hoofdkantoor 

Anders nl: 4 3 2 
Total 12 13 11 15 1 

Vraag 2 en vraag 4 

Aantal werknemers * Gebruik reclamebureau Crosstabulation 

Count 

Gebruik reclamebureau 

Nee, Nee, 
eigen uitgevoerd 

reclame door 
Ja afdeling ; hoofdkantoor Anders nl: Total 

Aantal 1-5 
8 3 6 10 27 werknemers werknemers 

6-10 
5 4 4 13 werknemers 

11-50 
10 7 4 3 24 werknemers 

51-100 
6 1 7 werknemers 

meerdan 
100 12 1 13 
werknemers 

Total 41 15 11 17 84 

53 

Total 
29 

8 
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9 

52 
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