file_0.jpg

file_1.wmf


STRATEGISCH MARKETING PLAN 

Eén van de grootste uitdagingen van een marketeer is het opstellen van een marketing plan dat zowel ambitieus als realiseerbaar is. De volgende beknopte handleiding en sjabloon kan u echter bij deze uitdagende taak ondersteunen.

Probeer voordat u begint te schrijven aan uw marketing plan in elk geval de volgende vijf vragen te beantwoorden:

1.	Welk product of dienst gaat u aanbieden aan de markt? 




2.	Wat is de markt waarop u zich gaat richten? Welk segment uit de markt selecteert u?




3.	Op welke behoefte in de markt baseert u het aanbieden van uw product?




4.	Wat is de centrale en fundementele boodschap die u wilt uiten in uw marketing activiteiten?




5.	Hoe kunt u het beste met uw doelgroep in contact komen? Welk medium selecteert u?





Na bovenstaande vragen beantwoord te hebben, beschikt u over de fundamentele informatie voor het opzetten van uw marketing plan. Houd er bij vraag 5 rekening mee dat er sprake kan zijn van beperkende randvoorwaarden (o.a. budget).

Onderstaande hoofdstukindeling kunt u hanteren bij het opzetten van uw eigen marketing plan.


Management Samenvatting

De informatie voor deze sectie rechtstreeks afkomstig uit het businessplan of kan speciaal voor het marketing plan worden geschreven. De gekozen titels zijn suggesties. 

Beschrijving van de organisatie

Probeer in 10 zinnen aan te geven wat de aard en de omvang is van uw organisatie. Hoeveel mensen werken er? Op welke locaties bent u actief? Sinds wanneer is de organisatie opgericht?


Missie

Afkomstig van het businessplan van uw organisatie. Wordt wel in elk marketing plan meegenomen. Vaak al vanaf de eerste dag van de start van de organisatie is de missie hetzelfde gebleven. Het is wel het startpunt van uw activiteiten.

Producten and Diensten

Afhankelijk van de focus van het marketing plan eeft u hier een overzicht van de producten en diensten die worden aangeboden. Een beschrijving van alle relevante producten en diensten kan ook in deze sectie worden opgenomen. Alle producten en diensten die echt onderdeel zijn van deze marketing campagne moeten worden beschreven. Zowel in functionele zin als in termen van toegevoegde waarde voor de klanten.

Financiële Achtergrond

Askomstig uit het business plan van de organisatie. Het gaat om de financiële onderbouwing van de organisatie. Het gaat hier nog niet om de financieën van het marketing project. Wel kan hier worden aangeven wat de financiële implicatie is als dit marketing plan niet succesvol wordt uitgevoerd.



Strategische Marketing Focus en Planning

Missie / Visie

Niet verwarren met de missie van de organisatie uit het vorige hoofdstuk. Het gaat hier om hetgeen u in grote lijnen met de marketing campagne wilt bereiken en welke visie daaraan te grondslag ligt. Als het om één product gaat dat, dan moet voor dat specifieke product worden aangegeven wat de plannen zijn van de organisatie met het betreffende product en wat de relatie is met de bedrijfstrategie.

Globale Doelstellingen

Het gaat hier om doelstellingen op het gebied van:
1	Product
2	Dienst
3	Organisatie

Meestal zal het marketing plan zich concentreren op verkoop of marktintroductie van een specifiek product. Benoem in dat geval de specifieke meetbare doelstellingen aangaande dat product die door dit marketing plan worden beïnvloed. Ook organisatiedoelstellingen kunnen hier worden opgenomen. Ook hiervoor geldt: zolang het de bedoeling is dat de doelstelling mede door het marketing plan moet kunnen worden gerealiseerd, dan moet de doelstelling worden opgenomen. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het groeien van de naamsbekendheid van de organisatie, dat weer een gevolg kan zijn van de marketing van een specifiek product.


Concurrentie 

Alle directe of indirecte concurrenten van het product en van de organisatie worden hier vermeld. 

Omgevingsanalyse

Met behulp van een SWOT-analyse of bijvoorbeeld het “vijf krachten”-model van Porter wordt de omgeving in kaart gebracht. Het is belangrijk inzicht te verkrijgen in de manier de organisatie of de producten van de organisatie met de omgeving in verband staan.

In dit hoofdstuk worden ook conclusies en aanbevelingen genoemd die afkomstig zijn uit de omgevingsanalyse. De conclusies en aanbevelingen zijn de input voor de totstandkoming van de concurrentiestrategie.

Concurrentiestrategie

De concurrentiestrategie omvat de wijze waarop u in de martk de competitie wilt aangaan met uw directe en indirecte concurrenten. Daarbij staan de volgende vragen centraal:
1	Welke (globale) propositie gaat u gebruiken?
2	Wat is concurrerend/uniek aan deze propositie?
3	Hoe zorgt u voor geloofwaardigheid van uw organisatie/product/propositie?
4	Hoe zorgt u ervoor dat uw propositie wordt geaccepteerd voor de propositie van uw concurrenten?



Markt/Product Focus

Marketing Doelstellingen

Het is nu tijd om de marketing doelstellingen specifiek en meetbaar te benoemen. Daarbij zijn er twee mogelijkheden:
1	Uw marketing strategie is van toepassing op de organisatie of 
2	Uw marketing strategie is van toepassing op een reeks producten of
3	Uw marketing strategie is van toepassing op één specifiek product of dienst.

Voor marketing op bedrijfsniveau wordt van u verwacht dat u puntsgewijs en in volgorde van prioriteit uw doelstellingen weergeeft.
Voor marketing op productniveau is het van belang dat u goed verwoord welk bedrijfsbelang middels product marketing moet worden gediend.

Doelmarkten

Om met voldoende focus te werk te kunnen gaan en om daardoor een voldoende krachtige propositie te kunnen opbouwen, is het belangrijk dat u in deze paragraaf goed weergeeft welke markt u wenst te beidenen. Beantwoord daarbij de volgende vragen:
1	Welk onderzoek geeft aanleiding tot onderstaande conclusies?
2	Welke markt en welk segment in de markt wilt u bedienen met het product?
3	Wat weet u van deze markt (vanuit marketingoogpunt)?
4	Waarom zou de markt op uw propositie ingaan?

Marketing Programma

Productstrategie

In deze sectie beschrijft u uw producten en u geeft aan hoe de producten zelf bijdragen tot een goede concurrentiepositie. Daarbij besteedt u minimaal aandacht aan de volgende punten:
1	Beschrijving van uw producten
2	Unieke feature van uw producten ten opzicht van concurrentie; Hoe gaat u met uw producten de concurrentie aan met andere producten in de markt?
3	Verwachting ten aanzien van performance van producten


Prijsstrategie

De prijsstrategie is om twee redenen belangrijk:
1	Het bepaalt de basisstrategie voor positionering van uw product: 
o	Lage prijs, grote volumes
o	Hoge prijs, kleine volumes (exclusiviteit)
2	Het geeft inzicht in de winstgevendheid van uw producten

Besteed daarom aandacht aan de volgende punten:
1	High End of Low End prijsstrategie: Hoe zorgt u voor voldoende winstmarge?
2	Gaat u op prijs concurreren? Geef dan ook inzicht in uw positie ten opzichte van de concurrentie.
3	Prijsstelling van uw producten
4	Globale schatting, omzet en marge
5	Inschatting productiekosten
6	Prijsbeleid in toekomst

Promotionele Strategie

De promotionele strategie is de feitelijke activiteitencampagne die u gaat voeren. Hier komt het in de praktijk vaak op aan: wordt uw marketing campagne een succes of niet? Het voorwerk is verricht, de informatie is bekend en de uitgangspunten bepaald. Nu moet u kiezen hoe u de communicatie met uw doelgroep tot stand gaat brengen. Kiest u voor een advertentiecampagne? Gaat u op beurzen staan? Of kiest u voor een andere methode.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

1	Gewogen alternatieven, de keuzes en argumentatie van de keuzes
2	Basisuitgangspunten voor de activiteiten: vorm, inhoud en toonzetting.
3	Beschrijving van promotionele Activiteiten en de relaties tussen de activiteiten
4	Budgettering van de activiteiten
5	Prioriteitenlijst en planning
6	Effectmeting en mogelijke revisie tijdens de campagne



Actie!

Nu is uw plan complete en kunt u tot actie overgaan. Het schrijven van het plan is een middel om de kans op succes te optimaliseren, maar het is geen doel op zich. Blijf niet in theorie hangen, maar breng uw ideeën gestructureerd, planmatig en consistent in de praktijk! Werk daarbij bij voorkeur projectmatig.


