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Samenvatting (Summary in
Dutch)

Introductie

Op 18 juni 2002 verlaagde Amazon.com de drempel voor bestellingen zonder
bezorgkosten van$99 naar $49. De volgende dag reageerde Buy.com Inc., een
concurrent van Amazon.com, met het gratis bezorgen van alle bestellingen.
Weer een week later verlaagde Buy.com de prijzen tot 10 procent onder het
niveau van de prijzen van Amazon.com. Als een gevolg van de concurrentie-
strijd daalde niet lang daarna de prijs van het aandeel Amazon.com met 7, 77
procent naar $16, 15 (Pruitt, 2002). Dit is een goed voorbeeld van hoe een
promotie-actie die zonder concurrentie goed werkt, teniet kan worden gedaan
door de reactie van een concurrent. Een destructieve uitkomst van acties en
reacties kan een escalatie tot een prijzenoorlog tot gevolg hebben. Bijvoor-
beeld, nadat een bedrijf het conflict begint met het verlagen van de prijzen,
reageren de concurrenten met een reeks van prijsverlagingen omdat geen van
de concurrenten klanten, verkoopvolume of marktaandeel wil verliezen. De
eventuele toename in de totale verkopen door een verlaging van de prijs is dan
ook zelden genoeg om het effect op de winst van deze verlaging van de prijs
te compenseren. Dit wederzijds destructief gedrag van concurrenten heeft de
winst op veel markten zoals de markt voor vliegtuigen, computer software en
autobanden doen verdwijnen.
Managers zijn geïnteresseerd in het totale effect op de verkopen van hun

eigen prijsbeslissingen en de prijsbeslissingen van concurrenten. Om strate-
gische beslissingen te kunnen nemen over bijvoorbeeld de mate en de frequen-
tie van prijsaanbiedingen hebben ze informatie nodig over de prijselasticiteit
van de verkopen. Ook willen managers vaak weten of en in welke mate de
competitieve reacties de voorspellingen over de gevolgen van prijsaanbiedingen
beïnvloeden, want het negeren van dergelijke informatie kan leiden tot een on-
juiste inschatting van de effecten van de gehanteerde prijsinstrumenten. Het
effect van marketingactiviteiten op de eigen verkopen, die van de concurrenten,
het marktaandeel, de omzet of de winst volgt niet alleen uit de kortetermijn-
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effecten van een marketing strategie. Voor een goede analyse dient men alle
relevante (vaak complexe) dynamische processen in ogenschouw te nemen.
Dit proefschrift behandelt tijdelijke veranderingen in de mogelijke effecten

van sales promotions. Sales promotions zijn marketinginstrumenten die on-
twikkeld zijn om meer frequente of hogere aankopen van een bepaald product
of dienst door consumenten of handel te bewerkstelligen (Kotler 1994, p. 664).
Een groot deel van het marketingbudget wordt aan sales promotions besteed
en er is zelfs een toename van deze activiteiten, omdat ze in hoge mate het
consumentengedrag beïnvloeden. De toegenomen focus van bedrijven op de
kortetermijnwinsten en de mogelijkheid om sales promotions in verschillende
stadia van de product cyclus en op verschillende markten toe te passen, hebben
de aandacht voor sales promotions alleen nog maar versterkt. Echter, op dit
moment is er nog relatief weinig bekend over het daadwerkelijke effect van sales
promotions in een competitieve markt.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om modellen te ontwikkelen die de directe en
dynamische effecten van marketinginstrumenten in een competitieve marktom-
geving meten. De nadruk ligt in dit proefschrift op de effecten van price promo-
tions (tijdelijke prijsverlagingen), want prijsbeslissingen hebben naar verhou-
ding een grote invloed op de totale verkopen, het marktaandeel en de mogelijke
reacties van consumenten en concurrenten.

Methodologie

De bepaling van de effectiviteit van marktinstrumenten in een competitieve
omgeving vraagt om de schatting van een systeem van vergelijkingen waarbij
twee typen functies een rol spelen: (1) vraagfuncties die de consumentenre-
acties in kaart brengen en (2) concurrentiereactiefuncties die de verschillende
reacties van concurrenten beschrijven. Om de dynamiek van de markt te mod-
elleren is gebruik gemaakt van een Vector Autoregressive Model met eXogene
variabelen (VARX ). VARX modellen kunnen de dynamische structuur van
een markt beschrijven en de kortetermijn- van de langetermijn effecten on-
derscheiden. Voor de analyse van de effecten van de marktinstrumenten in
de tijd zijn simulatiestudies uitgevoerd. De gehanteerde methodologie heeft
niet alleen betrekking op de vaak bestudeerde klassieke competitive reaction
effecten; (in hoeverre wordt de inzet van een marktinstrument bepaald door
de inzet van marktinstrumenten van concurrenten), maar ook op de zogeheten
own-brand en cross-brand sales feedback effecten; (in hoeverre wordt de inzet
van een bepaald marktinstrument bepaald door een significante vermindering
van de eigen verkopen of de verkopen van een concurrent), en interne besliss-
ingsregels, zoals de allocatie van de eigen promotionele activiteiten.

Het effect van marketing instrumenten
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Marktinstrumenten kunnen in een complex systeem de verkopen op verschil-
lende manieren beïnvloeden. Wij maken onderscheid tussen directe en indirecte
effecten. Indirecte effecten geven het effect van marktinstrumenten via andere
intermediaire variabelen weer. Tot de indirecte effecten kunnen de competi-
tive reactions, de feedback effecten, de interne beslissingen of een combinatie
van deze effecten gerekend worden. Directe effecten zijn het effect van het
instrument zonder rekening te houden met de indirecte effecten.
Om de effecten over de tijd te analyseren wordt onderscheid gemaakt tussen

kortetermijn-, netto- en brutoeffecten. Het kortetermijneffect is gedefinieerd als
het verkoop effect in de periode waarin de promotionele actie plaats vond. De
som van de directe effecten over een bepaalde tijdsperiode is het brutoeffect.
Het nettoeffect is de som van zowel de directe effecten als de indirecte effecten
van het begin van de promotie-actie tot het moment dat de effecten zijn uit-
gestorven en het systeem is teruggekeerd tot het evenwicht (de dust-settling
periode). In tegenstelling tot de brutoeffecten wordt er bij de nettoeffecten dus
ook rekening gehouden met competitive reaction en feedback effecten.
In hoofdstuk 7 maken wij gebruik van een ‘gepooled’ VARX model om de

kortetermijn, de netto- en de brutoeffecten van ondersteunde en niet onderste-
unde prijsverlagingen op de markt voor tonijn en de markt voor shampoo te
onderzoeken. De markt voor tonijn wordt gekarakteriseerd door een hoge mate
van concurrentie, terwijl er op de markt voor shampoo sprake is van merken
met een unieke marktpositie. Om het belang van die competitive reactions, own
feedback en cross feedback voor de verkopen over de dust-settling periode te on-
derzoeken worden er meerdere simulaties uitgevoerd. De simulatie-scenario’s
zijn gebaseerd op het op nul zetten van de parameterwaarde behorende bij de
intermediaire variabele die competitive reactions, own feedback of de cross feed-
back weergeeft. Als geen van de boven genoemde effecten worden meegenomen
in de analyse krijgen we de brutoeffecten. De simulaties worden zowel met
als zonder interne beslissingsregels uitgevoerd. Deze beslissingsregels vertegen-
woordigen intrafirm effecten (verbanden tussen verschillende variabelen van
hetzelfde merk) en inertia (vertraagde endogene effecten).

De opbouw van het proefschrift

Aangezien er een groeiende belangstelling is voor de analyse van tijdreeksen in
marketing, wordt er in hoofdstuk 2 eerst een overzicht gegeven van univariate
en multivariate tijdreeksanalyse. In hoofdstuk 3 worden belangrijke onderwer-
pen in multiple tijdreeksanalyse besproken, waarbij speciale aandacht uitgaat
naar VARX modellering. Bestaande toepassingen van VARX modellen in mar-
keting worden hier besproken en er wordt opgemerkt dat het grootste deel van
deze modellen geschat is met behulp van tot op marktniveau geaggregeerde
gegevens. In hoofdstuk 4 wordt het model volgens deze methode bepaald op
het niveau van de markt (geaggregeerde winkeldata). In hoofdstuk 5 wor-
den statistische methoden geïntroduceerd om VARX systemen te analyseren.
Deze technieken zijn behulpzaam bij het kiezen van het meest geschikte VAR
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of VARX model. In hoofdstuk 6 worden modellen behandeld die meerdere
eenheden van tijdreeksdata combineren om VARX modellen te schatten. De
methodologie behandeld in hoofdstuk 6 wordt toegepast in hoofdstuk 7 om
de directe en cumulatieve effecten van ondersteunde en niet ondersteunde pri-
jsaanbiedingen te analysereen. Eveneens worden de resultaten van hoofdstuk
7 vergeleken met de resultaten die verkregen zijn met het model dat gebruik
maakt van geaggregeerde data. Het proefschrift wordt besloten met conclusies
en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek (hoofdstuk 8).

De belangrijkste resultaten van het onderzoek

In deze paragraaf bespreken we de belangrijkste resultaten van het onderzoek.
Eerst komen de resultaten aan de orde die met name van belang zijn voor
managers. Vervolgens worden de meer technische bevindingen besproken die
met name van belang zijn voor onderzoekers.

Resultaten voor managers

1. Zowel voor tonijn als shampoo is het effect van een prijsverlaging op
de verkopen groter als zij wordt ondersteund door andere promotionele
activiteiten. Het kortetermijneffect op de verkopen is over het algemeen
twee keer zo groot voor ondersteunde prijsverlagingen (Hoofdstukken 4
en 7).

2. Dit verschil tussen het effect van ondersteunde en niet ondersteunde prijs-
verlagingen is kleiner voor bruto- en nettoeffecten bij scenario’s met in-
terne beslissingsregels (Hoofdstuk 7).

3. Voor shampoo verschillen de nettoeffecten van de bestudeerde scenario’s
weinig. Met andere woorden, het weglaten van competitive reaction of
cross-brand sales feedback heeft weinig effect Deze resultaten zijn te ver-
wachten voor merken met een unieke marktpositie. Op de markt voor
tonijn, waar merken geen unieke marktpositie hebben, verschillen de netto
effecten wel sterk over de verschillende scenario’s en is de rol van cross-
brand sales feedback effecten groter dan de rol van de traditionele com-
petitive reaction effecten.(Hoofdstuk 7).

4. De verkopen en de marktinstrumenten zijn in de meeste gevallen station-
air (hoofdstukken 4, 5 en 7). Dit is in overeenstemming met de literatuur
over langetermijneffecten van promotionele activiteiten (e.g. Bass and
Pilon 1980, Dekimpe and Hanssens 1995a, and Dekimpe et al. 1999).

5. Op de markt voor wasmiddelen vinden wij een oorzakelijk verband van
de set van marktaandelen op de set van marktinstrumenten (terugkop-
pelingseffect) en van (huidige en vertraagde) marketingactiviteiten op de
marktaandelen (immediate market response effect en carry-over effect).
Deze bevindingen ondersteunen de wenselijkheid van VARX modellen
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voor het schatten van de effecten van marketingactiviteiten (Hoofdstuk
5).

Resultaten voor onderzoekers

1. Het ‘gepoolde’ model geeft efficiëntere parameter schattingen dan het
model dat gebaseerd is op geaggregeerde data. Meer (zowel eigen als
kruiselingse) prijselasticiteiten zijn significant op het 5% betrouwbaarhei-
dsniveau met het Fixed Effects Model (FEM ) Bovendien hebben de elas-
ticiteiten een hogere face-validity (Hoofdstukken 4 en 7).

2. Op basis van efficiëntie en face validity geven de VARX modellen die
zijn gekalibreerd op ‘gepoolde’ data betere parameterschattingen dan de
VARX modellen die gebaseerd zijn op geaggregeerde data. VARX mod-
ellen die zijn gekalibreerd op ‘gepoolde’ data zijn ook te prefereren omdat
er geen aggregatiebias is (Hoofdstukken 4, 6 en 7).

3. Op de markt voor wasmiddelen moeten buiten de prestatie-maatstaven
(zoals marktaandeel en verkopen) en prijsvariabelen ook andere market-
ingmixvariabelen (actie advertenties en refunds) endogeen in de analyse
worden betrokken. Daarom wordt gesuggereerd de toegepaste VARX
modellen uit te breiden tot systemen met een hogere dimensie waarin
deze additionele variabelen endogeen in het model worden opgenomen
(Hoofdstuk 5).

4. Panel en tijdreeks cross-sectie (TSCS) data bieden veel voordelen over
pure cross-sectie of tijdreeks data omdat interindividuele verschillen met
intra-individuele dynamiek gecombineerd kunnen worden. De mogeli-
jkheid gebruik te maken van de informatie in Panel data en TSCS data
hangt echter af van de mogelijkheid tot ‘poolen’. Er is geen rechtvaardig-
ing voor het ‘poolen’ van data als individuele observaties beter kunnen
worden gezien als zijn de gegenereerd door een heterogene populatie. In
dat geval kunnen we de voordelen van panel en TSCS data niet benutten
(Hoofdstuk 6).

5. Kanonieke correlatie-analyse en Wiener-Granger causaliteitstesten zijn
bruikbare instrumenten voor vooronderzoek voor de bouw van VAR of
VARX modellen. Zij bieden: (i) inzichten in het aantal significante
verbanden tussen de prestatie-maatstaven en marktinstrumenten, (ii)
inzichten in de effectiviteit van marktinstrumenten, (iii) instrumenten
voor het testen voor het bestaan van structurele verbanden op een markt
en (iv) ondersteuning voor de uiteindelijke keuze van het optimale aantal
endogene (en exogene) variabelen in een VARX model (Hoofdstuk 5).




