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Agenda 

• Visie op marketing 
• Rol van onderzoek 
• Marketing en internationalisering 
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Teveel aandacht voor tactiek 

Marketing als tactiek 
4P’s Product Prijs Plaats Promotie 

 

Marketing als strategie 
Doelgroepkeus en positionering 

 

Marketing als cultuur 
Klantgerichtheid en .... 
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Marketing 

10 juni 2010 5 24 maart 2011 

Kernbegrip marketing te weinig op merk gericht 

Alsem, Kostelijk,2008  
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Marketingplanningsproces 

Analytisch  

Strategisch/merk 
 

Creatief  
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Belang van marketing 

• Onderzoek RUG: strategische functie 
marketing essentieel 

• Klant- en merkgerichtheid in huidige tijden 
(recessie, concurrentie, internet, sociale 
media) voor alle organisaties van belang 

• Extra uitdagingen bij MKB in Noord 
Nederland en in de zorg 

• Maar hoe? 
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Kerninzicht 1 
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95% doet een mens onbewust! 

Gevoel heel belangrijk 

     



   



Issue 2 

 



Social media 



So: 

• Customer is more powerful 
• Brands have to create good experiences 
• So to stimulate: 

 
    ‘Viral marketing’  



What should brands do? 

Distinctive 
 

Strong 
brand 



Herinnert u zich deze commercial? 
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Weet u vrijwel zeker het merk? 
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Agenda 

• Visie op marketing 
• Rol van onderzoek 
• Marketing en internationalisering 
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Waarom onderzoek voor student 
(marketing)? 

Evidence based professionele adviezen 
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Diagnose stellen 
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Nieuwsgierige attitude 

Managementvraag 
  

Koppeling aan wetenschappelijke bevindingen en 
theorieën (patroonherkenning) 

 
Onderzoek en marketingdiagnose 

  
Komen tot een praktisch advies 
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Vinden van verklaringen 

• Waarom is de ene klant tevreden en de andere 
niet? 

• Waarom werkt mijn reclame niet? 
• Waarom is mijn concurrent wel succesvol en ik 

niet? 
• Wat is de invloed van een prijsverhoging op 

koopgedrag? 
• Wat is de invloed van sociale media op mijn 

reputatie? 
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Marklinq 
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http://marklinq.hanze.nl 



Ondersteund door 
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Meeste aandacht  

Klantoriëntatie (wensen klant onderdeel plannen) 4,69 
Reputatie(merk)management 4,53 
Positie tov concurrentie 4,53 
Externe communicatie 4,36 
Rol klant in prijsbepaling 4,21 
Innovatie 4,12 
Sociale media 3,74 



Marketing in huis naar sector 

Totaal ‘ja’ 47% 338 (n) 
Productiebedrijf 66% 38 
Dienstverlening 48% 183 
Retail 38% 58 
Overig 37% 59 



Marketing in huis naar omvang 

Totaal ‘ja’ 47% 337 (n) 
ZZP 10% 89 
2-20 38% 64 
21-100 52% 67 
101-500 64% 53 
500+ 86% 64 



Wat willen ze? 

*Belangscore,7 ptsschaal   

Meer kennis over de klant! 
  



Conclusies onderzoek 

• Marketing beperkt aanwezig in Noord Ned. 
• Bedrijven zoeken zelf ook meer kennis 

over klant en merk 



Agenda 

• Visie op marketing 
• Rol van onderzoek 
• Marketing en internationalisering 
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Voorbeeld 

• Kunnen we onze koffiezetapparaten in 
Duitsland verkopen? 
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Keuze voor internationalisering 

• Is in feite een doelgroepkeus: 
marktontwikkeling 

• Geen marketingbeslissing maar corporate 
beslissing (Alsem, 2013, hoofdstuk 10) 
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Afweging van 

• Aantrekkelijkheid buitenlandse markt 
• Toetredingsdrempels 
• Eigen sterktes en relaties 

 
• Dus SWOT-analyse voor markt voor 

koffiezetapparaten in Duitsland  
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‘Export mode’ 

Hoe gaan we exporteren? 
– Export vanuit Groningen 
– Locale productie 
– Overname 
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Marketing 
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Positioning 

Target group 

Product/service 

Price 

Place/channels 

Communication 



Specifieke issues 

• Mate van internationalisering van  
– Positionering 
– Communicatie 

• Consistentie, kosten, cultuur 
 

• ‘Thinkglobal, act local’? 
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Aanbeveling voor (noordelijke) ondernemers 

1. Wees niet te bescheiden maar durf jezelf 
te profileren 

2. Ook richting buitenland 
3. Wees je bewust van je merksterktes 
4. Durf het uit te venten (visibility) 
5. Doe onderzoek 
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Hamlet cigars  



Hamlet cigars  



Hamlet cigars  



Hamlet cigars  



Hamlet cigars  



Hamlet cigars  



Dr. Karel Jan Alsem, 
Lector Marketing 
k.j.alsem@pl.hanze.nl 
Room T1.18 (06 40366447) 

Veel succes in jullie eigen marketing ! 
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