
Commercieel beleid 

Marketingplan voor Belgische 
wijnbouw 



Algemene marketing 
begrippen 



Behoeften 

• ‘De markt’ bestaat niet 

• Verschillende segmenten 

• Andere behoeften 

• Bewuste en onbewuste behoefte 

 



Maslow 

• Abraham Maslow (1908 – 1970). 

• Wensen van mensen verschillen 

• Om deze te doorgronden is het belangrijk te 
weten wat de drijfveren of  
behoeften zijn van een mens. 



behoeftepyramide 
• Waar heeft men 

behoefte aan? 



Marktsegmenten 

• Groepen mensen met dezelfde behoefte en in 
grote mate dezelfde gedragingen vormen 
‘groepen’ of ‘segmenten’. 

• Deze kunnen we bestuderen en ons beleid 
hierop afstemmen. 

• Het segment van onze keuze wordt dan onze 
doelgroep. 



Kenner 

Gastronomie 

Liefhebber 

Modale 
consument 

Geschenk 

Overige 



• Doorsnee wijndrinker 
Lage prijs 

• Liefhebber  
‘meer dan doorsnee kennis’ 
Trouwe gebruiker 

• Gepassioneerde wijnamateur – ‘kenner’ 
Belangrijk voor de beeldvorming 
Trendsetter 

•  Horeca 
Kennismaking 



Marketing-tools 

P – P – P – P  



Marketingmix 

De Marketingmix omvat de onderdelen waarin 
wij het commerciële beleid kunnen verdelen. 
 

• Product 

• Price 

• Place 

• Promotion 

https://service.mail.com/dereferrer/?target=http://www.google.be/imgres?q=product+mix+marketing&hl=nl&biw=1034&bih=809&tbm=isch&tbnid=Pqf6Z4G6XAQYfM:&imgrefurl=http://www.samcarrara.com/marketing/tag/marketing-mix/&docid=37u3dWdXXgJQmM&imgurl=http://www.samcarrara.com/marketing/marketing/wp-content/uploads/marketing-mix3.gif&w=300&h=300&ei=psgfT6OPJsed-Qa8kozEBA&zoom=1&lang=en


Product 

• Soort product - ‘Product’ in enge zin 

– Maximale kwaliteitsGrenzen worden door 
wijngaard bepaald 

– Stijl is een keuze 
 

• ‘Product’ in ruime zin: 

– Merk 

– Etiket 

– Fles e.a. emballage 

 

 



Soort product 

• Rood / wit / schuimwijn 

• Soort- / terroirwijn 

• Land- / kwaliteitswijn 

Branding 

• ‘copy’ van succesvolle voorgangers  

• Eigen imago / stijl 
frans of ‘vlaams’, klassiek of modern 

 

 











Price 

Prijsvorming - prijszetting 

–Kostprijs + 

–Marktprijs 

Modaliteiten 

–Kortingstructuur 

–Omzetbonus 

–Betalingscondities 



Place 

Distributie 

Welke vorm kiezen we. 

Logistieke organisatie = 
Logistieke vergoeding. 

Push strategie =  
commerciële vergoeding 

 

Producent 

Speciaalzaak 

Webshop 

Winkelketen 
Prof. gebruiker 



 Producent 

Groothandel 

Kleinhandel 

Consument 



Promotion 

Push – Pull strategie 

• Push strategie 
Door de keten heen ‘duwen’ 

• Pull strategie 
Over de distributie heen communiceren en de 
vraag stimuleren 



Push – Pull strategie 

• Push = doen verkopen 

• Pull = doen vragen 



Doelgroep 

Product Place Promotion Place 

Personal 
selling 

Sales 
promotion 

Mass 
selling 

Advertising Publicity 



Verkoop op het domein 

• Proefdagen 

• Bezoeken wijngaarden en kelders 

• Uitleg bij de wijn 

• Inschrijven nieuwsbrief 

• Adressen opbouwen 

• Geen logistieke kost 



Product life cycle  



Product life cycle  

• De productlevenscyclus geeft de levensloop weer van 
een product. Zodra een product op de markt komt 
ondergaat deze een aantal fasen. Ieder product zal 
deze fasen doorlopen. Aan de hand van de fase waarin 
een product verkeert worden besluiten genomen met 
betrekking op de productontwikkelingsstrategie. 
Omdat een product al geld kost vanaf het moment dat 
deze bedacht wordt, dus nog voor dat het op de markt 
komt, moet er op tijd besloten worden om een product 
te annuleren mocht deze niet geschikt zijn voor de 
markt. We kennen de volgende fasen:  

 



Introductiefase 

• In deze fase komt het product op de markt. Op dit 
moment is er nog niet veel vraag vanuit de 
afnemerszijde. De eerste afnemers die benaderd zullen 
worden zijn de early adopters, dit zijn de personen die 
als eerste het product willen hebben. Het product is 
nog relatief duur. Ook is er niet of nauwelijks 
concurrentie. De onderneming zal niet of nauwelijks 
winst maken in deze fase, omdat er in de aanloop van 
de introductie van het product kosten gemaakt zijn die 
terugverdiend moeten worden. Het voornaamste doel 
van deze fase is marktaandeel verkrijgen. 



Groeifase 

• Het product slaat aan in de markt en er is nu veel vraag 
naar. Er is nu een snelgroeiende markt maar de prijs is nog 
niet echt gedaald. In deze fase wordt ook de distributie 
verhoogd. De groep waar nu op gericht wordt is de early 
majority, dit zijn de volgers.  

• Er ontstaat een keuze voor de onderneming of ze voor een 
hoge winst gaat of een groot marktaandeel. Bij een hogere 
productie zullen de kosten per product dalen en dus de 
winst stijgen. Zodra de prijs lager wordt gemaakt zal het 
marktaandeel stijgen omdat het product toegankelijker 
wordt voor de groep die prijsbewust kopen. Reactie van de 
concurrentie is duidelijk te zien in vergelijkbare producten 
die op de markt komen. Voor de onderneming is het van 
belang om hier merktrouw op te bouwen.  
 



Stabilisatiefase 

• De markt groeit vanaf deze fase niet meer en er 
is ondertussen veel concurrentie. Het 
markvastgehoutaandeel dat verkregen is moet 
worden den. Door deze concurrentie is de prijs 
ook drastisch gedaald. (Sommige aanbieders 
verlaten de markt omdat het onrendabel is.) 
Op dit moment moet al gedacht worden over 
toekomstige ontwikkelingen en aanpassingen 
van het product anders daalt de omzet in een 
later stadium flink. 



Neergang 

• Door een aantal factoren zoals nieuwe 
ontwikkelingen, meer concurrentie of dat de 
markt niet meer zoveel producten afneemt als 
eerder, wordt het steeds lastiger om winst te 
blijven maken. In de laatste fase daalt de omzet 
dus erg snel, waardoor de meeste aanbieders de 
markt verlaten. Het einde van het product zit er 
aan te komen. De onderneming kiest ervoor om 
niet meer in het product te investeren maar er 
zoveel mogelijk opbrengsten uit te halen. Er 
wordt al gedacht wanneer het product uit de 
markt gehaald gaat worden.  



• De productlevenscyclus geeft een inzicht in de 
afzetprognose van een product of dienst. Deze kan als 
richtlijn aangehouden worden om duidelijk aan te 
geven wanneer de onderneming met nieuwe 
ontwikkelingen moet komen van het product of 
dienst. De nieuwe producten of diensten beginnen dan 
weer een nieuwe productlevenscyclus. Het is moeilijk 
prognoses te maken als een product of dienst een 
langere cyclus heeft en het langer op de markt blijft. 
Vaak is het lastig te bepalen in welke fase een product 
of dienst zit. Als dit niet duidelijk is, dan is het gebruik 
van het model niet nuttig. 



Marktontwikkeling 



Ansoff 

• Ansoff onderscheidt vier groeirichtingen, 
ingedeeld langs de dimensies product en 
markt (zie tabel hieronder).  

 

 
Markt/product Bestaand product Nieuw product 

Bestaande markt Markt-penetratie 
Product-

ontwikkeling 

Nieuwe markt 
Markt-

ontwikkeling 
Diversificatie 



Marktpenetratie  

• Verkopen van bestaande producten op bestaande 
markten. Het doel van marktpenetratie is vaak het 
vergroten van het huidige marktaandeel. Hiervoor zijn 
twee manieren: klanten winnen van de concurrent of 
de huidige klanten meer dezelfde producten te 
verkopen. Het kan een goede strategie zijn wanneer 
door de verhoging van productie schaalvoordelen 
bereikt kunnen worden (productie, interne organisatie 
en distributie). Met deze strategie wordt de concurrent 
vaak hard getroffen en een counter aanval zal vaak 
optreden. Groei door verhoging van het 
marktaandeel. 



Marktontwikkeling  

• Verkopen van bestaande producten op nieuwe 
markten. Het doel van marktontwikkeling is om 
via nieuwe markten het huidige product extra te 
gaan verkopen. Als er geen veranderingen aan 
het product aangebracht hoeven te worden kan 
dit een zeer goede strategie zijn en veel geld 
opleveren. Vaak is dit alleen niet het geval. Om 
succesvol te zijn met een bestaand product in een 
nieuwe markt moeten er aanpassingen gemaakt 
worden die (vaak) veel geld kosten.  

 



Nederlands taalgebied                                

 
 
 
 
 
 
 

                             . 

Vlaanderen 

Limburg 

Wereld 



Productontwikkeling 

• Verkopen van nieuwe producten aan bestaande 
klanten. Hierbij zijn twee mogelijkheden. Allereerst 
kunnen nieuwe producten geïntroduceerd worden ter 
vervanging van de oude huidige producten. Dit is een 
goede strategie als hiermee beter ingespeeld kan 
worden op de behoefte van de klant. Maar ook kan er 
voor cross-selling gekozen worden. Hiermee maakt 
men een kleine aanpassing aan het product en gaat dit 
product naast het huidige product verkopen. Denk 
hierbij aan succesvolle producten zoals cup a 
soup.  Aangezien de concurrenten constant 
vernieuwingen doorvoeren in haar assortiment is dit 
een vaak gehanteerde strategie om bij te blijven. 



• Witte wijn 

• Rode wijn 

• Schuimwijn 

• Speciale cuvée 

• Geschenkenmarkt 

• Relatiegeschenken 



Diversificatie  

• Nieuw product in een nieuwe markt. Een zeer 
moeilijke strategie die zeer succesvol kan zijn, 
maar vaak mislukt. Er zijn zeer veel risico’s aan 
verbonden want er is geen garantie voor succes. 
Dit is een goede strategie voor bedrijven met een 
succesvol portfolio maar kampen met een 
volwassen markt. Met het oog op de toekomst 
worden nieuwe producten gelanceerd op nieuwe 
markten met de hoop een opvolger voor de 
huidige succesvolle producten te vinden. 



 



Communicatie 

Commerciële communicatie 



Doelgroepenbenadering Kotler  

• Voor een onderneming is het belangrijk om te 
weten hoe ze haar producten in de markt wil 
afzetten. De markt kan in één of meerder 
segmenten verdeeld worden of de markt kan als 
een geheel gezien worden. Er zijn drie strategieën 
om de markt te bewerken namelijk:  

• ongedifferentieerde benadering  

• gedifferentieerde benadering  

• geconcentreerde benadering  

 



• Bij iedere benadering van de markt gaat men 
uit van de marketingmix. Deze wordt dan ook 
bij iedere keer op een andere manier ingezet.  

 



Ongedifferentieerde benadering 

• Er is één marketingmix en deze wordt gebruikt om de 
hele markt te benaderen zonder de markt echt in 
segmenten te verdelen. Iedereen wordt op dezelfde 
manier benaderd. Het grote voordeel hiervan is dat het 
lage kosten met zich meebrengt, zowel aan de 
productiekant als aan de marketingkant. Het is dan ook 
logisch dat veel startende ondernemingen met een 
ongedifferentieerde benadering beginnen omdat het 
geld dan vaak ontbreekt. 
De concurrentie zal zich wel gaan toeleggen op de 
segmenten die andere wensen en behoeftes hebben 
dan het gemiddelde van de doelgroep. Daardoor kan 
de onderneming marktaandeel verliezen.  
 



Gedifferentieerde benadering 

• Bij een gedifferentieerde strategie wordt de 
markt in verschillende segmenten verdeeld. Voor 
iedere segment wordt een aparte marketingmix 
opgesteld. Er is geen sprake meer van 
massabenadering. Voordeel is dat er met iedere 
afnemersgroep meer rekening gehouden wordt, 
er wordt meer op de markt gelet dan bij een 
ongedifferentieerde strategie. Het gevolg is dat 
dit hogere kosten met zich meebrengt, hoewel 
dit wel te beperken is door niet alles van de 
marketingmix aan te passen. Deze strategie wordt 
het meeste toegepast bij grote ondernemingen.  
 



Geconcentreerde benadering 

• Bij een geconcentreerde strategie deelt de 
onderneming de markt wel in segmenten maar kiest ze 
er bewust voor om maar één segment te bewerken. 
Voor dit segment wordt ook één marketingmix 
samengesteld. Het is wel belangrijk om de markt 
vooraf te definiëren. Deze benadering wordt door 
kleine ondernemingen gebruikt omdat er minder 
middelen nodig zijn om de markt bewerken. Denk aan 
kapitaal, capaciteit en kennis. Omdat de onderneming 
eigenlijk op één segment gericht is, is het noodzakelijk 
dat ze voldoende omzet uit dit segment haalt. 
Wanneer dit niet het geval is, zal het moeilijk worden 
om te blijven bestaan.  
 



• Het heeft geen zin om 30 

miljoen mensen aan te 

spreken indien u enkel 

bloemisten en 

staatshoofden op het oog 

heeft. 

 

• Het heeft ook geen zin om 

bloemisten en 

staatshoofden op dezelfde 

wijze aan te spreken 

 



Nederlands taalgebied                                

 
 
 
 
 
 
 

                             . 

Vlaanderen 

Limburg 

Wereld 



Curry 



Klantenpiramide Curry  

• De klantenpiramide is een manier om de klanten 
te segmenteren. De klanten worden 
gesegmenteerd op basis van de omzet die zij 
genereren. De belangrijkste klanten worden 
bovenin de piramide geplaatst. Dit zijn 20% van 
het aantal klanten en genereren 80% van de 
omzet (80/20 regel). Vaak ligt de focus op de 20% 
in de top van de piramide maar het is belangrijker 
om te focussen op de 80% klanten. De 
doelstelling moet zodoende ook zijn om zoveel 
mogelijk klanten uit het onderste segment (80%) 
in het bovenste segment (20%) te krijgen.  
 



• Met de matrix kan een onderneming haar 
budgetten en inspanningen aanpassen op de 
verschillende segmenten klanten. Tijdens het 
opstellen en gebruiken van de matrix zal de 
onderneming rekening moeten houden met 
de volgende punten:  

• Het model gaat uit van de omzet en niet van 
de winstgevendheid, zo kan het voorkomen 
dat een klant met een kleine omzet een veel 
hogere winstgevendheid heeft dan een klant 
met een grote omzet en weinig winst.  

 



• Nieuwe klanten vergaren kost veel meer dan 
bestaande klanten behouden. Er moet ook 
rekening mee worden gehouden dat 
bestaande klanten de continuïteit in stand 
houden.  

• Klanteninformatie moet worden 
geanalyseerd om te kijken of er klanten uit 
het onderste segment naar het bovenste 
segment kunnen groeien.  

 



 



Marketingplan 



Wat is een marketingplan?  
• Marketing is het inspelen op de wensen en behoeften van de klant. 

Wat zijn deze wensen en behoeften? Hoe kunnen we hierop 
inspelen? Bij het formuleren van een antwoord op deze vragen kan 
het marketingplan een belangrijke rol spelen. Een marketingplan is 
een rapport dat omschrijft hoe een onderneming de marketingmix 
combineert en tracht met deze combinatie te voldoen aan de 
wensen en behoeften van de klant. In andere woorden:  

• 1. Er vindt onderzoek plaats naar de wensen en behoeften van de 
klant in een bepaalde omgeving.  

• 2. Er wordt een plan geschreven op welke manier de marketingmix 
gecombineerd kan worden om in te spelen op de kenmerken van de 
omgeving zoals deze uit het onderzoek (1) zijn voortgekomen.  

• Kortom, het marketingplan is een hulpmiddel voor een 
onderneming om te komen tot een klantgerichte strategie voor het 
komende jaar of jaren.  
 



Waarom een marketingplan?  

• Klant staat centraal. Het is de bedoeling om in 
te spelen op de specifieke wensen en 
behoeften van deze klant.  

• Een marketingplan is hierbij een hulpmiddel 
dat een onderneming in staat stelt om binnen 
een bepaalde omgeving de specifieke wensen 
en behoeften te onderzoeken, analyseren, 
interpreteren en hierna te verwerken in een 
marketingstrategie en marketingtactiek. 



Wat zijn de voordelen van een 
marketingplan?  

• Hulpmiddel bij analyse  
Het  maken van een marketingplan stimuleert om over 
een aantal belangrijke onderwerpen na te denken en 
neemt de kans dat relevante onderdelen onderbelicht 
of vergeten worden af.  

• Intern klantgericht werken  
Alle marketingactiviteiten binnen een onderneming 
worden gebundeld door het marketingplan. (Van 
Marktonderzoek tot huisstijl, briefpapier, 
promotiecampagne en website. Het marketingplan 
draagt daarom zorg voor klantgericht denken en 
werken binnen de gehele onderneming. ) 



• Interne functie communicatie  
Ook vervult het marketingplan een interne 
communicatieve functie. Het geeft antwoord op 
vragen zoals:  
– Wie doet wat?  

– Welke middelen worden hiervoor gebruikt?  

– Welke resultaten worden er verwacht?  

• Beoordeling  
Tevens biedt het de mogelijkheid om aan het eind 
van het jaar te evalueren of dat de vastgestelde 
doelen bereikt zijn.  



Van plan naar uitvoering 

• Het laatste deel van het marketingplan is de 
verbinding tussen het onderzoek en de 
uiteindelijke strategiekeuze.  

• Informatie uit het onderzoek wordt vertaald 
naar strategische opties en een 
voorkeursstrategie.  

• Hiervoor wordt een SWOT-analyse gebruikt in 
hoofdstuk vijf.  

 



Wat moet er gebeuren?  

• Uitvoeren van een SWOT-analyse   

• Ondernemingsdoelstellingen en strategie  

• Marketingdoelstellingen en strategie  

 



SWOT analyse  

• Er wordt een SWOT-analyse uitgevoerd 
waarbij de bevindingen uit de onderzoeksfase 
als uitgangspunt dienen voor de strategie.  

• De SWOT-analyse gaat uit van de kansen en 
bedreigingen uit de externe omgeving en de 
sterke en zwakke punten uit de interne 
omgeving. Door deze te selecteren en te 
combineren komen er strategische opties tot 
stand.   

 



Marketingdoelstellingen en strategie  
• De ondernemingsdoelstellingen en strategie  zijn 

vastgesteld. De volgende stap is het beschrijven 
van de tactiek. Op welke manier kunnen de 
ondernemingsdoelstellingen en strategie 
gerealiseerd en uitgevoerd worden? Nu krijgt de 
marketingtactiek vorm. Deze bestaat uit de 
volgende onderdelen:  

• 1. Marketingdoelstellingen  

• 2. Segmentatie en doelgroepkeuze  

• 3. Positionering  

 



 



Bedrijfsimago 

 

Afstemmen op doelgroep en in 
overeenstemming met wijn.  

 

Het ‘plaatje’ moet kloppen. 
 



• Beurzen, wedstrijden en sectorevenementen. 

• Aanvaarding in de markt is in belangrijke 
mate afhankelijk van de reputatie.  

• Deze reputatie opbouwen moet heel gericht 
gebeuren. 

 



Wijnfeesten 

Kennismaking met wijn uit eigen; 

Dorp, streek, provincie, land. 











‘Verbroedering’ 



Toerisme 





Wedstrijden 



Klassieke media 

• Krant 

• Radio 

• Televisie 

• Periodieken 



Internet 



Internet 

• Website 

• Bloggen 

• Social media 

• Film- en foto-sites 

• Webshop 





Website 

 



Social media 

 





Stem alles op elkaar af 

 


