
MARKTINSIGHTS

OPZET RAPPORTAGE 
Voor deze rapportage brengen we de belangrijkste factoren van het klantproces in kaart. Dit doen wij in 

samenwerking met jouw organisatie. Jij geeft een informatieve verdieping op jouw strategische koers, wij zorgen 

voor de essentiële marktdata en vertalen dit naar richting en advies.  

Het resultaat is een volledig op maat gemaakte analyse van hoe jouw marketingproces door de markt/doelgroep/

klant ervaren wordt. De inzichten en analyse in deze rapportage zorgen ervoor dat de klant voor jouw organisatie 

kiest in plaats van de concurrentie. We geven je de juiste tools om strategische plannen te maken, te toetsen en 

ijzersterk te onderbouwen naar de rest van jouw organisatie.      

MET DIT RAPPORT WEET JE

› Welke marketingstrategie voor jouw bedrijf het meest effectief is

› Welke concurrerende merken de grootste bedreiging voor jouw bedrijf vormen (en waarom)

› Welke acties je het best kunt ondernemen om bestaande klanten te behouden en nieuwe klanten te winnen

› Waar je jouw klanten/doelgroep (nog niet) bereikt 

Welke marketingstrategie kun jij het beste toepassen voor jouw merk? Kun je je het beste richten op het werven van nieuwe 
klanten of het verhogen van de share of wallet bij je bestaande klanten? Ga je voor het verhogen van je naambekendheid 
om nieuwe leads te scoren of probeer je bestaande leads warm te maken? Met MarktInsights: klant, merk en concurrentie 
geven wij cijfermatig inzicht in jouw gehele marketingproces en adviseren we je over je strategische opties. Met deze op 
jouw behoefte afgestemde analyse weet jij welke strategische richting het meest effectief is voor jouw bedrijf.    

KLANT, MERK EN 
CONCURRENTIE

www.bouwkennis.nl/bouwkennisdata

BOUWKENNISDATA
Informatie en kennis wordt aangeboden via het online dataportal 

BouwkennisData. Hier bieden wij de mogelijkheid om data inzichtelijk te 

maken op basis van jouw specifieke wensen. 

Totale markt

Marketinginspanning richting doelgroepen en beslissers

Bekendheid en imago

Afnemers van jouw merk 
(huidig marktaandeel)

Zit mijn doelgroep 
op kanalen die ik nog 
onvoldoende bewerk?

Welke doelgroepen hebben 
te weining focus in mijn 

marketingstrategie?

Mis ik kansen om nieuwe 
klanten binnen te halen?

Wat zijn de beweegredenen 
van mijn klanten om 
te switchen naar de 

concurrent?

Hoeveel potentiële klanten 
mis ik doordat zij mij niet 

kennen?

Sluit mijn imago 
aan bij mijn strategische 

doelen?

Hoe is de 
samenstelling van mijn 

klantengroep vergeleken 
met de gehele markt?

Hoe voorkom ik een 
overstap van mijn huidige 

klanten naar de concurrent?

Overstap naar 
concurrent

Nieuwe
klanten

Terugkerende klanten
(tevredenheid, loyaliteit)
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KOSTEN
Vanaf € 8.000 (één productgroep). 

Wil je meerdere productgroepen afnemen? Neem dan contact met ons op. 

Voorwaarde voor het afnemen van MarktInsights: klant, merk en concurrentie is dat je zowel de Score Card 

Naambekendheid & Imago als Klanttevredenheid afneemt.

HOE WERKT HET?
Om tot een gerichte adviesrapportage te komen, doorlopen we voorafgaand aan de rapportage enkele stappen met jou. 

We starten met een verkenning van jouw marketing- en salesproces door middel van een checklist over jouw organisatie. 

Denk hierbij aan de huidige strategische koers, doelstellingen, de kenmerken van jouw huidige afnemers en hoe je die 

bereikt. In samenspraak met jou krijgen wij zo een goed beeld van de strategische positionering en verkoopstrategie 

voor jouw merk en de overwegingen die daarbij horen. Deze checklist doorlopen we via een online meeting, zodat we 

van tevoren een helder en eenduidig startpunt verkrijgen.

Vervolgens koppelen wij jouw data aan BouwKennis  data en brengen we in kaart welke informatie wij al hebben 

omtrent jouw merk en de concurrerende merken. De basis hiervoor bestaat uit BouwKennisonderzoek en de 

dwarsverbanden die we kunnen leggen tussen al deze verschillende data. Tevens scannen we via deskresearch alle nog 

ontbrekende onderdelen die nodig zijn om tot een advies te komen.

Daarna gaan we aan de slag. We combineren alle informatie en verwerken deze tot een integrale markt- en 

marketinganalyse rondom jouw productgroep en doelgroepen. Dit is enerzijds een datatechnische koppeling van alle 

beschikbare cijfers en anderzijds een analyse en duiding van de informatie die hieruit volgt. 

Tot slot formuleren we een strategisch advies. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je vooral groeikansen hebt als je je 

naambekendheid vergroot. Of dat je je imago moet aanpassen, zodat potentiële klanten niet naar jouw concurrent gaan. 

Misschien moet je wel nieuwe doelgroepen aanboren om marktaandeel te winnen. Of juist de tevredenheid bij je huidige 

klantengroep verhogen om de share of wallet te vergroten. Dit strategisch advies lopen we na een week of twee met je 

door in een nabespreking, wederom via een online meeting. 

VOOR WELKE PRODUCTGROEPEN IS DIT PRODUCT BESCHIKBAAR?
MarktInsights: klant, merk en concurrentie is beschikbaar voor de volgende productgroepen in de installatiebranche:

• Draad en kabel

• Domotica

• Installatiekasten

• Schakelmateriaal

Score Card 
Klanttevredenheid

Score Card 
Naambekendheid & 
Imago

Score Card 
Merkvoorkeur en 
substitutie

Overig onderzoek 
BouwKennis

Essentiële input vanuit de klant 
over afnemersgroep

Feiten en inzichten over 
markt en doelgroep

Koppeling data en 
marktinzichten

Strategisch 
advies

Deskresearch

• Koeltechniek

• Luchttechniek

• Warmtepompen voor de woningbouw

• CV-ketels

MEER INFORMATIE

BouwKennis

Max Euwelaan 51

3062MA Rotterdam

T 010 206 69 96

W  www.bouwkennis.nl

SOCIAL

www.linkedin.com/company/bouwkennis

www.facebook.com/BouwKennis

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

Daan Koekebacker E daan.koekebacker@bouwkennis.nl T 06 1536 15 84
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PRODUCTGROEPEN EN BEDRIJVEN* IN DE STANDAARDMETING

Draad en kabel

Donné

Draka

Nexans

TKF

Domotica

Busch-Jaeger

Eaton

Gira

Hager

JUNG

Legrand

Niko

Schneider Electric

Installatiekasten

ABB (Hafonorm)

Attema

Eaton

Hager

Legrand

Schneider Electric

Schakelmateriaal

Busch-Jaeger

Gira

Hager

JUNG

Legrand

Niko

PEHA

Schneider Electric

Koeltechniek

Carrier Airconditioning

CIAT

Daikin

LG

Johnson Controls

Mitsubishi Electric van Alklima

Mitsubishi Heavy van Coolmark

Toshiba van Intercool

Trane

Warmtepompen voor 

de woningbouw

ATAG

Daikin

Intergas Verwarming

Inventum

Itho Daalderop

LG

Mitsubishi Electric van Alklima

Nefit-Bosch

NIBE

Remeha

Stiebel Eltron

Vaillant

*Ontbreekt jouw bedrijf, maar wil je wel weten of deze analyse ook voor jou mogelijk is? Neem contact met ons op!

Luchttechniek

Barcol-Air

Bergschenhoek/R-vent

Biddle

Brink Climate Systems

Duco

DYKA AIR

Itho Daalderop

Solid Air

TROX

Zehnder

CV-ketels

ATAG

Nefit-Bosch

Intergas Verwarming

Remeha

Vaillant


