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Abonnees van BouwKennis met een Basis of Pro abonnement ontvangen 10% korting

WELKE DOELGROEPEN ZIJN ER BESCHIKBAAR?

› Architecten

› Aannemers

› Klusbedrijven

› E-installateurs

› W-installateurs

DOELGROEPEN RADAR

Hoe goed ken jij je potentiële klantengroep? En weet jij waar zij het beste te bereiken zijn? De Doelgroepen Radar is dé 
ideale tool voor strategen en marketeers in de bouw- en installatiesector. Het heeft alles wat jij nodig hebt om heldere 
doelgroepanalyses te maken, bijvoorbeeld voor een gedegen marketingstrategie of campagneplan. De tool combineert 
een schat aan data uit diverse eigen onderzoeken van BouwKennis, gecombineerd met alle relevante deskresearch rondom 
marketingcommunicatie in de bouw- en installatiesector.

HOE WERKT DE DOELGROEPEN RADAR?
Omdat deze tool is gemaakt in het online portal BouwKennisData kun je als gebruiker zelf aan de knoppen 

draaien en de ideale marketingmix samenstellen. Je kunt bijvoorbeeld een eerste inschatting maken van wat 

jouw campagne kost en wat het oplevert. Hierdoor haal je het meeste uit jouw marketingcommunicatiebudget!

De Doelgroepen Radar geeft inzicht in de gebruikte touchpoints binnen de customer journey voor een groot 

aantal marktpartijen, verdeeld naar grootteklasse. De basis voor deze tool bestaat uit meerdere onderzoeken 

van BouwKennis over het mediagedrag, aangevuld met uitgebreid deskresearch over onder meer oplagecijfers 

van magazines, bezoekersaantallen van beurzen, pageviews van websites en advertentieprijzen. Deze tool 

kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een globale opzet te maken van een communicatieplan en bijbehorend 

budget rondom een marketingcampagne. 

Je kunt in deze tool een aantal selecties maken (wie is je doelgroep, wat is het doel van je campagne), waarna 

de output van de tool automatisch voor je op een rij wordt gezet. Je krijgt inzicht in het gebruik van de 

mediakanalen door jouw doelgroep en hoe zij deze waarderen, aangevuld met beschikbare deskresearch data 

over de advertentiekosten en de effectiviteit ervan. Verder wordt een overzicht gegeven van enkele belangrijke 

kenmerken van deze doelgroep, zoals omzetverdeling naar segmenten.    

VOOR WIE IS DE DOELGROEPEN RADAR BEDOELD?  

› Marketeers die hun campagneplannen en budgetten

willen opstellen

› Directieleden die hun strategie beter op hun

doelgroepen willen afstemmen

www.bouwkennis.nl/bouwkennisdata

BOUWKENNISDATA
Informatie en kennis wordt aangeboden via het online dataportal 

BouwkennisData. Dit product verschijnt als interactieve (reken)tool. Daarin 

kun jij als gebruiker zelf berekeningen doen/marktmodellen verkennen 

door parameters aan te passen.
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SOCIAL

www.bouwkennisblog.nl
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CONTACT

Maurice van Dijk E maurice.van.dijk@bouwkennis.nl T 06 1524 93 72

Janneke Filius E janneke.filius@bouwkennis.nl T 06 2526 67 78

Jacco Ridderhof E jacco.ridderhof@bouwkennis.nl T 06 5266 44 18

Arian Boer E arian.boer@bouwkennis.nl T 06 1536 15 84

DOELGROEPEN RADAR

DOELGROEPSELECTIE  MARKETINGACTIE

BEREIK EN KOSTEN
Vakbladen Oplage  % gelezen  Kosten advertentie per 1/4
Titel A  8.000 20% € 2.250

Titel B 5.000 7% € 2.250

Titel C 4.500 4% € 2.250

Websites Pageviews  % bezoek  CPM halve pagina
Naam A  500.000 60% € 100

Naam B 350.000 35% € 75

Naam C 125.000 20% € 50

Beurzen Bezoek  % bezocht  Kosten stand
Naam A  75.000 5% € 325

Naam B 50.000 4% € 275

Naam C 35.000 3% € 250

Ga verder naar tabblad OPBRENGSTEN

% omzet % inkoop

Alle bovengenoemde cijfers zijn fictief

E-installateur 10 tot 50 fte Naambekendheid vergroten

 Naambekendheid  Imago  Klanttevredenheid

WB nieuw

WB renovatie

UB nieuw

UB renovatie

30

35

20

15 10

55

25

5 5 Bij fabrikant

Alg. groothandel

Specialist

Bouwmarkten

Webshops

Ideaal voor het vergroten 
van de naambekendheid 
bij de E-installateur

Retentie

Aankoop

Overweging

BekendheidSocials 

Beurzen

Google

Vakbladen
Nieuwsbrief

Video's

Webinar
Showroom

Advies verkoper
Vertegenwoordiger

Whitepaper
Brochures

Documentatiemap

Website

Huismagazines


