NIMA MARKETING-A2

OEFENEXAMEN

EXAMENOPGAVEN

MODULE A2
Tijd: 13.30 – 16.00 uur (2 uur en 30 minuten)
U wordt verzocht uw antwoorden kort en bondig te formuleren, de vragen binnen de
kaders op het aan u uitgereikte antwoordpapier te beantwoorden en duidelijk te
schrijven met een zwart of donkerblauw schrijvende ballpoint; onleesbare antwoorden
worden fout gerekend.
Aantal vragen bij dit onderdeel:
Aantal pagina’s:

8
14

Graag zorgvuldig controleren of alle pagina’s in de goede volgorde aanwezig zijn en in geval
van een afwijking een surveillant raadplegen.

De case in dit examendeel is gedeeltelijk gebaseerd op ware informatie en gedeeltelijk op
fictieve informatie.

NB

De kandidaat dient tijdens de berekeningen de bedragen niet tussentijds af te
ronden, maar dit pas op het einde van de berekening te doen met twee cijfers achter
de komma nauwkeurig.

Succes!

Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA.
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Case Christys Chips
1.

Inleiding

Het begon allemaal op een druilerige zondagmiddag vijf jaar geleden waarop de kinderen
van Christy Sanders zich stierlijk verveelden. Toen zei de jongste dat zij laatst bij Klokhuis
had gezien hoe chips in de fabriek gemaakt werden en dat ze dat reuze graag zelf eens
wilde proberen. Het leek Christy een hele klus, maar al gauw werd ze door het idee
gegrepen. Ze herinnerde zich een druilerige dag uit haar eigen jeugd, waarop ze met haar
moeder zelf chips had gemaakt, die bijzonder lekker hadden uitgepakt.
Zelf chips bakken werd een beproefd recept voor verveelde zondagmiddagen. Tijdens het
boodschappen doen met haar dochters was het een sport geworden om in het chipsschap
naar alle diverse smaken te kijken, want ze waren tijdens hun chipsbak avonturen volop aan
het experimenteren. Het was de jongste dochter van 6 die met de briljante vraag kwam:
“Mama waarom ga je eigenlijk niet zelf chips verkopen?” Christy vertelde het ’s avonds
lachend aan haar man Willem, maar in plaats van mee te lachen vroeg hij ronduit: “Ja,
waarom eigenlijk niet, want je wilt toch ook heel graag weer aan het werk?”
Christy - eerder werkzaam bij Mars en Sara Lee - introduceerde het chipsmerk Christys
Chips in 2003. Dit als reactie op, wat zij noemt, de vervlakking in eetpatronen. “Er komen
steeds meer smaken die iedereen lekker vindt. Dat biedt ruimte voor iets anders.”
2.

Christys Chips

In de begindagen deed Christy alles zelf, zowel het bakken, verpakken (waarvoor een
simpele flow pack machine ter waarde van € 50.000,- werd aangeschaft) als de verkoop en
distributie, waarvoor een occasion bestelbus (kosten € 15.000,-) op de balans kwam. Christy
had enkele jaren daarvoor een flinke erfenis gekregen, zodat alles uit eigen middelen kon
worden betaald.
Anno 2009 verkoopt Christy met 10 medewerkers ambachtelijk bereide chips, die zich
onderscheiden door uitmuntende smaak en kwaliteit. De chips van Christys Chips zijn écht
lekker en natuurlijk. Ambachtelijk zonder kunstmatige ingrediënten of toevoegingen,
waardoor ze het EKO-keurmerk (predicaat biologisch) hebben. Echt dus.
Christy heeft als producent van hoogwaardige handgebakken chips maar één doel:
handgebakken chips toegankelijk maken voor een breder publiek. Het is de ambitie van
Christy om meer mensen van deze natuurlijke chips te laten genieten als tegenhanger van
de gewone ‘industriële’ chips.
Christys Chips zijn gemaakt van speciaal geselecteerde aardappelen en op traditionele wijze
gebakken in zuivere olijfolie. “Wij blancheren de aardappels niet maar bakken ze direct, en
dat geeft veel krokantere chips met meer smaak.” Blancheren - even de kook erover - wordt
tegenwoordig voor veel chips toegepast om een blanker eenduidig product te krijgen en om
de later toegevoegde smaak beter tot zijn recht te laten komen. “Wij geloven echter dat de
natuur heerlijke producten voortbrengt, die in pure vorm het beste tot hun recht komen.”
En dat Christys Chips handgebakken zijn en gemaakt worden van louter natuurlijke
ingrediënten proef je! Deze chips smaken zoals échte chips behoren te smaken: knapperig
en vol van smaak. Christys Chips worden gemaakt van de beste kwaliteit aardappelen, die
met schil en al gesneden en gebakken worden in pure olijfolie. Samen met de transparante
verpakking is Christys dan ook een echte eyecatcher!
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Afbeelding 1. Verpakking Christys Chips

Christys Ambachtelijke Chips worden gebakken in olijfolie. Ook de olijfolie is puur natuur en
bevat bovendien veel onverzadigde vetzuren. “Chips die in olijfolie zijn gebakken hebben
daardoor een betere vetsamenstelling” (aldus de Consumentenbond). Deze chips bevatten
per 100 gram slechts 4 gram verzadigd vet. “Christys Chips, 100% puur natuur” is 100%
genieten. “Onze producten zijn puur natuur, bevatten geen kunstmatige kleur-, geur- en
smaakstoffen, bevatten geen andere onnodige toevoegingen en zijn snel en eenvoudig
bereid om alle goede voedingstoffen te behouden. Onze aandacht voor het basisproduct
komt altijd terug in de smaak.”
Marktbewerking
Een eerste inventarisatieronde in 2004 bij de supermarkten leerde dat het heel moeilijk was
om bij deze organisaties binnen te komen. Lay’s en Croky domineerden de chipsmarkt,
alsmede ook het meer luxe in bussen verpakte merk Pringles. Bovendien zat Nederland in
2004 middenin de prijzenoorlog en leek het Christy niet verstandig zich hierin te mengen,
met een met zorg bereid product als het hare. Christy heeft niet de ambitie gehad om
meteen een plaats te verwerven op de schappen van de supermarkt. “Want als grote ketens
het product in hun assortiment opnemen, hebben kleinere winkels, die zich willen
onderscheiden, geen belangstelling meer. En zeker bij een prijzenoorlog is het beter om de
supermarkt te mijden.”
Christy richtte zich op een geheel ander verkoopkanaal: dat van de natuurvoedingswinkel. Al
snel had zij contact met De Natuurwinkel, een eigentijdse retailorganisatie die zich, met een
moderne winkelformule en dienstverlening aan zelfstandig ondernemers, inzet voor de afzet
van biologische c.q. biologisch dynamische producten naar consumenten. Naast een gezond
rendement voor de ondernemers, stelt De Natuurwinkel eerlijke prijsvorming, transparantie
en zorg voor mens, dier en milieu centraal.

2004
2005
2006
2007
2008

Afzet x 1.000 dozen
(12 zakken á 250 gram)
10
33
75
105
140

Tabel 1. Verkoopcijfers Christys Chips

Omzet x € 1.000
300
990
2.250
3.150
4.200
Bron: intern

Afnemers
Christy heeft de markt voor chips ingedeeld in een vijftal segmenten.
1. Merktrouwe gebruikers (Brand Loyals)
2. Merkwisselaars (Brand Switchers)
3. Gebruikers die trouw zijn aan een ander merk (Other Brand Loyals)
4. Nieuwe gebruikers, die nooit eerder een merk in de productcategorie hebben gebruikt
(New Category Users)
5. Niet-gebruikers
3
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De doelgroep van Christys Chips bestaat hoofdzakelijk uit de merkwisselaars en de nieuwe
gebruikers.
Merkwisselaars
Deze groep kent, waardeert en gebruikt verschillende merken in een productcategorie. Het
gaat er hierbij voornamelijk om welke voordelen de doelgroep bij diverse merken waarneemt.
Er zijn bij de categorie merkwisselaars nog drie subcategorieën te onderscheiden: de
zoekers, de prijskopers en de gelegenheidskopers.
De zoekers weten nog niet precies welk merk hun voorkeur geniet en testen de
verschillende producten op hun voor- en nadelen.
De gelegenheidskopers gebruiken verschillende merken voor verschillende
gelegenheden. Zo kan er onderscheid gemaakt worden tussen chipsmomenten in de
bioscoop, thuis voor de buis, onderweg (eventueel op vakantie), tijdens evenementen, et
cetera. Hier zijn meestal verschillende merken (concurrenten) aanwezig.
Prijskopers kiezen voor de laagste prijs en aanbiedingen, aangezien ze geen of weinig
onderscheid maken tussen verschillende merken in de productcategorie. Hierbij zal de
beoogde doelgroep Christys Chips niet als voornaamste aanbieder zien, gezien de
verantwoorde benadering van het merk. Christys is namelijk vrij duur ten opzichte van
haar concurrenten.
Nieuwe gebruikers
Dit zijn mensen die nog niet in aanraking zijn gekomen met de productcategorie en in
principe nog geen merkvoorkeur hebben. In geval van Christys Chips gaat het om mensen
die nog nooit chips gegeten hebben in de vorm die Christy aanbiedt.
Christys Chips maakt gebruik van een gedifferentieerde positioneringstrategie waarbij het
zich probeert te onderscheiden door verschillende vernieuwende attributen aan te bieden,
zoals de verpakking en de bereidingswijze van de chips. De benefits waarmee Christys
Chips zich weet te onderscheiden van haar concurrenten zijn:
De unieke ambachtelijke chips
De bijzondere verpakking
Een unieke smaak
Christy richt zich op de primaire doelgroep van actieve volwassen van 18-35 jaar met een
bewuste levensstijl. Secundair richt ze zich op jonge gezinnen met kleine kinderen. De
doelgroepen eten Christys Chips vooral thuis voor de tv. De belangrijkste koopintentie bij
Christys Chips is gewoon lekker maar verantwoord snacken. Uit onderzoek blijkt dat 37.500
huishoudens Christys Chips eten.

3.

De markt van hartige snacks

Chips zijn oorspronkelijk in 1853 onvrijwillig bedacht door de Amerikaanse kok George Crum
toen een ontevreden klant in zijn snackbar klaagde dat zijn aardappelschijfjes te dik, te klef
en niet voldoende gezouten waren. Crum voelde zich zwaar beledigd en sneed ze flinterdun
en bakte ze door, waarna hij ze aan zijn lastige klant serveerde, die ze vervolgens met veel
smaak verorberde. Zijn cynische grap bleek het begin te zijn van een doorslaand succes: de
chips waren geboren.
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Chips maken deel uit van de markt van hartige snacks en zoetwaren. Met snacks en
zoetwaren wordt bedoeld: 'alle zoete en hartige etenswaren, industrieel vervaardigd, die
overwegend buiten de maaltijden om plegen te worden genuttigd'. Oftewel, zo leert de
brochure van het studiecentrum voor Snacks en Zoetwaren, 'een kleurrijke verzameling aan
smaken: zoet, zuur, zout, dubbelzout, bitter, caramel, vruchten, melk, puur, butterscotch,
noten, paprika, kaas, bacon, kruiden, et cetera, et cetera'. 1.500 verschillende artikelen, in
Nederland verkrijgbaar op 75.000 verschillende verkooppunten. Totale verkoop in 2008: 550
miljoen kilogram, wat neerkomt op gemiddeld 33 kilo per persoon per jaar. Totale
consumentenwaarde in 2008: ruim € 3 miljard, tweemaal zoveel als dertig jaar geleden. In
2009 eten 3 miljoen huishoudens chips.
Chips
Totaal hartig
Totaal snacks en zoetwaren

2004
40,9
122,5
515,9

2005
41,9
123
525,9

Tabel 2. Marktontwikkeling x mln. kilogram

Chips
Totaal hartig
Totaal snacks en zoetwaren

2006
41,9
124,6
532,0

2007
40,7
123,7
545,9

2008
41,9
125,0
550,1

Bron: SSZ (Studiecentrum Snacks en Zoetwaren)

2004
156
645
2.515

2005
170
676
2.746

Tabel 3. Marktontwikkeling x in omzet in mln.

2006
174
690
2.955

2007
189
697
3.101

2008
206
749
3.303

Bron: SSZ (Studiecentrum Snacks en Zoetwaren)

De snackmarkt groeit al jaren licht. Binnen snacks is de omzet van chips nagenoeg stabiel te
noemen. Wel vinden er in het gehele snacksegment voortdurend nieuwe introducties plaats.
Iedere maand wordt er wel een nieuwe snack geïntroduceerd. Voor het chipsgedeelte van
deze markt is dit veel minder het geval. De grootte van de markt voor ambachtelijke- en
EKO-chips heeft in 2008 een grootte van 4,85% van de omvang in geld. In 2007 was dat nog
3,78%.
4.

Consumententrends

Aan de kant van de consument zijn echter wel een aantal duidelijke tendensen te
onderscheiden. Zo is er een duidelijke trend waarneembaar naar gezondheid en biologisch
geproduceerde producten, bij voorkeur met een herkenbaar label.
“Elk pondje gaat door het mondje”, zeggen ze. De omgeving speelt vaak een belangrijke rol.
Onze samenleving zet aan tot te veel eten, zodat het steeds moeilijker wordt maat te
houden. We worden namelijk voortdurend overal verleid om te snoepen en snacken: in
winkelstraten, op markten, in stationsgebouwen, in bedrijfsrestaurants, in sport- en
schoolkantines, in warenhuizen, bij evenementen.
Terwijl roken langzaam maar zeker overal aan banden gelegd wordt, lijkt ongezond eten juist
te worden aangemoedigd met steeds meer verkoopmogelijkheden voor snoepwaren, snacks
en fastfood. Dit ondanks het feit dat overgewicht en obesitas (ernstig overgewicht) een groter
probleem voor de volksgezondheid beginnen te worden dan roken.
Eerst enkele harde gegevens, afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Tussen 1981 en 2008 is in Nederland
het percentage volwassenen met overgewicht gestegen van ongeveer 33% naar meer dan
45%. In deze groep vond een verdubbeling plaats van het percentage mensen met ernstig
overgewicht: van ruim 5% naar ruim 11%. Ruim een op de tien volwassen Nederlanders is
dus veel te zwaar en riskeert ernstige gezondheidsproblemen.
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Snacken
In de voedingsmiddelenindustrie wordt veel zorg besteed aan het aantrekkelijk presenteren
van voedsel. De uitgekiende kleuren en geuren, vormen en structuren en andere
eigenschappen van voedingswaren wekken eetlust op, zo is aangetoond. Knapperig van
buiten en zacht van binnen? Daar is over nagedacht.
Verder zijn veel voedingsmiddelen tegenwoordig voorzien van toevoegingen die ze
aanlokkelijker maken: extra vetten, suiker, zout, smaakversterkers. Het smaakt al gauw naar
meer. Jammer is alleen dat deze toevoegingen vaak niet alleen verborgen verleiders zijn,
maar ook verborgen dikmakers. Ook worden voedingsmiddelen steeds gemakkelijker om op
te eten. We hoeven ons voedsel niet meer zoals vroeger eerst uitgebreid schoon te maken
en te weken, schillen, koken of braden. De supermarkten staan vol met kant-enklaarproducten en halffabricaten. Fastfood kan meteen de mond in, net als al die snoep- en
snackwaren.
Grote porties
Veel voedingswaren worden bovendien in grotere porties aangeboden dan nodig en gezond
is. Vooral de porties van snoepwaren en snacks, frisdranken en fastfood zijn in de loop der
tijd steeds groter geworden. Neem bijvoorbeeld een flesje cola. Enkele decennia geleden
bevatte dat nog 20 centiliter. Toen kwam het blikje met 33 centiliter en tegenwoordig zijn er
de flesjes met 0,5 liter. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld zakken met chips. De consument
zou er rekening mee moeten houden, maar beseft vaak niet wat er gaande is.
5.

Concurrentie

De concurrentie-intensiteit op de chipsmarkt is zeer groot. Door de aanwezigheid van een
scala aan substituten is de merktrouw vaak niet erg hoog. Chips vervullen voor de
consument in alle gevallen namelijk exact dezelfde functie: lekker snacken. In Nederland zijn
er drie grote A-merken, Pringles, Croky en Lay’s, en een waaier aan private label producten
(iedere winkelketen heeft zijn eigen chips). In het marktsegment waarop Christys Chips zich
richt zijn de grote spelers nog niet actief; hun grootschalige industriële productieprocessen
sluiten niet aan bij de ambachtelijke wijze van bereiden. In de niche waarop Christys Chips
zich richt zijn er maar een tweetal serieuze concurrenten. Wel heeft de A-merkfabrikant Lay’s
haar productenassortiment geïnnoveerd met meer verantwoorde varianten.
Lay’s
PepsiCo, de producent van Lay’s, heeft een nieuw bereidingsproces voor chips ontwikkeld.
Door de aardappelchips met speciale receptuur in de oven te bakken in plaats van in olie
wordt het vetpercentage van deze chips 70% lager in vergelijking tot normale Lay’s chips. De
nieuwe chips worden op de markt gebracht onder de naam Lay’s Baked.
Door het gebruik van speciale zonnebloemolie (SunSeed) was PepsiCo International al
eerder in staat de percentages verzadigd vet bij meer dan 45 producten van de merken Lay's
met 50% tot 77% te verlagen. Naast reductie van verzadigd vet, is het terugdringen van
totaal vet, suiker en zout een aandachtspunt bij een groot aantal andere producten, ook uit
de andere productsegmenten.
Emma Foods
Per 1 januari 2009 heeft Foodkitchen het Utrechtse familiebedrijf Emma Foods overgenomen
dat onder de merknaam Emma ambachtelijke chips op de markt brengt. Foodkitchen wil het
merk Emma verder uitbouwen op de Nederlandse markt als merk voor pure en ambachtelijke
producten voor de bewuste consument. Emma Chips zijn heerlijke ambachtelijke chips.
Puur natuur zonder kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen. Emma chips worden
gemaakt van speciaal op het seizoen geselecteerde aardappelen en vervolgens gebakken in
zuivere zonnebloemolie. Emma Chips zijn verkrijgbaar in de smaken zeezout, zwarte peper

6

NIMA MARKETING-A2

OEFENEXAMEN

en rozemarijn. De ambachtelijke chips van Emma Foods zijn onder meer verkrijgbaar bij
horecagroothandel ISPC in Breda en Utrecht en bij diverse speciaalzaken.
Hoeksche Chips
Gerrit Rozendaal, Henk Scheele en René de Zeeuw zijn van huis uit aardappeltelers uit de
Hoeksche Waard. Om de toegevoegde waarde van hun aardappels te vergroten hebben ze
een aantal jaren geleden hun Hoeksche Chips op de markt gelanceerd. Onder de
bedrijfsnaam Hoeksche Hoeve produceren ze de chips in een loods op één van de
landerijen.
De Hoeksche Chips profiteren ook van de toegenomen consumentenvraag naar ‘eerlijke en
traditionele smaken’. Bovendien gaat het om een puur Hollands product. De chips zijn
gemaakt van aardappels uit de Zuid-Hollandse Hoeksche Waard en groeien op de akkers
van de drie agrariërs die de Hoeksche Hoeve hebben opgericht. Het is een charme van de
agrariërs die ver weg willen blijven van alle opsmuk en dikdoenerij. Deze houding vertaalt
zich in de productiewijze van de chips. Niet alleen komen de speciaal voor de chips geteelde
aardappelen van de eigen akkers, maar ze worden ook voor de volle honderd procent in
zonnebloemolie gebakken. Gevolg van het volledig bakken in zonnebloemolie is dat de chips
weliswaar vettig aanvoelen. “Dat willen de grote merken niet, maar wij maken daar geen punt
van. Want mede hierdoor bedraagt het aandeel verzadigde vetten in onze chips slechts 4%
en dat is beduidend minder dan bij alle andere merken”, aldus René de Zeeuw.
Daarnaast mijden ze allerlei toevoegingen om de houdbaarheid te verlengen. “De chips van
andere bedrijven smaken niet naar aardappel, maar naar bijvoorbeeld paprika. De echte
aardappelsmaak is compleet ondergesneeuwd en uniform. Chips uit de ene zak smaakt
precies hetzelfde als die uit een andere zak. Bij onze chips is de smaak wat meer
onderscheidend”, zegt Scheele. “Dat is een logisch gevolg van de ambachtelijke en
natuurlijke aanpak.” Wekelijks produceert de Hoeksche Hoeve, ook de naam en spelling
refereren aan het zorgvuldig gekoesterde ‘landelijke’ imago, duizenden zakken chips in twee
soorten smaken: zeezout en zwarte peper. Maar liefst ruim honderd supermarkten en andere
winkels (delicatessenzaken et cetera) verkopen inmiddels de Hoeksche Chips en ook een
enkele snacks- & zoetwarengroothandel zoals Groeneveld, voeren de artikelen in het
assortiment.

6.

Distributiekanalen

Uit tabel 4 op de volgende pagina blijkt, dat de totale marktomvang van biologische
producten in 2008 is gestegen tot € 461 miljoen. De verwachting is dat 2009 een minder
grote marktgroei laat zien dan de jaren ervoor. De enorme groei komt voornamelijk voor
rekening van de verkoop via het supermarktkanaal. De groei in het supermarktkanaal is door
de jaren heen groter geweest dan die van de totale markt. De omzet via het
natuurvoedingskanaal is in de eerste helft van het jaar 2006 sterk gestegen. Onder invloed
van de problemen die met voedsel te maken hebben werd een omzetgroei van 20%
gerealiseerd. Het marktaandeel van het supermarktkanaal in de biologische markt is de
afgelopen jaren gestegen: van 38% in 2005 naar 45% in 2008.
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Marktgroei en verwachte marktomvang
2004
Supermarkten
Natuurvoedingswinkels
1
Overige speciaalzaken
2
Overige kanalen
Totaal

80
110
25
18
233

2005
110
125
33
20
288

Tabel 4. Marktomvang biomarkt (in miljoenen euro’s)

2006
150
145
37
23
355

2007
180
155
42
28
405

2008
207
175
47
32
461

Bron: platform Biologica

EKO-telling
De Nederlandse supermarkten hebben een veel kleiner biologisch assortiment dan
supermarkten in het buitenland. Milieudefensie en Greenpeace tellen daarom jaarlijks (sinds
1998) het aantal EKO-producten in de schappen van de Nederlandse supermarkt. Albert
Heijn mocht zich in het jaar 2005 uitroepen tot de supermarkt met de meeste biologische
producten. Albert Heijn is in 2008 nog steeds de supermarktketen met het grootste aanbod
van biologische producten gemiddeld over alle filialen. De prijsvechters onder de
verschillende formules hebben een relatief klein tot geen assortiment in biologische
producten.
Marktleiderschap
Albert Heijn is met afstand de grootste supermarktketen van Nederland. De nummer twee,
C1000 van Schuitema, zag het marktaandeel dalen van 14,3% naar 13,2%. Dat komt
doordat het moederbedrijf van Albert Heijn, Ahold, vorig jaar zijn meerderheidsbelang in
Schuitema verkocht. Bij die deal nam het bedrijf 54 C1000-winkels over en bouwde ze om tot
Albert Heijn. Ondanks de opening van vijftien nieuwe winkels daalde het aandeel van
discounter Aldi naar 8,5%. Super de Boer zakte naar 6,8%. De keten verloor een groot
aantal winkels, onder meer aan Lidl. De branche maakt zich op voor een consolidatieslag,
waarbij Super de Boer en C1000 of Plus worden genoemd als fusiepartners. Ook genoemd
wordt Jumbo, dat het marktaandeel zag stijgen van 4,4% naar 4,8%. Het familiebedrijf uit
Veghel, vooral actief in het zuiden van het land, gaat vooralsnog uit van de eigen kracht. Het
bedrijf streeft naar een verdubbeling van de omzet in vijf jaar. Lokale spelers als Vomar,
Deen en de onlangs gefuseerde Dekamarkt en Dirk van den Broek zijn afzonderlijk te klein
om Albert Heijn aan te kunnen, maar vormen samen wel de inkooporganisatie Superunie.
Met een marktaandeel van 34,8% vormen de Superunie-leden een sterkere inkoopmacht
dan Albert Heijn. Hierdoor kunnen ook deze kleine ketens lagere prijzen bedingen bij
leveranciers.
Als het gaat om het kanaal van de natuurvoedingswinkels dan is De Natuurwinkel is met 55
aangesloten winkels marktleider in dit specifieke segment. De Natuurwinkel heeft een mooie
plek veroverd als natuurvoedingsspecialist en de ambitie is er hoog. De biologische branche
is volop in beweging en De Natuurwinkel haakt hierop in door met een nieuwe formuleuitstraling mogelijkheden te creëren voor verdere groei. Vanuit de solide basis waar trouwe
en nieuwe klanten zich thuis voelen, is inmiddels een aantal winkels gestart met verfrissing in
zowel het winkelbeeld als communicatie met de klant en met een verbeterd assortiment.
Lichte, toegankelijke winkels waar tijd en aandacht is voor de klant én het verhaal achter het
product.

1
2

Reformhuizen en biologische slagerijen
Boerenmarkten, boerderijverkoop, catering, horeca en direct marketing

8

NIMA MARKETING-A2
7.

OEFENEXAMEN

De toekomst

De prijzenoorlog is in de supermarkten nog maar nauwelijks achter de rug of de echte
economische recessie diende zich al aan. Het is allemaal begonnen met de kredietcrisis. In
september 2008 was onze Koningin op Prinsjesdag nog hoopgevend, al gauw moesten de
prognoses bijgesteld worden tot zeer sombere berichten van premier Balkenende afgelopen
februari (krimp BNP met 3,5%). Christy heeft de berichten op de voet gevolgd en vraagt zich
af wat dit voor haar bedrijf betekent. Ze heeft nog grote plannen met Christys Chips, moeten
deze nu in de koelkast? Of zal het in de levensmiddelenbranche zo’n vaart niet lopen, omdat
mensen toch moeten eten en men juist in sombere tijden behoefte schijnt te hebben zich te
verwennen met betaalbare luxe? Gelukkig heeft Christy bij de start al voor olijfolie gekozen
en door de zuivere bereiding is er weinig zout nodig omdat de smaak van de aardappel al
optimaal tot zijn recht komt. De vraag naar haar producten steeg van jaar op jaar sterk.
Om al deze zakken chips te kunnen produceren is Christy in 2006 in zee gegaan met de
private label fabrikant FZ Organic Food. FZ Organic Food produceert meer dan driehonderd
uitsluitend
biologische
producten
die
hoofdzakelijk
verkocht
worden
in
natuurvoedingswinkels in maar liefst 26 landen. FZ Organic Food is gevestigd in Wolvega in
een pand van 6.500 vierkante meter waarin vier verschillende productieruimtes zijn ingericht.
De samenwerking met FZ Organic Food verloopt uitstekend en wordt gecoördineerd door
Christy’s man Willem.
Problemen...
Christy ziet toch een wirwar van ontwikkelingen op haar bedrijf afkomen, ze realiseert zich
dat het spannende tijden zijn voor een jong bedrijf in ontwikkeling. Ze heeft gekozen om te
groeien. Een van de kwantitatieve doelstellingen is het realiseren van een
penetratiepercentage voor 2009 van 14% voor de Nederlandse markt. Ze realiseert zich dat
er opnieuw stappen gezet moeten worden om een duurzame groei en winstgevendheid ook
naar de toekomst toe te garanderen. Er zijn veel mogelijkheden, hoewel ze in het verleden
altijd volledig op haar intuïtie kon vertrouwen, heeft ze de laatste weken toch wat slechter
geslapen. Desondanks realiseert ze zich ook dat ze de afgelopen jaren een goed team om
zich heen heeft verzameld. Ze besloot dan ook een vergadering te plannen om met elkaar de
huidige situatie te bespreken en te vernemen hoe haar werknemers de toekomst zien.
Christy heeft haar Management Team gevraagd zich te buigen over de vraag: ‘Hoe kunnen
we de komende vijf jaar zorgen voor een omzetgroei van 30% met minimaal gelijk blijvend
rendement?’ Men heeft hierover kunnen nadenken en tijdens de vergadering worden de
totaal verschillende ideeën gepresenteerd.

8.

De ideeën

Idee 1 – Prijspromotie
Het gehele verkoopteam is van mening dat de verkopen met gemak met 10% kunnen stijgen
als ze meer prijspromoties mogen doen richting de handel. Eigenlijk doen ze dat nu helemaal
niet of nauwelijks. Ze hebben hier ook al wat voorwerk gedaan en dat ziet er als volgt uit.
Volgens het verkoopteam zijn er twee segmenten in de inkoopmarkt:
Value for Money segment: dit zijn met name prijs(in)kopers, die veel (waarde) voor
weinig willen.
Money for Value segment: dit zijn met name retailers die het beste willen, die hun geld
besteden aan zaken die uniek/van goede kwaliteit/het beste zijn.

9

NIMA MARKETING-A2

OEFENEXAMEN

Het hoofd verkoop, Frits, heeft in 2008 een scriptie onderzoek gedaan naar deze effecten in
het kader van zijn NIMA-C opleiding. De resultaten daarvan staan in tabel 5.
Aankopen
regulier
Segmenten Totaal Af-fabriek
aantal verkoopzakken prijs per
zak
Money for
10000
€ 2,50
Value
0
Value for
50000
€ 2,50
Money

Promotie 10%
korting
Totaal
Af-fabriek
aantal
verkoopzakken prijs per
zak
110000
€ 2,25
80000

€ 2,25

Tabel 5. Effecten korting op verkoop

Promotie 20%
korting
Totaal
Af-fabriek
aantal
verkoopzakken prijs per
zak
120000
€ 2,00
140000

€ 2,00

Promotie 30%
korting
Totaal
Af-fabriek
aantal
verkoopzakken pijs per
zak
150000
€ 1,75
220000

€ 1,75

Bron: NIMA-C scriptie Frits Jansen

De kostprijs per zak chips is € 1,25. De gemiddelde consumentenprijs is € 3,75.
Nog voordat Christys chips besloten heeft, voert een andere speler in de markt een
permanente prijsverlaging door van 20%. De kruisprijselasticiteit van de vraag voor het
aanbod van Christys Chips is in relatie tot het aanbod van de concurrerende speler 0,58.
Idee 2 – Productinnovatie
Willem heeft het niet zo op prijspromoties; je moet de chips voor de smaak kopen en niet
omdat ze in de aanbieding zijn. Nee, zijn voorstel is van een heel andere orde. Je moet het
in het product zelf zoeken en daar is nog voldoende aan te innoveren. Daar is hij de laatste
maanden al mee bezig geweest, hij doet dat door gewoon in zijn eigen keuken aan de slag
te gaan. Als die eerste keukentestresultaten goed zijn, dan wordt een iets grotere labtest
gedaan, totdat uiteindelijk een proefproductie volgt. Willem heeft een goed ontwikkeld
smaakorgaan en hier vertrouwt hij dan ook blind op, als de labtest zijn smaakpapillen
passeert dan wordt al snel een proefproductie gepland. Deze keer wil hij het echter anders
doen. Aan het begin van de vergadering was hij druk in de weer met bakjes en zakjes; vol
trots wil hij vandaag zijn collega’s het volgende product laten proeven:
Christy Chips zijn binnenkort verkrijgbaar in een nieuwe soort, gemaakt met zongedroogde
biologische tomaat en een vleugje basilicum. Er bestaan al aardappelchips met zeezout en
zwarte peper. Er is behoefte aan wat nieuws, maar wel met alleen natuurlijke ingrediënten.
Daar zal Christys Chips met succes op inspelen!
Idee 3 – Export naar Duitsland
De secretaresse Tanja heeft geheel tegen haar gewoonte in nog een opmerking tijdens de
rondvraag: “Ik vraag me wel eens af, waarom we niet naar Duitsland gaan? Ik heb veel
contact met FZ Organic Food en die doen daar al veel zaken. Een gigantische markt die we
zo kunnen bedienen.“ Christy vraagt zich af of ‘zo’ wel helemaal klopt.
Ze merkt aan haar eigen enthousiasme dat dit best eens een goede optie zou kunnen zijn en
een blik langs haar team zegt haar dat ze niet de enige is die er zo over denkt. Deze
rondvraag wordt dus wel een heel lange. Met nieuwe energie buigt de vergadering zich over
dit nieuwe idee, zoals export naar Duitsland nu officieel genoemd wordt. Er wordt heftig door
elkaar heen gepraat en de ene na de andere vraag vliegt over tafel. Christy hoort zinnige
opmerkingen voorbij komen en besluit de informatie wat meer te bundelen. Ze stapt op de
flip-over af en noteert daar de volgende vragen en opmerkingen:
Hoe vinden we klanten in Duitsland?
Kan dat gewoon met dezelfde producten en verpakkingen?
Hoe weten de klanten in Duitsland waar Christys Chips voor staan?
Valt er nog wat aan te verdienen?
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En zo stonden er nog een groot aantal kreten op de flip-over. Om het niet nog veel later te
maken, wordt een projectteam in het leven geroepen om zich over deze vragen, en andere
vragen die zich tijdens het proces zeker nog zullen aandienen, te buigen. De vergadering
wordt afgesloten en Christy gaat met een hoofd vol ideeën moe maar voldaan naar huis. Ze
vindt de situatie nog steeds zorgelijk, maar is er van overtuigd dat ze er met haar
fantastische team samen wel uitkomen.
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Vragen bij de case Christys Chips
Vraag 1 (10 punten)
Sinds 2006 is Christy in zee gegaan met de private label fabrikant FZ Organic Food voor de
productie van de chips. Ook A-merk fabrikanten kiezen er soms voor om voor anderen te
gaan produceren.
a. Noem drie redenen die een A-merk fabrikant kan hebben om voor derden te gaan
produceren.
b. Noem drie nadelen voor een A-merk fabrikant om de productie voor derden op zich te
nemen.
c. Wat vindt u van de keuze van Christy om met de fabrikant voor private label chips in zee
te gaan? Motiveer uw antwoord.
Vraag 2 (10 punten)
Christy heeft maar twee productvarianten in haar assortiment: aardappelchips met zeezout
en zwarte peper. Als het aan Willem ligt dan zijn de Christys Chips binnenkort ook
verkrijgbaar in een nieuwe soort, gemaakt met zongedroogde biologische tomaat en een
vleugje basilicum.
a. Op welke dimensies kan een assortiment worden samengesteld?
b. Welke dimensie(s) zijn van toepassing op het assortiment van Christys Chips en
waarom?
c. Geef een beargumenteerd advies voor de toekomst via welke dimensies Christys Chips
haar assortiment verder kan uitbreiden.

Vraag 3 (10 punten)
Voor effectieve marktbewerking segmenteert een aanbieder de markt.
a. Noem de segmentatiecriteria die gehanteerd kunnen worden in de consumentenmarkt.
b. Op welke wijze segmenteert Christys Chips vanaf haar oprichting de markt?
c. Beargumenteer voor welk segmentatiecriterium u toekomstige kansen ziet voor Christys
Chips om haar markt op te delen.
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Vraag 4 (10 punten)
Prijsdiscriminatie/prijsdifferentiatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het
optimaliseren van de winstgevendheid. Dit geldt met name als de markt uit segmenten
bestaat met elk een verschillende waarde perceptie en/of prijselasticiteit voor het product/de
dienst.
a. Wat is het verschil tussen prijsdifferentiatie en prijsdiscriminatie? Leg dit uit aan de hand
van een voorbeeld gerelateerd aan de case.
b. Een idee is om voor Christys Chips het prijsinstrument in te zetten. In de case wordt de
mogelijkheid van verschillende kortingspercentages op de prijs geboden. Bij welk
kortingspercentage is de winstbijdrage het grootst? Toon uw berekening.
c. Een andere speler heeft een permanente prijswijziging doorgevoerd. Geef aan wat de
relatie is tussen het aanbod van Christys Chips en het aanbod van de andere speler.
Bereken daarnaast het totaal aantal verkochte zakken chips en de totale winstbijdrage
voor Christys Chips in het geval dat Christys Chips niet reageert op deze prijsverlaging.
Vraag 5 (10 punten)
Willem houdt zich binnen het bedrijf bezig met onder andere productontwikkeling. Zo kwam
hij met het idee om een nieuw product te lanceren dat inspeelt op de behoefte van ‘gezonder
leven’ door natuurlijke ingrediënten te verwerken in een nieuw soort chips.
a. Wat zijn de fases in het productontwikkelingsproces?
b. Noem drie voordelen en drie nadelen van marktonderzoek in het kader van de
ontwikkeling van nieuwe productconcepten. Geef voor alle voordelen en nadelen
voorbeelden in de context van de case.
c. Christy wil eventueel toekomstig te ontwikkelen producten zo goed mogelijk afstemmen
op de behoeften van de consument. Wat zou uw advies zijn aan Christy in relatie tot
producttesten voor deze in de toekomst te ontwikkelen producten? Motiveer uw
antwoord.
Vraag 6 (5 punten)
Christy merkt aan haar eigen enthousiasme dat het idee van Tanja best eens een goed idee
zou kunnen zijn. Een blik langs haar team zegt haar dat ze niet de enige is die er zo over
denkt. Met nieuwe energie buigt de vergadering zich over dit nieuwe idee, zoals export naar
Duitsland nu officieel genoemd wordt.
a. Welke entreestrategieën om internationale markten te betreden zijn er? Noem voor elke
strategie een voorbeeld hoe deze kan worden ingevuld.
b. Kies een van de entreestrategieën die u in antwoord 6a heeft benoemd en noem een
voordeel en een nadeel van deze manier om te internationaliseren. Licht uw antwoord
toe aan de hand van de case.
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Vraag 7 (10 punten)
Uit de stemming in de vergadering blijkt dat men toch wel gecharmeerd is van de optie om
ook in Duitsland te gaan verkopen. Er wordt een projectteam samengesteld om dit nader uit
te werken. U bent hoofd van dit projectteam en buigt u over onderstaande vragen:
a. Welke vijf internationale product/promotiestrategieën onderscheidt Kotler?
b. Welke strategie wilt u Christy adviseren bij uitbreiding naar de Duitse markt? Licht uw
antwoord toe.
c. Welke product/promotiestrategie zou u voor de toekomst willen adviseren? Onderbouw
uw voorstel met argumenten.

Vraag 8 (5 punten)
Christy heeft zich een kwantitatieve doelstelling gesteld voor 2009: een penetratiegraad van
14%. Wat zijn echter de penetratiegraad en het volume (in kilo’s) marktaandeel voor Christys
Chips in de chipsmarkt in 2008? Toon uw berekeningen. Welke conclusies trekt u uit deze
uitkomsten?

EINDE MODULE A2

14

