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Management

Samen zoeken retailers en fabrikanten
naar mogelijkheden om kosten in de
keten te reduceren. Kostenbesparingen
moeten het mogelijk maken te investeren
in versterking van de loyaliteit van de
klant én in groei in op emotie gedreven
markten.
Het draait om waardecreatie, zo werd dui-
delijk tijdens het zevende congres over
Efficiënt Consumer Response (ECR) op 17
maart in ’t Spant in Bussum. Een dag
waarop het met de waardecreatie voor de
ruim 400 congresgangers wel goed zat.

Prijsimago
De klant toont zich steeds minder loyaal.
De vier tot vijf vaste supermarkten die hij
of zij in 2000 bezocht, zijn uitgebreid tot
zes à zeven. Er komen steeds meer ‘fol-
derhoppers’. Consumenten hebben
gebrek aan tijd, willen ruimte, gemak,
snel worden geïnformeerd en gaan voor
een goede prijs/kwaliteitverhouding.

Luc Demeulenaere, manager Customer
business development en Category
management Europe van Procter & Gam-
ble, belichtte de prijsfocus van de consu-
ment aan de hand van het uit 1995 date-
rende Diller-model. Dit model onder-
scheidt drie aspecten van prijsimago:
1. Niveau van prijskwaliteit: prijs versus

kwaliteit, waarbij kwaliteit zich uit in
zaken als het assortiment, schone
winkel, sfeer en presentatie.

2. Prijsvoordeel: prijsniveau, aantal aan-
biedingen en hun prijzen, weggeef-
prijzen.

3. Prijseerlijkheid: stabiele prijzen,
gegarandeerde aanbiedingen, heldere
prijsopbouw.

Op onderdelen van het prijsimago zal de
retailer zich moeten onderscheiden,
aldus Demeulenaere. Daarbij geldt wel
dat de prijsverschillen met andere retai-
lers binnen bandbreedtes moeten blij-
ven. Maar voor welke strategie ook wordt
gekozen, regel een is: vertrouwen inboe-
zemen.

Correct
Kostenbesparingen zijn in een prijzen-
oorlog essentieel. Op welke wijze retailer
en fabrikant samen bedrijfsprocessen
kunnen optimaliseren met behulp van
EDI (Electronic Data Interchange) en
Datasynchronisatie (EANDAS, het
gebruik van productdata voor gezamen-
lijke doeleinden in ketenmanagement),
vertelden Laurus en Heinz. Meer opera-
tioneel gaat het om modellen die het

mogelijk maken data uit de samenwer-
king goed door te sluizen. Naast kosten-
reductie behelst het ook vermindering
van claims en minder fouten (‘van correc-
tie naar correct’). Hierdoor stijgt uitein-
delijk de servicegraad op de winkelvloer,
verbetert het inzicht in winstderving,
worden leadtimes verkort en wordt de
ketenintegratie bevorderd.
Laurus heeft nu tien berichten operatio-
neel en laat wekelijks 30.000 tot 35.000
EDI-orders en rekeningen uitgaan. De

terugverdientijd van de in het eerste jaar
gedane investering is een maand, aldus
Carlo Bouw, manager EDI bij Laurus. Het
levert Laurus op jaarbasis ¤ 2 miljoen op.
Aan de zijde van Heinz kende het kos-
ten/batenplaatje (mensen, materiaal en
opslagfuncties) van het EDI- en Datasyn-
chronisatieproject een terugverdientijd
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van een jaar. Helaas is geheel papierloos
werken nog onmogelijk gebleken omdat
de belastingdienst reproduceerbaarheid
eist en papieren afstemmingsoverzichten
gedurende zeven jaar gearchiveerd wil
zien. Heinz werkt sinds 2001 aan Data-
synchronisatie en is nu met zes grote
retailers operationeel. Twee andere
samenwerkingen worden getest en nog
eens drie zijn in voorbereiding.

Databasemanagement
Vertrouwen, beschikbaarheid van infor-
matie en personeelscapaciteit zijn
belangrijke barrières bij het delen van
informatie door fabrikant en retailer.
Makro en Procter & Gamble (P&G) vertel-
den hoe deze hordes zijn genomen. Twee
medewerkers van P&G werken op dit
moment zes maanden op de marketing-
afdeling van Makro om data te delen,
onderzoek in klantendatabases te doen
en vormen van samenwerking te testen.

Bert Vukkink, directeur Metro Cash &
Carry, en Marco Paul Meinen, commer-
cieel adjunct-directeur P&G, schetsten
hun gezamenlijke maar ook tegengestel-
de belangen (“They have the brands, we
have the shoppers” en “brand loyalty ver-
sus store loyalty”).
Hun gezamenlijke strategie, ‘sweet spot’
genoemd, is het creëren van kansen voor
een gezamenlijke ‘win’. Makro’s databa-
se is een bron van waardevolle informa-
tie. De aankopen zijn per klant tot op het
meest gedetailleerde niveau bijgehou-
den. Dat biedt voor P&G zeer selectieve
mogelijkheden voor aanbiedingen en
productinformatie. Van die klantgericht-
heid profiteert ook Makro, zij leert haar
customer database beter exploiteren.
Voor beiden geldt een verhoging van
klantloyaliteit.

Promotie
Als tegenwicht aan de zware focus op
prijs, waardoor de loyaliteit aan merk en
winkelformule afneemt, kunnen met een
goed promotiebeleid de doelstellingen
op langere termijn worden versterkt,
zoals een sterker merk, meer omzet en
hogere winst. De gezamenlijke conclusie
van de forumdiscussie, waaraan twee
retailers en twee fabrikanten deelnamen,
was dan ook: hoe kostbaar en inefficiënt
promoties ook zijn, ze blijven effectief.
Als je informatie open deelt (intranet),
een goede planning realiseert en span-
ning en emotie op de winkelvloer weet te
brengen, blijft een win-winsituatie voor
fabrikant en retailer gelden. De eigen
balans tussen promoties en EDLP (‘every
day low prices’) moet de retailer zelf
goed in de gaten houden.
Peter Snoek, hoofd Category manage-

ment Jumbo Supermarkten, gaf aan dat
Jumbo dagelijks hamert op EDLP voor
alle assortimentsgroepen tezamen.
Super de Boer, bij monde van Gerard van
Dulmen, directeur Inkoop bij Laurus, legt
in haar promoties meer diepte en richt
haar pijlen op verschillende doelgroe-
pen. De hulp die retailers van fabrikan-
tenzijde krijgen aangeboden, wordt
gegeven in de vorm van verbeterde pro-
motiemodellen. Het zijn bijna tovermid-
delen deze rekenmodellen, waarmee
operationele activiteiten naar doel,
omschrijving en kosten heel eenvoudig
zijn door te lopen. Er komt immers, aldus

Van Dulmen, “stervensveel informatie op
je af” en “de accountmanager is gemid-
deld tachtig procent van zijn tijd bezig
met promoties”, stelde Art Frickus van
Interbrew. Dat kan beter met goede soft-
ware en open samenwerking, luidde de
conclusie.

Prijscorrectie
Op de vraag of nu sprake is van een prij-
zenoorlog of een ‘prijscorrectie’, koos het
forum voor de laatste kwalificatie. Het
prijsniveau was doorgeslagen. Wat gaan-
de is, is een herschikking van marktaan-
delen van retailers, maar ook van leve-
ranciers van A-merken. Iedereen let er op
dat de prijsafstanden niet te groot wor-
den. Die conclusie hadden we al eerder
gehoord die middag.

Kees de Kroon
Ing. K. de Kroon is correspondent van VMT. 

n emotie

De prijzenoorlog is
eigenlijk meer een ‘prij-
zencorrectie’, een her-
schikking van markt-
aandelen van retailers
en van leveranciers van
A-merken.

Het zijn bijna tovermiddelen deze
rekenmodellen

Dat de consument ook op andere
prikkels dan prijs reageert, toonde dr.
Susanne Piët, schrijfster van het
managementboek ‘De emotiemarkt,
de toekomst van de belevingsecono-
mie’. Haar aannames van de geluks-
consument zijn: prikkel doet leven en
bezit maakt veilig, het geluk moet nu,
het hiernamaals is immers afgeschaft
en het leven is een evenementenpro-
ject met een illusie van maakbaar-
heid. In de kern draait emotie-
management volgens Piët om het
hanteren van de emotie. De emotie is
daarbij het belevingsmoment: het

ervaren van een gevoel door wat is
‘gescoord’ met de koop van een pro-
duct of dienst of het meemaken van
een gebeurtenis.
Piët belichtte een geheel andere seg-
mentering dan de (standaard) markt-
benadering met doelgroepenindelin-
gen naar bijvoorbeeld leeftijd of inko-
men. Zij onderscheidde vijf
belevingsmarkten: 1. veiligheid in
fysiek en sociaal opzicht, 2. echtheid
op natuurlijke en oorspronkelijke wij-
ze, 3. romantiek in symboliek, ritueel
en magie, 4. esthetiek, gemarkeerd in
beeld en territorium en 5. zingeving.
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