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Voorwoord 

Oit rapport is het resultaat van een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de 
Bedrijfskundewinkel. Oe Bedrijfskundewinkel is een onderzoeks- en adviesbureau geleid 
door enkele studenten Technische Bedrijfskunde van de Technische Universiteit Eindhoven. 
Kleine bedrijven, ondernemers en maatschappelijke instellingen kunnen terecht bij de 
Bedrijfskundewinkel voor kosteloos onderzoek en advies. 

ClubMessage heeft de Bedrijfskundewinkel benaderd om een marktonderzoek uit te voeren 
met als doel meer inzicht te krijgen in de middelen die de doelgroep van ClubMessage bezit, 
om jongeren te benaderen door gebruik te maken van nieuwe media. Bovendien is het inzicht 
in de interesses van deze bedrijven m.b.t. de toepassing van nieuwe media als 
marketinginstrument onduidelijk. 

Eind juli heb ik dit onderzoek op mij genomen en zijn de voorbereidingen hiervoor gestart. 
Hierna vond het eigenlijke onderzoek plaats en in oktober zijn de resultaten op een rijtje gezet 
en uitgewerkt in dit verslag. 

Naast studeren is het ook belangrijk praktijkervaring op te doen. Oeze mogelijkheid werd 
geboden door de Bedrijfskundewinkel. Bij deze wi} ik dan ook de Bedrijfskundewinkel 
bedanken voor hun steun en faciliteiten. Speciale dank gaat hierbij uit naar Antal Kamps en 
Ron Heinen, mijn begeleiders bij dit project. Tot slot wil ik Gilbert Gooijers, opdrachtgever 
van dit onderzoek en mede-eigenaar van ClubMessage, bedanken voor zijn huip bij dit 
onderzoek. 

Eindhoven, oktober 2000, 

Etienne Ouijf 
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Samenvatting 

ClubMessage levert diensten aan bedrijven die hun doelgroep beter willen benaderen d.m.v. 
moderne media. Onder moderne media wordt onder andere verstaan het gebruik van internet, 
SMS en WAP. De klantenkring bestaat uit een snelgroeiend aantal bedrijven. ClubMessage 
richt zich met name op bedrijven die jongeren als doelgroep hebben. Hierbij moet worden 
gedacht aan bedrijven zoals discotheken, cafes en bioscopen. 

Het is op dit moment onduidelijk over welke middelen de doelgroep van ClubMessage 
beschikt om jongeren te benaderen door gebruik te maken van nieuwe media. Bovendien is 
het inzicht in de interesses van deze bedrijven m.b.t. de toepassing van nieuwe media als 
marketinginstrument onduidelijk. ClubMessage heeft hiertoe de Bedrijfskundewinkel 
benaderd om hiernaar een onderzoek uit te laten voeren. 

Aan de hand van het zojuist geschetste probleem is de volgende opdrachtomschrijving 
geformuleerd: Onderzoek in hoeverre bedrijven, die jongeren als doelgroep hebben, aandacht 
aan nieuwe marketinginstrumenten besteden of willen gaan besteden in de nabije toekomst 

Om dit onderzoek op een adequate manier uit te kunnen voeren dient men over veel 
informatie te beschikken. Daarom is er voor gekozen een groot aantal enquetes af te nemen. 
Dit is gedaan door 500 enquetes op te sturen naar verschillende bedrijven, die behoren tot de 
doelgroep van ClubMessage. De respons van deze mailing ligt op 75 respondenten. 

oit het onderzoek is naar voren gekomen dat op dit moment de bedrijven, die jongeren als 
hun doelgroep hebben, nauwelijks bekend zijn met de mogelijkheden van de nieuwe media 
SMS en WAP. Dit blijkt uit het feit dat bedrijven die diensten aanbieden op het gebied van 
nieuwe media (SMS, W AP en internet) in geringe mate bekend zijn bij de respondenten. 
Bovendien zijn er weinig bedrijven die op dit moment SMS-berichten versturen naar hun 
kianten. Het marketinginstrument internet is op dit moment echter weI een gevestigd middel. 
Er wordt nu zelfs samen met kranten en tijdschriften het meest gebruik van gemaakt om een 
bepaalde doelgroep te bereiken. 

In de nieuwe marketinginstrumenten is zeer vee I interesse. Bijna 9 op de 10 bedrijven toont 
hier belangstelling voor. De interesse is groter naar mate het bedrijf groter is. Hierbij zijn ais 
maat voor grote van het bedrijf het omzetniveau en de grote van de kiantenkring genomen. 

Op dit moment verstuurt slechts 8% van de benaderde bedrijven SMS-berichten. Het 
percentage bedrijven dat gebruik maakt van W AP is nog kieiner. Het merendeel van de 
bedrijven maakt wei gebruik van internet. Er wordt dus veel gebruik gemaakt van internet en 
weinig van W AP en SMS. De verwachting is dat men hiervan in de toekomst weI meer 
gebruik van zal maken en meer in zal investeren. In de huidige markt is men afwachtend t.o.v. 
de nieuwe media, maar de potentie is er wei in de markt voor aile nieuwe media om uit te 
groeien tot belangrijk marketinginstrument. 

Bij de keuze voor een marketinginstrument wordt het bereik als belangrijkste wens 
beschouwd, gevolgd door kwaliteit, service, betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, prijs 
en ais laatste frequentie. Grote bedrijven, qua omzetniveau en klantenkring, zijn bereid meer 
te betalen voor een internetpagina dan kleine bedrijven. Ook is gebleken dat bedrijven met 
een groter marketingbudget bereid zijn meer te betalen voor een internetpagina dan bedrijven 
met een kleiner marketingbudget. 

Ais SMS-berichten verstuurd worden verwacht men met name problemen met het verkrijgen 
van de juiste telefoonnummers. Het grootste gedeelte van de respondenten verwacht echter 
geen problemen bij het gebruik van SMS. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

ClubMessage levert diensten aan bedrijven die hun doelgroep beter willen benaderen d.m.v. 
moderne media. Onder moderne media wordt onder andere verstaan het gebruik van internet, 
SMS en WAP. De klantenkring be staat uit een snelgroeiend aantal bedrijven. ClubMessage 
richt zich met name op bedrijven die jongeren als doelgroep hebben. Hierbij moet worden 
gedacht aan bedrijven zoals discotheken, cafes en bioscopen. 

CiubMessage was in 1999 het eerste bedrijf in Nederland dat SMS gebruikte ais marketing 
instrument. Nu er langzamerhand nieuwe bedrijven bij komen, handhaaft CluhMessage zich 
door haar voorsprong in kennis en ervaring, door strategische samenwerkingsverbanden en 
door een professionele aanpak. ClubMessage is vastberaden om de opgebouwde voorsprong 
op de Nederlandse en Belgische markt te behouden. 

Het is op dit moment echter onduidelijk over welke middelen de doelgroep van CluhMessage 
beschikt m.h.t. het henaderen van jongeren door gebruik te maken van nieuwe media. 
Bovendien is het inzicht in de interesses van deze bedrijven m.b.t. de toepassing van nieuwe 
media als marketinginstrument onduidelijk. Door middel van dit onderzoek wordt beoogd 
hierin meer inzicht te krijgen en te achterhalen welke deelmarkten interessant zijn voor 
ClubMessage om hun diensten aan te bieden. Er zijn hiertoe enkele bedrijven benaderd in 
Nederland en Belgie waarvan de bedrijfsvoering enigszins op jongeren gericht is. De nieuwe 
media waarnaar een onderzoek zal plaatsvinden zijn de mogelijkheden die ClubMessage 
aanbiedt aan hun klanten in de volgende deelgebieden: SMS-berichten, W AP en internet. 

In dit verslag vindt u de resultaten van dit onderzoek. Allereerst wordt in hoofdstuk 2 de 
onderzoeksopzet weergegeven, zoals die is opgesteld naar aanleiding van een eerste gesprek 
met de opdrachtgever. Vervolgens zal in hoofdstuk 3 de uitvoering van het onderzoek worden 
besproken. Hierna zuBen in hoofdstuk 4 de resultaten van de enquete volgen. Deze zul1en 
grotendeels in de vorm van staaf- en taartdiagrammen worden weergegeven. Tot slot zullen in 
hoofdstuk 6 de conclusies uit de resultaten worden getrokken en zal door middel van enkele 
aanbevelingen een antwoord worden gegeven op de onderzoeksvraag die in de 
onderzoeksopzet is opgesteld. 
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Hoofdstuk 2: Onderzoeksopzet 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zullen allereerst de situatie en de achtergrond van het bedrijf worden 
weergegeven. Vervolgens zal het hieruit voortgekomen probleem worden omschreven. Aan. 
de hand van deze situatie- en probleemomschrijving zullen de opdrachtomschrijving en 
onderzoeksvraag worden vastgesteld. Tot slot zal de te gebruiken methode van onderzoek 
worden toegelicht. 

2.2 Situatieomschrijving 
ClubMessage levert diensten aan bedrijven die hun doelgroep beter willen benaderen d.m.v. 
modeme media. Onder modeme media wordt onder andere verstaan het gebruik van internet, 
SMS en W AP. Op dit moment bestaat de klantengroep uit ongeveer 10 bedrijven. 
ClubMessage richt zich met name op bedrijven die jongeren als doelgroep hebben. Hierbij 
moet worden gedacht aan bedrijven zoals discotheken, cafes en bioscopen. 

ClubMessage is in 1999 opgericht door Jeroen van Glabbeek en Gilbert Gooijers. Beide 
hebben kennis van en affiniteit met het uitgaansieven en diverse vorrnen van nieuwe media. 
Vandaar de producten die deze gebieden combineren. Dankzij goede contacten in de 
uitgaanswereid konden nieuwe ideeen snel in de praktijk worden uitgetest. Vooral de SMS 
service bleek succesvol. 

ClubMessage was in 1999 het eerste bedrijf in Nederland dat SMS gebruikte als marketing 
instrument. Nu er langzamerhand nieuwe bedrijven bij komen, handhaaft ClubMessage zich 
door haar voorsprong in kennis en ervaring, door strategische samenwerkingsverbanden en 
door een professionele aanpak. ClubMessage is vastberaden om de opgebouwde voorsprong 
op de Nederlandse en Belgische markt te behouden. 

2.3 Probleemomschrijving 
Het is op dit moment onduidelijk over welke middelen (geld) de doelgroep van ClubMessage 
beschikt m.b.t. het benaderen van jongeren door gebruik te maken van nieuwe media. 
Bovendien is het inzicht in de interesses van deze bedrijven m.b.t. de toepassing van nieuwe 
media als marketinginstrument onduidelijk. 

2.4 Opdraclltomschrijving 
Uit het zojuist geschetste probleem kan de volgende opdrachtomschrijving worden 
geforrnuleerd: 
Onderzoek in hoeverre bedrijven, die jongeren als doelgroep hebben, aandacht aan nieuwe 
marketinginstrumenten bested en of willen gaan bested en in de nabije toekomst. 

2.5 Afbakening 
Op dit moment bestaat er wemtg inzicht in de marktinteresses in nieuwe media van 
verschillende bedrijven die zich op jongeren richten. Daarom zal dit onderzoek gericht zijn op 
aIle bedrijven waarvan de bedrijfsvoering enigszins op jongeren is gericht. Doel hiervan zal 
zijn te achterhalen welke deelmarkten interessant zijn voor ClubMessage om hun diensten aan 
te bieden. 
Er zuHen een aantal bedrijven worden benaderd die zich op jongeren richten. Onder jongeren 
wordt hier de leeftijdsgroep van 14 tim 30 jaar verstaan. Bij bedrijven, die hun activiteiten 
onder andere op de interesses van deze leeftijdsgroep richten, moeten worden gedacht aan 
bioscopen, discotheken, muziekwinkels, theaters, party organisaties, kartcentra, radio/tv 
stations, cafes, funsporten (bv. Paintball, lasergame) en fitness- en sportcentra. 
Aangezien de markt van ClubMessage op dit moment in Nederland en Belgie ligt zal dit 
onderzoek ook in deze markten plaats moeten vinden om een valide uitkomst uit dit 
onderzoek te verkrijgen. 
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Hiermee is de doelgroep van dit onderzoek vastgesteld: Bedrijven in Nederland en Belgic 
waarvan de bedrijfsvoering enigszins op jongeren is gericht. 
De nieuwe media waarnaar een onderzoek zal plaatsvinden zijn de mogelijkheden die 
ClubMessage aanbiedt aan hun klanten en zijn te definieren in drie deelgebieden: 
• Klantengroepen benaderen en informeren d.m.v. SMS-berichten; 
• Informatie beschikbaar stellen m.b.v. WAP; 
• Informatie beschikbaar stellen op het internet. 

2.60nderzoeksvraag 
Naar aanleiding van de opdrachtomschrijving kan een onderzoeksvraag worden opgesteld. Er 
moet worden onderzocht waar de interesses van bovengenoemde doeJgroep liggen en in 
welke mate deze interesses bij de verschillende bedrijven aanwezig zijn. Hiermee kan de 
volgende onderzoeksvraag worden geformuleerd: 
In hoeverre besteden bedrijven in Nederland en Belgte, die jongeren als doelgroep hebben, 
aandacht aan nieuwe marketing mogelijkheden met nieuwe media. 

2. 7 Onderzoeksdeelvragen 
Om bovenstaande onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden dienen een aantal deelvragen te 
worden geformuleerd: 
• Is men hiermee bekend en is er interesse in dergelijke diensten? 
• Wordt er op dit moment gebruik gemaakt van dergelijke media? 
• Wat zijn de wensen en eisen als men over gaat tot het gebruik van dergelijke media? 

2.8 Methode van onderzoek 
Er zijn drie alternatieven die zullen moeten worden afgewogen, namelijk een schriftelijke 
enquete, een telefonische enquete en een persoonlijk gesprek. 
Bij een schriftelijke enquete gaat het vooral om kwantitatieve informatie en dient men 
rekening te houden met een lage respons (5 tot 10%). 
Bij een telefonische enquete gaat het vooral om kwalitatieve informatie en is er sprake van 
een hoge respons (ongeveer 40%). 
De kwaliteit van een telefonische enquete en een persoonlijk gesprek ontlopen elkaar niet veel 
en aangezien het niet haalbaar is bedrijven in heel Nederland en Belgic persoonlijk te 
benaderen vah het laatste alternatief in ieder geval af. Het gaat er in dit geval dus om of we 
telefonisch of schriftelijk de verschillende bedrijven benaderen. Of te weI is er kwantitatieve 
of kwalitatieve informatie voor dit onderzoek nodig? Het verschil hierin zit voornamelijk in 
de vraagstelling (open of gesloten). Dit onderzoek leent zich beter voor gesloten vragen, 
aangezien er een goed inzicht in verscheidene gebieden van de markt moet worden gecreeerd 
en er op dit moment weinig inzicht in de markt is. Eventuele open vragen kunnen uiteraard 
ook schriftelijk worden gesteld. Het ligt dus voor de hand bij dit onderzoek te kiezen voor een 
schriftelijk onderzoek. 

2.9 Onderzoeksmodel 
Om een enquete op te kunnen stellen moet er allereerst een onderzoeksmodel gemaakt 
worden. De verschillende vragen in de enquete zijn opgesteld door gebruik te maken van de 
eerder gegeven onderzoeksdeelvragen. Van deze onderzoeksdeelvragen zijn een aantal 
onderzoeksbegrippen en -aspecten afgeleid. Deze zijn onderverdeeld in variabelen met ieder 
hun eigen specifieke meetwaarden. 
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Begrip Aspect Variabele Meetwaarden 
Profiel Land (Belgie, Nederland) 

Branche (bioscopen, discotheken, kart centra, 

• 

muziekwinkels, theaters, party 
organisaties, radio/tv stations, cafes, 
funsporten, fitness/sportcentra, anders) 

Doelgroep «13, 13-18, 19-24,25-30, >30) 
Klantenkring «100,100-1000,1000-5000,>5000) 
Omzetniveau «100.000, 100.000-300.000, 300.000-

500.000,500.000-750.000, >750.000) 
Bekendheid ClubMessage Ga, nee) 

Bron (internet, folder, kennis/collega, radio, 
tv, krant, tijdschrift, affiche, beurs, 
anders) 

Bedrijven (ia, nee) 
Bron (internet, folder, kennis/collega, radio, 

tv, krant, tijdschrift, affiche, beurs, 
anders) 

Naam C·· .) 
Interesse Ga, nee) 

• Media Huidig Marketing CSMS, internet, WAP, folder, radio, tv, 
, gebruik instrumenten krant, tijdschrift, affiche, anders) 

Internetpagina (niet, entertainment, informatie, 
bestellingen, reserveringen, anders) 

SMS-berichten Ga, nee) 
Aantal (10-50, 50-100, 100-500, 500-1000, 

>1000) 
SMS-frequentie (1 per maand, 1 per week, 1 per dag, 

meer per dag) 
SMS-dienstverlener (internet, software, extern) 
Problemen (telefoonnummers, beheer, te groot 

anders) 
Bedriifsvoering (ia , nee, weet niet) 
Marketingbudget (0-5.000,5.000-10.000, 10.000- 25.000, 

25.000-50.000,50.000-100.000) 
Nieuwe media (0-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100) 

Toekomst Gebruik (SMS, internet, WAP, anders) 
Concurrentiemiddel Cia, nee) 
Redenen (bereik, doelgroep, status, anders) 
Nieuwe media (0-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100) 

Wensen Belangrijk Prijs (5 punts schaal zeer tot niet) 
Kwaliteit (5 puntsschaal zeer tot niet) 
Service (5 puntsschaal zeer tot niet) 
Gebruiksvriendel ij k (5 puntsschaal zeer tot niet) 
heid 
Bereik (5 puntsschaai zeer tot niet) 
FreQuentie (5 puntsschaal zeer tot niet) 

BetrOUWbaarh''j::!~!r zeer tot niet) Prijs SMS 25-40) 
Internet 000, 2.000-4.000, 4.000-6.000, 

00, >8.000) 
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2.10 Verbanden tussen de variabelen 
Kennis van de afzonderlijke variabelen heeft een toegevoegde waarde. Een inzicht in 
combinaties van variabelen kan echter ook zeer belangrijk zijn. Daarom zal er bekeken 
worden of er verbanden bestaan tussen de verschillende variabelen. Deze verbanden zuBen 
worden weergegeven in kruistabellen. 
Uit deze resultaten zal blijken tussen welke variabelen een verband gelegd kan worden. In 
onderstaand schema is aangegeven welke verbanden bekeken zuBen worden. De resultaten 
hiervan zijn vermeld in paragraaf 4.7. 

1 2 3 4 5 6a 6b 7a 7b 7c 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 23 
a b a b 

I .. 
2 .. .. X X X X X X X 
3 .. * * 
4 * * .. 

~ X X X X X 

I 5 .. * .. X I I X X X X 
. 6a * * .. * * * 
! 6b * .. * .. * * * 1 1 

7a * * .. * * * * * 
7b * * * * * * * * * 
7c * * * * * * * * .. * H 
8 * * .. * * * * * * * * 
9 * * .. .. * * .. * * * * * 
10 .. .. * .. * .. * .. * * .. .. * 
11 .. .. .. .. .. * .. .. .. .. .. .. .. .. 
12 .. .. * .. * .. .. .. * .. .. .. .. * 
13 .. * .. * .. .. .. .. .. .. * .. .. .. * 
14 .. * .. .. * * .. * * * * * * .. * * * 
15 .. .. * * * * * .. * * .. * * * * * * * 
16 * * .. * * * * * .. .. * * * .. * * * .. .. 
17 * .. * * * * * * * * * * * * * * * * * * X X 

18 * * :* * * * .. * * * * * * * * * * * * 
19 * * * * * 1* * * * .. * * * * * * * * * 

20a * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * X X 

20b * * * * * * * * * * * * * * * * * * .~ .. 
21 * * * * .. * * * * * * * * .. * .. * .. .. * * * * * 
22 * * .. * .. * * * * * .. * * * * * * * * *1*-

.. * 
23a .. * * .. .. * * * * .. * * .. .. * * * * .. * * .. * * * * * 
23b * * * * .. * * * * * * * .. * * .. .. .. * *1*1* * * .. * * * 
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Hoofdstuk 3: Onderzoeksuitvoering 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zal kort worden in gegaan op de aanpak en het verloop van het onderzoek. 
Allereerst zal de uiteindelijke enquete, zoals die is opgesteld aan de hand van de 
onderzoeksopzet, worden toegelicht. Vervolgens zuBen mijn ervaringen bij het uitvoeren van 
het onderzoek worden behandeld. 

3.2 De enquete 
Nadat de onderzoeksopzet definitief is vastgesteld, is er invulling gegeven aan de enquete. 
Hierbij is gebruik gemaakt van enige literatuur (zie literatuurlijst) over het opstellen en 
afnemen van enquetes. De verschiBende vragen in de enquete zijn opgesteld door gebruik te 
maken van de eerder opgestelde onderzoeksdeelvragen. Van deze onderzoeksdeelvragen zijn 
een aantal onderzoeksbegrippen en -aspecten afgeleid. Deze zijn onderverdeeld in variabelen 
met ieder hun eigen specifieke meetwaarden. Hieruit is het onderzoeksmodel voort gekomen 
zoals reeds weergegeven is in paragraaf2.9. Aan de hand van dit model is bij iedere variabele 
een vraag geformuleerd. Tot slot is er een voorbeeldvraag ter verduidelijking toegevoegd 
evenals een korte inleiding over deze enquete. De uiteindelijke enquete vindt u in bijlage 1. 

Naast het opstellen van een enquete is er bovendien een begeleidende brief geschreven waarin 
het doel van het onderzoek wordt uitgelegd. Naast een korte uitleg over het doe I is enige 
uitleg over de diverse vormen van nieuwe media en over ClubMessage in de brief 
opgenomen, zodat men de enquetes met de juiste achtergrondinformatie in kan vullen. Deze 
brief is terug te vinden in bijlage 2. 

3.3 De uitvoering 
Om betrouwbare gegevens te verkrijgen is het noodzakelijk een zo groot mogelijk aantal 
enquetes te verwerken. Er kunnen echter niet oneindig veel enquetes verstuurd worden. Bij dit 
project wordt ongeveer 15% aan teruggezonden enquetes verwacht. Dit is een algemeen 
gemiddelde bij het afnemen van schriftelijke enquetes. Het netto responsiepercentage kan 
vervolgens bepaald worden door het verwachte responsiepercentage te vermenigvuldigen met 
de geschiktheidfactor 0,8. Deze vermenigvuldiging is nodig, omdat sommige teruggestuurde 
enquetes niet aan de juiste kenmerken voldoen. In dit geval is het netto responsiepercentage 
0,8xO,15=0,12. Het beoogde aantal enquetes voor dit onderzoek is 60, waarmee het aantal te 
versturen enquetes komt te liggen op 6010,12=500 enquetes. In dit geval zijn aIle van de 75 
teruggezonden enquetes gecontroleerd op bruikbaarheid. Zij voldeden aan de juiste 
specificaties en konden dus allemaal gebruikt worden bij de verwerking van de gegevens, 
waardoor het netto responsiepercentage voor dit onderzoek op 751500xl00%=15% ligt. 

Een onvoorzien probleem dat tijdens het onderzoek naar voren kwam is dat de 
antwoordnummers die gebruikt worden bij de Bedrijfskundewinkel niet gebruikt kunnen 
worden in Belgie. Men kan weI antwoordnummers gebruiken in het buitenland, maar dan 
moeten de te gebruiken enveloppen voldoen aan bepaalde eisen. Aangezien de 
Bedrijfskundewinkel hier niet over beschikt en ook niet op korte termijn aan deze eisen kan 
worden voldaan is in overleg besloten aileen enquetes naar Nederlandse bedrijven te 
versturen. 

Nadat aBe enquetes zijn ontvangen en gecontroleerd zijn op bruikbaarheid is het onderzoek 
vervolgd met het invoeren van de enquetes in het statistisch, analytisch programma SPSS. 
Hierin zijn vervolgens de enquetes geanalyseerd. 

9 
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Hoofdstuk 4: Resultaten 

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk volgen de resultaten, zoals die na verwerking van de enquetes, zijn gevonden. 
Voor aile vragen zijn staaf- en taartdiagrammen weergegeven met daarbij een korte uitleg. 
Aan het einde van dit hoofdstuk zullen enkele relaties tussen de verschillende variabelen 
worden weergegeven in de vorm van kruistabellen. In het volgende hoofdstuk zullen enkele 
conclusies en aanbevelingen gegeven worden aan de hand van de hier vermelde resultaten. 

4.2 Onderdeell: Profiel 

Vraag I: Land 
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Vraag 2: Bedrijf 
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D bioscopen 
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o kart cen tra 

o discotheken 

• fitness/sport centra 
o fimsporten 

• muziekwinkels 
o party organisaties 

• radio/tv stations 

theaters 

o overi 

11 

Vit boven- en nevenstaande 
figuur blijkt dat de 
meerderheid van de 
respondenten bestaat uit 
bioscopen, discotheken en 
theaters . Bij de optie anders 
(overig) ZlJn een aantal 
verschillende bedrijven 
ingevuld. Deze ZlJn 
aangegeven m boven-
staande figuur. 
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Vraag 3:melgroep 
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o 13 tot 18 jaar 

018 tot 24 jaar 

024 tot 30 jaar 

ouder dan 30 
jaar 

Bij deze vraag is het met name van belang inzicht te krijgen in de doelgroep van 14 tot en met 
30 jaar: de beoogde doelgroep van de bedrijven, waarvoor ClubMessage diensten verleend. 
62 van de geenqueteerde bedrijven heeft in ieder geval de doelgroep van 18 tot 24-jarige als 
doelgroep. 57 bedrijven hebben in ieder geval de leeftijdscategorie van 24 tot 30 jaar als hun 
doelgroep en bij 43 bedrijven hoort de categorie van 13 tot 18 jaar tot hun doelgroep . 
Bovendien is gebleken dat alle respondenten een deel van de mensen in de leeftijdscategorie 
van 14 tot en met 30 jaar als doelgroep hebben. 

40 
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-.:: 30 
c .. 20 :::I 
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Vraag 4: KJantenk ring (in aantal 
personcn) 

minder 

dan 100 

100 lot 

1000 

J 000 tot mc.:r dan 

5000 5000 

4% 

47%CEi 
o minder dan l OO 

0 100 tot 1000 

o 1000 tot 5000 

33% 
o meer dan 5000 

Bijna de helft van de respondenten heeft een klantenkring van meer dan 5000 personen. 
Slechts 4% heeft minder dan 100 klanten. 

Vraag 5 : Omzctni\'cau (in NLG) 

50 

40 1---=-------:'---'--"---- '------1 
~ 5 30 1------=.-----'-''---------1 

g. 20 r--- ---,-;-- ----'"------I 
~ 
... 10 I--f"-r------- --- ----I 

RlCI 

tD~cYU ld 

mUldcr 100 .000 lOO .OOO 500 ,000 mccrd l n 

dan lot l o l tot 7501)00 

100 .0no lOO .OOO 500000 750 .000 

. '. _ .. O minder dan 
100.000 

0 100 .000 tot 
300 .000 

0300.000 tot 
500 .000 

0500 .000 tot 
750 .000 

meer dan 
750 .000 

Ret merendeel van de bedrijven he eft een omzet van meer dan Fl. 750.000,-. In de rechter 
figuur zijn de respondenten die de vraag niet in hebben gevuld voor de duidelijkheid 
weggelaten, zodat men een beter inzicht verkrijgt in de werkelijke percentages. In totaal heeft 
18% dan een omzet van minder dan Fl. 500.000,-

12 
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4.3 Onderdeel 2:Bekendheid 

Vraag 6a: Beken.tIeid OubM!ssage 
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Vraag 7 a:. Bekemlteid andere 
diens h 1! rleners 

niet ingcvuld ja nee 

8% 

92% 

Vol 
~ 

Vol 
~ 

Uit bovenstaande figuren blijkt dat 8% van de respondenten reeds bekend IS met 
ClubMessage. 18% van de bedrijven kent andere soortgelijke bedrijven. 

Vraag 6b: Waarvan kent men 
O ubM!s s llge? 

o collegalkennis 

o folder 

o internet 

obenaderd 

Vraag 7b: Waar kent men ze V"dO? 

o collegalkennis 

o folder 

o internet 

o kran t/tij dschrift 

. benaderd 

ClubMessage is met name bekend van het internet. De andere bedrijven, die genoemd zijn, 
zijn vooral bekend door mond-op-mond reclame. 
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Vraag 8: futeress e in 
marketinginstrumenten 
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Vit voorgaande figuren is af te lezen dat een zeer groot deel (87%) van de geenqueteerde 
bedrijven gelnteresseerd is in het gebruik van de marketinginstrumenten internet, srns en 
WAP. 

4.4 Onderdeel3: Mediagebruik 

Vraag 9: Marketinginstrumenten 
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Marketin2instrument Percentage In bovenstaande histogram kan men 

Affiche 69,3 Zlen dat met name internet, 

Folder 76,0 krantltij dschrift, folder en affiches 

Internet 81,3 
worden gebruikt als marketing-

Krantlti jdschrift 81,3 
instrument. In de hiernaast 
weergegeven tabel zijn de percentages 

Radio 54,7 per marketinginstrument weergegeven 
Sms 5,3 dat door de respondenten wordt 
Tv 32,0 gebruikt als marketingmiddel. Het 
WAP 5,3 gebruik van SMS en W AP ligt hierbij 
Anders 13,3 ver achter de meer ..Eevestigde op 

marketmginstrumenten. Internet is samen met krantltijdschrift het populairste 
marketinginstrument, gevolgd door respectievelijk folders, affiches, radio en TV. 

Gebruik internetpa2ina 
Geen pagina 
Bestellingen 
Entertainment 
Informatie 
Reserveringen 
Anders 

Vraag 10: Ioternetpagina 

Percentage 
14,7 
14,7 
20,0 
82,7 
29,3 
6,7 

14 

82,7% van de respondenten gebruikt 
hun internetpagina met name als 
informatiemiddel. Daamaast wordt een 
internetpagina o.a. gebruikt voor 
bestellingen, entertainment of 
reserveringen. De verschillende doelen 
van een internetpagina ZlJn hiernaast 
weergegeven 
percentages. 

met blJbehorende 
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Vraag II : SMS 
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Van de geenqueteerde bedrijven stuurt op dit moment 8% SMS-berichten. 

Vraag 12: Aantal personcn SlWi 
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Uit de voorgaande figuren blijkt dat de bedrijven die op dit moment al SMS-berichten 
versturen, dit vooral doen naar 100 tot 500 personen. 

Vraag 13: SMS frcqucntic 
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66 0 '0 

Als SMS-berichten worden verstuurd naar klanten gebeurd dit in de meeste gevallen een keer 
per week. 

Vraag 14: Vcrzcndi ng SlWi 
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De helft van de bedrijven die SMS-berichten versturen, laten dit doen door een externe 
dienstverlener. 33% doet het zelf via internet en het overige dee I doet het via speciale 
software. 

Probleem Percenta e 
TelefoolU1ummers 24,0 
Ge evensbeheer 18,7 
Te duur 21 3 
Anders 

Vraag 15: P roblcmen 
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Het grootste probleem dat door de respondenten wordt 
verwacht is dat men niet weet hoe men aan de juiste 
telefoolU1ummers moet komen. In totaal zijn er 34 
bedrijven die geen enkel probleem verwachten bij het 
versturen van SMS-berichten. 21 ,3 

~========~====~--~ 
Vraag 16: Verbetc ring bedrijfnuering 
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Vit bovenstaande figuren blijkt dat vee I bedrijven (64%) niet weten of de diensten van 
ClubMessage de bedrijfsvoering zou kunnen verbeteren . 17% is er van overtuigd dat 
ClubMessage de bedrijfsvoering weI kan verbeteren. 19 % denkt dat dit niet mogelijk is . 

Vraag 17: Markctingw dgct 

16°'0 

DO tu t 5000 

0 5000 tot 
10 .000 

010 .000 tot 
25 .000 

0 25.000 tot 
50 .000 

50 .000 tot 
100 .000 

Het grootste gedeelte van de respondenten, 40 procent, heeft een marketingbudget tussen de 
Fl. 50.000,- en de Fl.IOO.OOO,-. 
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Vraag 18: Percentage 
marketinginstrumenten 
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Op dit moment besteedt ruim % van de bedrijven 0 tot 20 % van hun marketingbudget aan de 
nieuwe marketinginstrumenten W AP, SMS en internet. 

Vraag 19: Middelen in tl! toekomst 
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Middel Percentaee 
internet 78,7 

sms 25,3 
wap 20,0 

anders 1,3 

In de figuur linksboven kan men zien dat 59 van de respondenten in de toekomst verwacht 
gebruik te maken van internet. Vit de tabel rechts blijkt dat dit 78,7 procent is van het totale 
aantal geenqueteerde bedrijven. 
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Vraag 20a: Concurrcntiemiddel 
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Een kleine meerderheid ziet het gebruik van de nieuwe media als concurrentiemiddel. 
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Vraag 20b: Redenen 
concur rentiemiddel 
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De nieuwe media wordt vooral als concurrentiemiddel gezien, omdat het bereik ervan zeer 
groot is. Daarnaast sluit het gebruik ervan goed aan bij de doelgroep van de bedrijven. Voor 
het kleinste gedeelte van de respondenten wordt het ook als belangrijk middel gezien dat 
status geeft. Door enkele bedrijven wordt het ook gezien als een service buiten openingstijden 
of he eft het als voordeel dat het vrije / anonieme communicatie verschaft. 

Vraag 2 1: toekoms tig 
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In vergelijking met vraag 18 verwacht men in de toekomst meer gebruik te gaan maken van 
de nieuwe media. Op dit moment besteed 76 % van de bedrijven 0 tot 20 % van hun 
marketingbudget aan de nieuwe media. In de toekomst verwacht nog maar 43 % van de 
bedrijven 0 tot 20 % van hun marketingbudget te spenderen aan de nieuwe media. 

4.5 Onderdeel4: Wensen 
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Vraag 22 : bclang as pecten 

o niet ingevuld 

o zeer belangrijk 

o belangrijk 

o neutraal 

, • niet erg belangrijk 

o niet belangr ijk 

Over het algemeen worden aile bovengenoemde aspecten zeer belangrijk geacht bij het 
gebruik van WAP, SMS en internet. Het bereik wordt hierbij het belangrijkst geacht. 
Frequentie is het minst belangrijk. Hieronder zijn de procentuele verdelingen per verschillend 
aspect weergegeven. ("niet ingevuld" valt buiten beschouwing) . 
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3% 
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o niet erg belangrijk 

niet belangrijk 
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Se rvice Bij bereik is het meest, 72%, "zeer belangrijk" ingevuld van alle 
gegeven aspecten. Deze wordt gevolgd door kwaliteit (67%), 
service (61%), betrouwbaarheid (56%), gebruiksvriendelijkheid 
(54%), prijs (50%) en tot slot frequentie (40%). "niet belangrijk" 
is bij alle aspecten even vaak aangegeven (3%), behalve bij 
frequentie. Deze is in 6% van aIle gevaIlen als niet belangrijk 
aangeduid. In het algemeen worden alle gegeven aspecten vaak 
als (zeer) belangrijk ervaren, aangezien bij alle aspecten het 
totaal van "belangrijk" en "zeer belangrijk" ruim boven de helft 
ligt. 

Vraag 23a: Prijzen 8 M:; 

nict 0 tot 10 10 tot 25 25 tol 40 
ingcvuld 

42% 0 0 tot 10 

0 10tot25 

0 25 tot 40 

42% vindt een prijs tussen de 0 en 10 cent per SMS per bericht te duur voor het versturen van 
SMS-berichten. 37% vindt een prijs tussen de 10 en 25 cent te duur. 21% van de 
respondenten vindt een prijs tussen de 25 en 40 cent te duur. 

Vraag 23b: Pri.izen Internetpagina 
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Uit bovenstaande figuren blijkt dat men zeer verdeeld is over de prijzen van intemetpagina's. 
Dit zou kunnen komen doordat de grootte van het bedrijf hierop van invloed kan zijn. Dit zal 
verder worden onderzocht met behulp van de kruistabellen. Bij deze en voorgaande vraag is 
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tot slot op te merken dat het mogelijk is dat de respondenten hier de prijzen van de 
aangeboden diensten proberen te be'invloeden, door hier een lagere prijs in te vullen dan men 
daadwerkelijk bereid is te betalen. 

4.6 Verstuurde en ontvangen enquetes 
Bij dit onderzoek zijn veel verschillende bedrijven benaderd om een enquete in te vullen. Om 
een indicatie te geven van de interesse van de verschillende bedrijven is in deze paragraaf het 
aantal verzonden enquetes vergeleken met het aantal terugontvangen enquetes. Door de 
responsie te vergelijken met de mailing kan men een beeld per soort bedrijf verkrijgen in de 
interesse. In onderstaande tabel zijn het aantal verzonden enquetes en het aantal terug 
ontvangen enquetes per bedrijf weergegeven. In de laatste kolom is de verhouding tussen 
deze aantallen weergegeven. 

Bedri.if Aantal verzonden Aantal ontvan2en Percenta2e % 
Bioscopen 74 12 16,2 
Cafes 45 3 6,7 
Kart centra 41 7 17,1 
Discotheken 135 18 13,3 
Fitness/sportcentra I 34 4 11,7 
Funsporten ====i 28 4 14,3 

• Muziekwin~els. 42 4 9,5 
I Party orgamsatIes 25 2 8,0 

RadiolTV stations 24 2 8,3 
Theaters 52 10 19,2 

Als men van deze percentages uit zou gaan zouden de theaters het meeste interesse hebben in 
de nieuwe media, gevolgd door achtereenvolgens kart centra, bioscopen, funsporten, 
discotheken, fitness/sportcentra, muziekwinkels, radio/TV stations, party organisaties en tot 
slot cafes. Er dient hierbij wei een kanttekening geplaatst te worden dat het weI of niet 
terugsturen van een enquete niet aan hoeft te geven of het desbetreffende bedrijf interesse 
heeft. Het gaat hierbij dus slechts om een indicatie. 

4. 7 Kruistabellen 
Naast de gegeven resultaten in paragraaf 4.2 tim 4.5 is het ook van belang om relaties tussen 
verschillende vragen te onderzoeken. Dit kan gedaan worden met verschillende 
testprocedures, waarmee bepaald kan worden of er een significant verband bestaat tussen de 
verschillende variabelen. Er zal allereerst een korte uitleg volgen van de gevolgde aanpak en 
vervo{gens zullen de resultaten besproken worden. 

4.7.1 Beschrijving test procedures 
am de verschillende testprocedures te kunnen gebruiken wordt allereerst hieronder een 
indeling gegeven van de verschillende soorten vragen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
zogenaamde meetschalen. Deze zijn als voIgt gedefinieerd: 

Nominale data: In de verschillende antwoordcategorieen kan geen orde van grootte 
worden aangebracht (bv. "ja" en "nee"); 
Ordinale data: In de data kan een orde van grootte aangegeven worden (bv. Aantal 
klanten); 
Metrische data: Hier wordt niet aileen een orde van grootte aangegeven, ook kunnen op 
de data verschillende mathematische berekeningen uitgevoerd worden (bv. Gemiddelde) 

Uit de grafieken in de paragrafen 4.2 tim 4.5 blijkt dat de variabelen geen normale verdeling 
hebben. Daarom wordt er aileen gebruik gemaakt van non-parametrische testen. In 
onderstaande tabel wordt aangegeven welke testprocedures gebruikt zullen worden bij de 
vergelijking van twee verschillende variabelen. 

20 



IIlrBEDRIJFSI(UNDE 
~vv ink. t __________________ ....;M~ar~kt;;..;;o.;.;;.nd;;..;e~rz;;..;;o~ek.;....C.::..;I_'_ub.;...M...;;.e....;;s.;..sa ... g_e 

o.detl'lcmeratd. vi e ze n 

Nominaal Ordinaal Metrisch 
Nominaal Cramer's V - -
Ordinaal Cramer's V Spearman's rho -
Metrisch Cramer's V Spearman's rho Spearman's rho 

Met behulp van deze tabel zal bekeken worden of er een verband be staat tussen antwoorden 
van verschillende vragen. De tests zijn uitgevoerd met het programma SPSS 

De Cramer's V is een testprocedure voor het bepalen van het verband tussen twee 
kwalitatieve vraiabelen. De Cramer's V testprocedure wordt als voIgt berekend: 

V2 == X2 / (N * min (r-l,c-l) 

In deze formule is Xl de chi-kwadraat verdeling. Min (r-l ,c-l) is het minimum ,van het aantal 
rijen en het aantal kolommen minus 1. Het resultaat van deze vergelijking geeft een getal 
tussen 0 en 1. Als er geen enkele samenhang tussen de variabelen is zal 0 als uitkomst naar 
voren komen. Hoe sterker de samenhang, hoe dichter de waarde bij 1 ligt. 

De Spearman's rho correlation coefficient wordt gebruikt om de samenhang te meten bij 
ordinaal ordinaal verbanden. Deze toetsingsprocedure drukt de overeenstemming tussen 
twee rangschikkingen uit in een getal tussen -1 (precies tegengestelde rangschikkingen) en + 1 
(perfecte overeenstemming). Het getal 0 betekent, dat er geen enkele overeenstemming tussen 
beide rangschikkingen bestaat. 

4.7.2 Resultaten kruistabellen 
Zoals reeds eerder aangegeven in paragraaf 2. lOis het van belang enkele verbanden te 
bekijken tussen verschillende variabelen. Aile geanalyseerde variabelen, zoals aangegeven in 
paragraaf 2.10, zijn terug te vinden in kruistabellen in bijlage 4. In deze paragraaf zullen 
slechts de variabelen aan bod komen waar tussen enig verband is. Dit zijn de verbanden 
tussen variabelen die in het geval van de testvariabele Cramer's V een waarde hebben van 
0,500 of hoger. In de gevallen van de testvariabele Spearman's rho zijn dat de verbanden 
tussen variabelen met een waarde hoger dan 0,300. Bovendien is de eis gesteld dat de 
resultaten minimaal voor 95% betrouwbaar moeten zijn. De kruistabellen die niet aan deze 
eisen voldoen worden hier niet besproken. 

In kruistabel 1 van bijlage 4 worden vraag 2 en vraag 4 met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt 
dat er een relatie is tussen het soort bedrijf en de klantenkring van dat betreffende bedrijf. 
Men. kan uit de label opmaken dat bioscopen, radio- en tv stations en theaters over het 
algemeen een klantenkring hebben van meer dan 5000 personen. Bij de funsporten is het 
klantenaantal zeer verschillend per bedrijf. Voor de overige bedrijven ligt het grootste 
gedeelte tussen de 1000 en 5000 personen. 

Ook tussen het soort bedrijf en het omzetniveau is een verband zoals blijkt uit tabel 2 in 
bijlage 4. Hieruit is af te lezen welke soorten bedrijven een hoge omzet hebben. Dit zijn 
achtereenvolgens van hoog naar laag: fitness/sportcentra, radio/tv stations, bioscopen, kart 
centra, theaters, discotheken, cafes, party organisaties, funsporten en muziekwinkels. 

Uit tabel 3 blijkt dat bij aile bedrijven behalve cafes en funsporten de interesse in de nieuwe 
media groot is. 

In tabel 8 van bijlage 4 worden de interesse in de nieuwe media en de klantenkring met 
elkaar vergeleken. Hieruit blijkt dat hoe groter de klantenkring is, hoe meer interesse men 
heeft in de nieuwe media. Ook geldt dit verband voor het omzetniveau en de interesse in 
nieuwe media zoals blijk uit tabel13. 
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Uit tabel 17 kan men opmaken dat hoe hoger het omzetniveau is, hoe meer men bereid is te 
betaJen voor het maken van een internetpagina. Tevens geldt dat men bereid is meer te 
betalen voor een internetpagina als het marketingbudget groter is. 
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Hoofdstuk 5: Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zullen naar aanleiding van de reeds eerder weergegeven resultaten enkele 
conclusies worden getrokken. Er zal allereerst per onderdeel een korte samenvatting van de 
resultaten van het betreffende onderdeel volgen. Hieruit volgen enkele conclusies. Bij deze 
conclusies zullen tevens de resultaten uit de kruistabellen aan bod komen. Vervolgens zal een 
antwoord worden gegeven op de onderzoeks(deel)vragen. Tot slot zal dit hoofdstuk worden 
beeindigd met enkele aanbevelingen. 

5.2 Onderdeel1: Profiel 
De enquete is ingevuld door 75 bedrijven. Zij zijn allen gevestigd in Nederland. De 
meerderheid van de respondenten be staat uit bioscopen, discotheken en theaters. Aile 
respondenten hebben een deel van hun doelgroep in de leeftijdscategorie van 14 tot en met 
30 jaar. Het grootste gedeelte van de bedrijven, die gereageerd hebben, heeft een klantenkring 
van meer dan 5000 personen en een omzet van meer dan FI 750.000,-. Men kan dus 
concluderen dat het grootste gedeelte van de respondenten uit grotere bedrijven bestaat. 
Bioscopen, radio- en tv stations en theaters hebben over het algemeen een klantenkring van 
meer dan 5000 personen. 

5.3 Onderdeel2: Bekendheid 
Over het algemeen zijn ClubMessage en andere soortgelijke dienstverleners nauwelijks 
bekend bij bedrijven. Hieruit kan men concluderen dat er een groot dee! van de markt nog 
onbekend is met dergelijke diensten en dat er op dit gebied nog een zeer grote markt open 
!igt. Indien men wei een dergelijk bedrijf kent is dit vooral door mond-op-mond reclame. De 
conclusie dat er een grote markt open ligt wordt tevens gestaafd door het feit dat het 
merendeel (87%) van aIle geenqueteerde bedrijven wei interesse heeft in de nieuwe media 
(Internet, W AP en SMS). Uit de kruistabellen is gebleken dat behalve bij cafes en funsporten 
de interesse in de nieuwe media groot is. 

5.4 Onderdeel 3: Mediagebruik 
Het gebruik van SMS en W AP ligt ver achter op de meer gevestigde marketinginstrumenten. 
Internet is samen met krant / tijdschrift het populairste marketinginstrument, gevolgd door 
respectievelijk folders, affiches, radio en TV. Een internetpagina wordt met name gebruikt als 
informatiemiddel voor klanten. Daarnaast wordt een internetpagina regelmatig gebruikt voor 
het maken v;an reserveringen. 
Op dit moment stuurt slechts een zeer klein deel van de bedrijven SMS-berichten naar hun 
klanten en is het gebruik van SMS op dit moment nog niet erg populair als commercieel 
marketingmiddeL Dit is waarschijnlijk ook te wijten aan het feit dat het nog een relatief 
onbekend middel is. Als men SMS-berichten verstuurt verwacht men met name problemen 
met het verkrijgen van de juiste telefoonnummers. 
Op de vraag of men denkt dat ClubMessage kan zorgen voor een verbetering van de 
bedrijfsvoering van het betreffende bedrijf is door een zeer groot deel met "weet niet" 
beantwoord. Ook hieruit kan men concluderen dat het gebruik van de nieuwe media op dit 
moment afwachtend wordt benaderd en er dus een grote markt open ligt. 
76% van de respondenten be steed op dit moment slechts een klein deel van hun 
marketingbudget (O tot 20%) aan de nieuwere marketinginstrumenten. In de toekomst 
verwacht men hier echter een groter deel aan te besteden. Dan besteed nog slechts 43% van 
de bedrijven 0 tot 20% van hun marketingbudget aan de nieuwe media. Het deel dat meer dan 
20% uitgeeft is op dit moment 24% in de toekomst zal dit percentage naar verwachting 
groeien naar 57%. Men verwacht dus dat het zwaartepunt van de marketingmiddelen 
enigszins zal verschuiven naar de nieuwe media. 
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5.5 Onderdeel 4: Wensen 
Het bereik wordt als belangrijkste wens beschouwd, gevolgd door kwaliteit, service, 
betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, prijs en als laatste frequentie. 
Een vaste prijs voor de SMS-berichten kan uit dit onderzoek helaas niet gegeven worden, 
omdat men hierover zeer verdeeld is. Dit is te verklaren vanuit het feit dat men nog niet erg 
bekend is met het gebruik van het medium. Dit is dus per bedrijf zeer verschillend. Dit is ook 
het geval bij de internetprijzen. Vit de kruistabellen is echter weI gebleken dat dit verschilligt 
aan de grootte van het bedrijf. Grote bedrijven, qua omzetniveau en klantenkring, zijn bereid 
meer te betalen voor een internetpagina dan kleine bedrijven. Ook is uit de kruistabellen 
gebleken dat hoe groter de klantenkring is, hoe meer interesse men heeft in de nieuwe media. 
Dit verband geldt tevens voor het omzetniveau en de interesse in nieuwe media. 
Tot slot is uit de kruistabellen op te maken dat men bereid is meer te betalen voor een 
internetpagina als het marketingbudget groter is. 

5.6 Onderzoeksvragen 
Onderzoeksdeelvraag 1: Is men bekend met de nieuwe media en is er interesse in dergelijke 
diensten? 
Op dit moment zijn de bedrijven, die jongeren als hun doe\groep hebben, nauwelijks bekend 
met de nieuwe media SMS en WAP. Dit blijkt uit het feit dat bedrijven die diensten 
aanbieden op het gebied van nieuwe media (SMS, W AP en internet) in geringe mate bekend 
zijn bij de respondenten. Bovendien zijn er weinig bedrijven die op dit moment SMS
berichten versturen naar hun klanten. Het marketinginstrument internet is op dit moment 
echter wei een gevestigd middel. Er wordt nu zelfs samen met kranten en tijdschriften het 
meest gebruik van gemaakt om een bepaalde doelgroep te bereiken. 
In de nieuwe marketinginstrumenten is zeer veel interesse. Bijna 9 op de 10 bedrijven toont 
hier belangstelling voor. De interesse is groter naar mate het bedrijf groter is. Hierbij zijn als 
maat voor grote van het bedrijfhet omzetniveau en de grote van de klantenkring genomen. 

Onderzoeksdeelvraag 2: Wordt er op dit moment gebruik gemaakt van dergelijke media? 
Op dit moment verstuurd slechts 8% van de bedrijven SMS-berichten. Het percentage 
bedrijven dat gebruik maakt van WAP is nog kleiner. Het merendeel van de bedrijven maakt 
weI gebruik van internet. Er wordt dus veel gebruik gemaakt van internet en weinig van W AP 
en SMS. De verwachting is dat men hier in de toekomst weI meer gebruik van zal maken en 
er meer in zal investeren. In de huidige markt is men afwachtend t.O.v. de nieuwe media, maar 
de potentie is er weI in de markt voor aIle nieuwe media om uit te groeien tot een belangrijk 
marketinginstrument. 

Onderzoeksdeelvraag 3: Wat zijn de wensen en eisen als men over gaat tot het gebruik van 
dergelijke media? 
Het bereik wordt als belangrijkste wens beschouwd, gevolgd door kwaliteit, service, 
betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, prijs en als laatste frequentie. Grote bedrijven, qua 
omzetniveau en klantenkring, zijn bereid meer te betalen voor een internetpagina dan kleine 
bedrijven. Ook is gebleken dat bedrijven met een groter marketingbudget bereid zijn meer te 
betalen voor een internetpagina dan bedrijven met een kleiner marketingbudget. 
Als SMS-berichten verstuurd worden verwacht men met name problemen met het verkrijgen 
van de juiste telefoonnummers. Het grootste gedeelte van de respondenten verwacht geen 
enkele problemen bij het gebruik van SMS. 

Onderzoeksvraag: In hoeverre besteden bedrijven in Nederland en Belgie, die jongeren als 
doelgroep hebben, aandacht aan nieuwe marketing mogelijkheden met nieuwe media? 
Op dit moment zijn de bedrijven, die jongeren als hun doeigroep hebben, nauweIijks bekend 
met de nieuwe media SMS en W AP. Er wordt weI veel gebruik gemaakt van internet. In de 
nieuwe marketinginstrumenten is echter weI zeer veel interesse. Bijna 9 op de 10 bedrijven 
toont hier belangstelling voor. Er wordt veel gebruik gemaakt van internet en weinig van 
W AP en SMS. De verwachting is dat men hiervan in de toekomst weI meer gebruik van zal 
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gaan maken en meer in zal investeren, In de huidige markt is men afwachtend t.o.v, de 
nieuwe media, maar de potentie is er wei in de markt voor aile nieuwe media om uit te 
groeien tot belangrijk marketinginstrument. 

5.7 Aanbevelingen 
Aangezien dit onderzoek met name gericht is op het verkrijgen van een beter inzicht in de 
markt is het niet nodig aanbevelingen te doen ter verbetering van het marketingbeleid van 
ClubMessage. Toch zullen hieronder enkele aanbevelingen volgen per marketingcomponent, 
die wellicht een beter inzicht geven in het vaststellen van een geschikt beleid, 

Promotie 
Een groot deel van de markt is op dit moment nog niet bekend met dienstverlening op gebied 
van nieuwe mediatoepassingen. Er ligt op dit gebied een zeer grote markt open, want er is 
veel interesse en het zwaartepunt van de marketingmiddelen zal enigszins verschuiven naar 
de nieuwe media. De verwachting is dat men hier in de toekomst meer gebruik van zal maken 
en meer in zal investeren. In de huidige markt is men afwachtend t.o.v. de nieuwe media, 
maar de potentie is er weI in de markt voor aile nieuwe media om uit te groeien tot belangrijk 
marketinginstrument. Bij het benaderen van klanten zal men dus zorgvuldig te werk moeten 
gaan om mogelijke klanten binnen te halen. Men zal de klant goed uit moeten leggen wat 
ClubMessage en de nieuwe media voor hen kan betekenen. Bovendien is veel promotie 
belangrijk om de nieuwe media meer bekendheid te geven 

Product 
Het bereik van een marketinginstrument wordt als belangrijkste wens beschouwd, gevolgd 
door kwaliteit, service, betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, prijs en tot slot frequentie. 
ClubMessage moet er voor zorgen dat al deze punten goed in het oog worden gehouden bij 
het verlenen van aIle diensten. Bovendien moet er op worden toegezien hoe de markt zich 
ontwikkeld op het gebied van nieuwe mogelijkheden en op het gebied van nieuwe 
concurrerende bedrijven. Toekomstige nieuwe media zouden oak uit kunnen groeien tot 
concurrenten van de huidige media. ClubMessage zal zich dus ook verder moeten blijven 
ontwikkelen en zich niet aileen concentreren op de huidige media. 

Plaats 
Uit dit onderzoek is niet gebleken welk land, Nederland of Belgie, aantrekkeIijker is voor 
CiubMessage. WeI is gebleken dat cafes en funsporten niet aantrekkelijk zijn voor 
ClubMessage om te benaderen. Bioscopen, kart centra, discotheken, fitness/sportcentra, 
muziekwinkeis, party organisaties, radio/tv stations en theaters zijn meer aantrekkelijk om te 
benaderen. 

Prijs 
Er moet geen vaste prijs voor het opzetten van een internetpagina worden gehanteerd, omdat 
er verschil is tussen grote en kleine bedrijven. Ook is dit afhankelijk van de grootte van het 
marketingbudget. 
Een vaste prijs voor de SMS-berichten kan uit dit onderzoek helaas niet gegeven worden, 
omdat men hierover zeer verdeeld is. Dit is dus per soort bedrijf zeer verschillend. Op dit 
moment is er meer sprake van een aanbiedersmarkt dan van een vragersmarkt, en is een vaste 
of "normale" prijs nog niet gesteld. 
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Bijlage 1: Enquete ClubMessage 

Inwlinstructie 
In de enquete treft u telkens een vraag aan met daarbij behorende 
antwoordmogelijkheden. Achter zo'n antwoordmogelijkheid staat een cijfer. U wordt 
verzocht bij het beantwoorden van de vragen telkens het cijfer te omcirkelen achter 
het antwoord dat op u van toepassing is of dat uw voorkeur heeft. 

Wanneer u bijvoorbeeld op 1 januari geboren bent. beantwoordt u de onderstaande vraag 
als voigt. 
Bent u op 1 januari geboren? ja CD 

nee 2 

U dient bij iedere vraag slechts 1 antwoord te omcirkelen. tenzij anders vermeld. 
Indien u bij enkele vragen verder op in de enquete voor de keuzemogelijkheid "Anders, 
nl.../I kiest. kunt u op de stippellijn uw antwoord invullen. 

Sommige vragen vereisen een enigszins andere beantwoording. De instructie daarvoor 
wordt bij desbetreffende vragen gegeven. Ook moet u soms vragen overslaan. of aileen 
dan invullen indien u een bepaald antwoord hebt gegeven op de voorgaande vraag. Lees 
daarom de vragen en de bijbehorende instructie nauwkeurig. 
Veel succes met het invullen van de enquete. 

Onderdeel 1: Profiel 
1. In welk land is uw bedrijf gevestigd? 

2. Tot welk soort bedrijven behoort uw bedrijf? 

3. Tot welke doelgroep richt u zich? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

4. Hoe groot is uw klantenkring? 
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Belgie 
Nederland 

bioscopen 
cafes 
kart centra 
discotheken 
fitness/ sport centra 
funsporten 
muziekwinkels 
party organisaties 
radio/tv stations 
theaters 
anders, nl ....................................... 

jonger dan 13 jaar 
13 tot 18 jaar 
18 tot 24 jaar 
24 tot 30 jaar 
ouder dan 30 jaar 

minder dan 100 person en 
100 tot 1000 personen 
1000 tot 5000 personen 
meer dan 5000 personen 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
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5. Wat is uw omzetniveau per jaar? 

Onderdeel 2: Bekendheid 
6a. Was u voorheen bekend met ClubMessage? 

Cindien 2 omcirkeld, ga verder met vraag 7.} 

6b. Zo ja, waarvan? 

minder dan fl. 100.000,- 1 
fl. 100.000,- tot fl. 300.000,- 2 
fI. 300.000,- tot fl. 500.000,- 3 
fl. 500.000,- tot fl. 750.000,- 4 
meer dan fI. 750.000,- 5 

ja 
nee 

1 
2 

affiche 1 
beurs 2 
collega/kennis 3 
folder 4 
internet 5 
krant Itijdschrift 6 
radio 7 
~ 8 
anders, nl.................................... 9 

7a. Kent u andere bedrijven die dergelijke diensten verlenen? ja 
nee 

1 
2 

(indien 2 omcirkeld, ga verder met vraag 8.) 

7b. Zo ja t waarvan? affiche 1 
beurs 2 
collega/kennis 3 
folder 4 
internet 5 
krant Itijdschrift 6 
radio 7 
~ 8 
anders, nl.................................... 9 

7c. Wat islzijn de naam/namen van dit bedrijf/bedrijven? 

8. Heeft u interesse in marketinginstrumenten als WAP, SMS en Internet? 
ja 1 
nee 2 
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Onderdeel 3: Mediagebruik 
9. Van welke marketinginstrumenten maakt u gebruik om uw klanten te benaderen 
of te informeren? affiches 1 

folder 2 
internet 3 
krant/tijdschrift 4 
radio 5 
SMS 6 
Tv 7 
WAP 8 
anders, nl....................................... 9 

10. Indien u beschikt over een internetpagina, waarvoor wordt deze gebruikt? 
CMeerdere antwoorden mogelijk) Beschik niet over internetpagina 1 

Bestellingen van klanten 2 
Entertainment 3 
Informatie voor klanten 4 
Reserveringen 5 
Anders, nl................................................... 6 

11. Verstuurt u op dit moment SMS-berichten? ja 
nee 

1 
2 

Cindien 2 omcirkeld, ga verder met vraag 15) 

12. Naar hoeveel mensen verstuurt u deze berichten? 10 tot 50 personen 1 
50 tot 100 personen 2 
100 tot 500 personen 3 
500 tot 1000 personen 4 
meer dan 1000 personen 5 

13. Met welke frequentie verstuurt u deze? 1 per maand 1 
1 per week 2 
1perdag 3 
meer per dag 4 

14. Hoe verstuurt u SMS-berichten? zelf via internet 1 
zelf via speciale software 2 
ext erne dienstverlener, 

nl...................................................... 3 

15. Ais u SMS gebruikt of gaat gebruiken, welke problemen verwacht u dan? 
Ik weet niet hoe ik aan de telefoonnummers moet komen 1 
Ik weet niet hoe ik gegevens moet beheren i.v.m. de privacywet 2 
Mijn bestand wordt te groot en het wordt dus te duur het zelf te doen 3 
Anders, nl................................................................................................................................. 4 

16. Denkt u dat de diensten van ClubMessage uw bedrijfsvoering op gebied van marketing 
kunnen verbeteren? ja 1 

nee 2 
weet niet 3 
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17. Hoe groot is uw marketingbudget? fI. 0,- tot fI. 5000,- 1 
fI. 5000,- tot fI. 10.000,- 2 
fL 10.000,- tot fI. 25.000,- 3 
fL 25.000,- tot fI. 50.000,- 4 
fL 50.000,- tot fL 100.000,- 5 

18. Welk percentage hiervan besteed u aan de nieuwe media (Internet, SMS, WAP)? 
o tot 20,},o 1 
20 tot 40,},o 2 
40 tot 60,},0 3 
60 tot 80% 4 
80 tot 100% 5 

19. Van welke middelen gaat u in de toekomst gebruik maken? internet 
SMS 
WAP 

1 
2 
3 

Anders, nl ......................... ..4 

20a. Ziet u het gebruik van deze nieuwe media als een concurrentiemiddel? ja 1 
nee 2 

(indien 2 omcirkeld, ga verder met vraag 21) 

20b.Waarom ziet u dit als een concurrentiemiddel? bereik veel mensen 1 
sluit goed aan bij doelgroep 2 
status/uitstraling 3 
anders, nl.. ........................................ 4 

21. Welk percentage van uw marketingbudget bent u in de toekomst van plan aan de 
nieuwe media te gaan besteden? 0 tot 20,},o 1 

20 tot 40,},0 2 
40 tot 60% 3 
60 tot 80% 4 
80 tot 100/0 5 

Onderdeel 4: Wensen 
22. Geef bij onderstaande aspecten aan welke u wei of niet belangrijk vindt bij het 
gebruik van SMS, WAP of internet. Dit kan door per aspect het cijfer van uw keuze te 
omcirkelen. 1 is zeer belangrijk, 5 is niet belangrijk. 

zeer belangrijk neutraal 
a. Bereik 123 
b. Betrouwbaarheid 1 2 3 
c. Frequentie 1 2 3 
d. Gebruiksvriendelijkheid 1 2 3 
e. Kwaliteit 1 2 3 
f. Prijs 1 2 3 
g. Service 1 2 3 
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4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

niet belongrijk 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
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23. Bij welke van onderstaande prijzen wordt de dienst te duur voor uw bedrijf en zou u 
er geen gebruik van maken? 
a. SMS-berichten versturen. o tot 10 cent per bericht 

10 tot 25 cent per bericht 
25 tot 40 cent per bericht 

1 
2 
3 

b. Het opzetten van een internetpagina voor uw bedrijf. fI. 1000,- tot fl. 2000,- 1 
fI. 2000,- tot fI. 4000,- 2 
fI. 4000,- tot fI. 6000,- 3 
fl. 6000,- tot fI. 8000,- 4 
meer dan fI. 8000,- 5 

Ruimte voor opmerkingen en suggesties: 

Hartelijk dank voor uw medewerkingl 

Indien u interesse heeft in de door ClubMessage aangeboden diensten kunt u hieronder 
uw bedrijfsnaam en adres invullen. 
Naam: ....................................................................................................................................................................... . 
Adres: ....................................................................................................................................................................... . 
Postcode: ................................................................................................................................................................ .. 
Plaats: ...................................................................................................................................................................... .. 
Telefoonnummer: .................................................................................................................................................. . 
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Bijlage 2: Begeleidende brief 

Geachte heer I mevrouw, 

Ik ben student van de Technische Universiteit Eindhoven en doe een marktonderzoek in 
opdracht van ClubMessage. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder begeleiding van de 
Bedrijfskundewinkel, een ondernemersadviesburo van de studie Technische Bedrijfskunde. 

ClubMessage helpt bedrijven met het benaderen van hun doelgroep door middel van nieuwe 
media. ClubMessage richt zich met name op bedrijven, die jongeren als doelgroep hebben. 

ClubMessage bevordert de relatie tussen een bedrijf en haar klant, met nieuwe media, zoals 
internet, WAP (internetpagina's die op een mobiele telefoon kunnen worden bekeken) en 
SMS (het versturen van korte tekstberichten naar mobiele telefoons) in de vorm van 
klantvriende1ijke producten. ClubMessage levert diensten aan bedrijven, die hun doelgroep 
beter willen benaderen d.m.v. moderne media. ClubMessage was in 1999 het eerste bedrijf in 
Nederland dat SMS gebruikte als marketing instrument. Nu er langzamerhand nieuwe 
bedrijven bij komen, handhaaft ClubMessage zich door haar voorsprong in kennis en 
ervaring, door strategische samenwerkingsverbanden en door een professionele aanpak. 
ClubMessage is vastberaden om de opgebouwde voorsprong op de Nederlandse en Belgische 
markt te behouden. (Verdere informatie over ClubMessage kunt u vinden op 
www.clubmessage.com) 

Om dit te bereiken wit men graag weten in hoeverre bedrijven, die jongeren als doelgroep 
hebben, aandacht aan nieuwe marketinginstrumenten besteden of willen gaan besteden in de 
nabije toekomst. Dit is dus een onderzoek om de diensten van ClubMessage te optimaliseren. 
In het kader van bovengenoemd onderzoek is een enquete opgesteld, waarvoor ik graag uw 
hulp in wil roepen. Ik verzoek u de bijgevoegde enquete in te vullen en zo spoedig mogelijk 
te retourneren in bijgevoegde portvrije antwoordenveloppe (een postzegel is niet nodig). Het 
invullen van de enquete zal ongeveer tien minuten in beslag nemen. De enquete vult u in 
principe anoniem in en uw gegevens zullen niet voor andere doeleinden dan bovengenoemd 
onderzoek gebruikt worden. 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 

Etienne Duijf 
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Bijlage 3: Opmerkingen bij enquete 

Enkele opmerkingen, die van belang kunnen zijn, zijn hieronder weergegeven: 

* Zijn in zee gegaan met een bedrijf dat voor hen internet ontwikkelt. (ze beta len meer dan 
8000,- (23b) 

* Een aantal discotheken in Nederland is aangesloten bij Disconet Nederland (zoutmanstraat 
23 B Den Haag). Dit bedrijf regelt o.a. dit soort zaken. 
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Bijlage 4: Kruistabellen 

1. Vraag 2 - vraag 4 (nominaal- ordinaal) 
Klantenkring Totaal 
minder dan 100 tot 1000 tot meerdan 
100 1000 5000 5000 

Bedrijf bioscopen 100 (12) 100 (12) 

cafes 33,3(1) 66,7 (2) 100 (3) 

kart centra 57,1 (4) 42,9 (3) 100 (7) 

discotheken 38,9 (7) 33,3 (6) 27,8 (5) 100 (18) 

fitnesslsportcentra 25,0 (1) 75,0 (3) 100 (4) 

funsporten 50,0 (2) 25,0 (1) 25,0 (1) 100 (4) 

muziekwinkels 25,0 (I) 75,0 (3) 100 (4) 

party organisaties 100 (2) 100 (2) 

radio/tv stations 100 (2) 100 (2) 

theaters 10,0 (l) 10,0 (1) 80,0 (8) 100 (10) 

Cramer's V: 0,620 , betrouwbaarheld: 99% 

2. Vraag 2 vraag 5 (nominaal - ordinaal) 
Omzetniveau Totaal 
< 100.000 tot 300.000 500.000 tot >750.000 
100.000 300.000 tot 750.000 

500.000 
Bedrijf bioscopen 11,1 (1) 88,9 (8) 100 (9) 

cafes 33,3 (1) 66,7 (2) 100 (3) 
kart centra 14,3(1) 85,7 (6) 100 (7) 

discotheken 7,1 (I) 21,4(3) 71,4(10) 100 (14) 
fitness/sportcentra 100 (4) 100 (4) 

funsporten 50,0 (2) 25,0 (I) 25,0 (1) 100 (4) 
muziekwinkels 25,0 (1) 25,0 (1) 25,0 (1) 25,0 (1) 100 (4) 

party organisaties 50,0 (1) 50,0 (I) 100 (2) 

radio/tv stations 100 (1) 100 (1) 
theaters 11,1 (1) 11,1 (1) 77,8 (7) 100 (9) 

Cramer's V: 0,594 , betrouwbaarheld: 98,4% 

3. Vraag 2 - vraag 8 (nominaal- nominaal) 
Interesse Totaal 

ja nee 

8edrijf bioscopen 100 (12) 100(12) 

cafes 33,3 (1) 66,7 (2) 100 (3) 

kart centra 100 (7) 100 (7) 

discotheken 88,9 (16) 11,1 (2) 100 (18) 

fitness/sportcentra 100 (4) 100 (4) 

funsporten 50,0 (2) 50,0 (2) 100 (4) 

muziekwinkels 75,0 (3) 25,0 (1) 100 (4) 

party organisaties 100 (2) 100 (2) 

radio/tv stations 100 (2) 100 (2) 

theaters 90,0 (9) 10,0 (1) 100 (10) 

Cramer's V: 0,525, betrouwbaarheld: 96,7% 
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4. V raag 2 - vraag 16 (nominaal - nominaal) 
Verbeteren bedrij fsvoering Totaal 
ja nee weet niet 

Bedrijf bioscopen 
i 16,7 (2) 8,3 (1) 75,0 (12) 100 (12) 

cafes 33,3 (I) 66,7 (2) 100 (3) 
kart centra 14,3 (1) 28,6 (2) 57,1 (4) 100 (7) 
discotheken 22,2 (2) 11,1 (2) 66,7 (12) 100 (18) 
fitness/sportcentra 50,0 (2) 50,0 (2) 100 (4) 
funsporten 25,0 (I) 25,0 (1) 50,0 (2) 100 (4) 
muziekwinkels 25,0 (1) 75,0 (3) 100(4) 
party organisaties 100 (2) 100 (2) 

I 
radio/tv stations 50,0 (1) 50,0 (I) 100 (2) 
theaters 10,0 (1) 20,0 (2) 70,0 (7) 100(10) 

Cramer's V: 0,288 , betrouwbaarheid: 10,5% 

5. Vraag 2 vraag 18 (nominaal- ordinaai) 
Percentage nieuwe media Totaal 
o tot 20 20 tot 40 40 tot 60 60 tot 80 

Bedrijf bioscopen 75,0 (9) 8,3 (1) 8,3 (1) 100 (11) 
cafes 100 (3) 100 (3) 

kart centra 57,1 (4) 28,6 (2) 100 (6) 
discotheken 44,4 (8) 22,2 (4) 11,1 (2) 100 (14) 

fitness/sportcentra 75,0 (3) 25,0 (1) 100 (4) 
funsporten 75,0 (3) 25,0 (1) 100 (4) 
muziekwinkels 50,0 (2) 25,0 (I) 100 (3) 
party organisaties 100 (2) 100 (2) 

radio/tv stations 100 (0) 
theaters 100 (10) 100 (10) 

Cramer's V: 0,406, betrouwbaarheid: 74,5% 

6. Vraag 2 - vraag 23a (nominaal ordinaal) 
Prijzen SMS Totaal 
o tot 10 10 tot 25 25 tot 40 

Bedrijf bioscopen 41,7 (5) 33,3 (4) 100 (9) 

cafes 66,7 (2) 100 (2) 
kart centra ! 42,9 (3) 28,6 (2) 14,3(1) 100 (6) 

discotheken ! 38,9 (7) 22,2 (4) 27,8 (5) 100 (16) 
fitness/sportcentra i 25,0 (1) 50,0 (2) 25,0 (1) 100 (4) 
funsporten 50,0 (2) 25,0 (1) 100 (3) 
muziekwinkels 75,0 (3) I 25,0 (1) 100 (4) 
party organisaties 50,0 (I) 50,0 (1) 100 (2) 
radioltv stations 100 (0) 
theaters 20,0 (2) 40,0 (4) 30,0 (3) 100 (9) 

Cramer's V: 0,364, betrouwbaarheld: 44,2% 
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7, Vraag 2 - vraag 23b (nominaal- ordinaal) 
Intemetpagina prijzen Totaal 
1000 tot 2000 tot 4000 tot 6000 tot >8000 
2000 4000 6000 8000 

Bedrijf bioscopen 25,0 (3) 8,3 (1) 16,7 (2) 16,7 (2) 100 (8) 

cafes 66,7 (2) 100 (2) 

kart centra 14,3 (1) 28,6 (2) 14,3 (1) 100 (4) 

discotheken 11,1 (2) 16,7 (3) 22,2 (4) 11,1 (2) 100 (11) 
fitness/sportcentra 25,0 (1) 50,0 (2) 25,0 (1) 100 (4) 
funsporten 25,0 (1) 25,0 (1) 25,0 (1) 100 (3) 

muziekwinkels 25,0 (1) 50,0 (2) 25,0 (1) 100 (4) 
party organisaties 50,0 (1) 50,0 (1) 100 (2) 
radio/tv stations 100 (0) 
theaters 30,0 (3) 10,0 (1) 10,0 (1) 20,0 (2) 100 (7) 

Cramer's V: 0,430, betrouwbaarheid: 59,3% 

8 V raag 4 -vraag 8 ( d' or maa - nommaa 1) 
Interesse Totaal 
ja nee 

Klantenkring minder dan 100 100 (3) 100 (3) 

100 tot 1000 50,0 (6) 50,0 (6) 100 (12) 
1000 tot 5000 96,0 (24) 4,0 (1) 100 (25) 
meer dan 5000 100 (35) 100 (35) 

Cramer's V: 0,737 , betrouwbaarheid: 99% 

9 V raag 4 -vraag 16 ( d' or maa - nommaa 1) 
Verbeteren bedrij fsvoering Totaal 

Ua nee weet niet 
Klantenkring minder dan 100 66,7 (2) 33,3 (1) 100 (3) 

100 tot 1000 33,3 (4) 66,7 (8) 100 (12) 
1000 tot 5000 20,0 (5) 12,0 (3) 68,0 (17) 100 (25) 
meer dan 5000 22,9 (8) 14,3 (5) 62,9 (22) 100 (35) 

Cramer's V: 0,257 , betrouwbaarheld: 87% 

10 V 4 raag - vraag 18 ( d' d' 1) or maa - or maa 
Percentage nieuwe media Totaal 
o tot 20 20 tot 40 40 tot 60 60 tot 80 

Klantenkring minder dan 100 100 (3) 100 (3) 
100 tot 1000 58,3 (7) 8,3 (1) 8,3 (1) 100 (9) 
1000 tot 5000 60,0 (15) 20,0 (5) 8,0 (2) 100 (22) 
meer dan 5000 71,4 (25) 14,3 (5) 2,9 (1) 100 (31) 

Spearman's rho: 0,176, betrouwbaarheid: 26,6% 

11 V raag 4 -vraag 23 ( d' d' 1) a or maa - or maa 
Prijzen SMS Totaal 
o tot 10 10 tot 25 25 tot 40 

Klantenkring minder dan 100 33,3 (1) 100 (1) 
100 tot 1000 66,7 (8) 16,7(2) 100 (10) 
1000 tot 5000 32,0 (8) 44,0 (11) 20,0 (5) 100 (24) 
meer dan 5000 31,4(11) 31,4(11) 17,1(6) 100 (28) 

Spearman's rho: 0,279 , betrouwbaarheid: 86,9% 
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12 V 4 raag -vraag 23b ( d' d' I) or maa - or maa 
Prijzen internet Totaal 
I 000 tot 2000 tot 4000 tot 6000 tot >8000 
2000 4000 6000 8000 

Klantenkring minder dan I 00 33,3 (I) 100 (1) 

100 tot 1000 33,3 (4) 16,7 (2) 16,7(2) 100 (8) 

1000 tot 5000 16,0(4) 28,0 (7) 28,0 (7) 12,0 (3) 12,0 (3) 100 (24) 

meer dan 5000 14,3 (5) 8,6 (3) 17,1 (6) 17,1 (6) 100 (20) 

Spearman's rho: 0,260, betrouwbaarheld: 94% 

13 V raag 5 vraag 8 ( d' or maa - nommaa I) 
Interesse in nieuwe media Totaal 

Ua nee 
Omzetniveau <100.000 100 (4) 100 (4) 

100.000 tot 300.000 50 (2) 50 (2) 100 (4) 

300.000 tot 500.000 50 (2) 50 (2) 100 (4) 

SOO.OOO tot 7S0.000 100 (7) 100 (7) 

>750.000 9S,6 (43) 4,4 (2) 100 (4S) 

Cramer's V: 0,732, betrouwbaarheld: 99% 

14 V 5 raag -vraag 16 ( d' or maa - nommaa I) 
Verbetering bedrijfsvoering Totaal 
ja nee weet niet 

Ornzetniveau <100.000 SO (2) SO (2) 100 (4) 

100.000 tot 300.000 SO (2) 50 (2) 100 (4) 

300.000 tot 500.000 25 (1) 2S (1) 50 (2) 100 (4) 

500.000 tot 7S0.000 14,3(1) 14,3 (1) 71,4(S) 7) 

>7S0.000 13,3 (6) 13,3 (6) 73,3 (33) I 100 (45) 

Cramer's V: 0,239, betrouwbaarheid: 49,9% 

15. V raag 5 - vraag 18 (ordinaal - ordinaal) 
Percentage nieuwe media Totaal 

o tot 20 20 tot 40 40 tot 60 60 tot 80 

Omzetniveau <100.000 100 (4) 100 (4) 

100.000 tot 300.000 75,0 (3) 2S,0 (1) 100(4) 

300.000 tot SOO.OOO 7S,0 (3) 100 (3) 

SOO.OOO tot 750.000 42,9 (3) 14,3 (1) 14,3(1) 100 (6) 

>7S0.000 68,9 (31) 20,0 (9) 4,4 (2) 100(42) 

Spearman's rho: 0,098, betrouwbaarheid: 53,7% 

16. Vraag 5 - vraag 23a (ordinaal- ordinaal) 
Prijzen SMS Totaal 
o tot 10 10 tot 25 25 tot 40 

Ornzetniveau <100.000 50 (1) 50 (1) 100 (2) 

100.000 tot 300.000 50 (2) 2S (1) 25 (1) 100 (4) 

300.000 tot 500.000 33,3 (1) 33,3 (1) 33,3 (1) 100 (3) 

500.000 tot 750.000 83,3 (5) 16,7 (1) 100 (6) 

>7S0.000 41,0(16) 38,5 (1S) 20,5 (8) 100 (39) 

Spearman's rho: 0,134, betrouwbaarheid: 66,5% 
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17. V raag 5 - vraag 23 b (ordinaal ordinaal) 
Prijzen internet Totaal 
1000 tot 2000 tot 4000 tot 6000 tot >8000 
2000 4000 6000 8000 

Omzetniveau <100.000 100 (2) 100 (2) 

100.000 tot 300.000 50,0 (2) 25,0 (1) 25,0 (1) 100(4) 

300.000 tot 500.000 100 (3) 

500.000 tot 750.000 33,3 (2) 33,3 (2) 33,3 (2) 
>750.000 16,1 (5) 25,8 (8) 25,8 (8) 6,5 (2) 

Spearman's rho: 0,317 , betrouwbaarheid: 96,8% 

5 25 tot 40 

Marketingbudget 0 tot 5000 50 (5) 

60 (3) 

11,1(1) 22,2 (2) 

11,1 (1) 22,2 (2) 

5000 tot 10.000 

10.000 tot 25.000 

25.000 tot 50.000 

50.000 tot 100.000 47,6 (10) 23,8 (5) 

Spearman's rho: 0,235 , betrouwbaarheid: 91,4% 

23b (ordinaal- ordinaal 
Prijzen internet 
1000 tot 2000 tot 
2000 4000 6000 

Marketingbudget 0 tot 5000 66,7 (6) 1I,1 (1) 

5000 tot 10.000 60,0 

10.000 tot 25.000 42,9 (3) 
~~~----4~~ 

25.000 tot 50.000 

50.000 tot 100.000 16,7 (3) 

Spearman's rho: 0,412, betrouwbaarheid: 99,6% 

20. Vraag 20a vraag 23a (nominaal- ordinaal) 
Concurrentiemiddel 
ja nee 

Prijzen SMS o tot 10 42,3 (11) 57,7 (15) 
10 tot 25 54,5 (12) 45,5 (10) 

25 tot 40 61,5(8) 38,5 (5) 

Cramer's V: 0,155, betrouwbaarheld: 52,1% 

21 V raag 20 a vraag 23b( d' nommaa - or maa) 
Concurrentiemiddel 
ja nee 

Prijzen Internet 1000 tot 2000 38,5 (5) 61,5(8) 
2000 tot 4000 45,5 (5) 54,5 (6) 
4000 tot 6000 66,7 (I 0) 33,3 (5) 
6000 tot 8000 66,7 (2) 33,3 (1) 
>8000 55,6 (5) 44,4 (4) 

Cramer's V: 0,231 , betrouwbaarheld: 39,6% 

43 

100 (3) 

100 (6) 

25,8 (8) 100 (31) 

Totaal 

100(10) 

100 (5) 

100 (9) 

100 (9) 

100 (21) 

Totaal 
>8000 

11,1 (1) 100 (9) 

100 (5) 

100 (7) 
100 (7) 

44,4 (8) 100 (18) 

Totaal 

100 (26) 

100 (22) 

100 (13) 

Totaal 

100(13) 

100 (II) 

100 (15) 

100 (3) 

100 (9) 
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