
 
 
 
NIMA BASISKENNIS MARKETING      VOORBEELDEXAMEN         
 
 
 
 
EXAMENOPGAVEN 
 
 
 
Tijd   :  2 uur 
Aantal vragen : 60 
 
 
 
Het is de bedoeling dat u uit vier antwoordmogelijkheden het juiste antwoord kiest. Het 
maximaal aantal te behalen punten voor dit examen is 60. Elk correct antwoord levert u één 
punt op. Bij 40 punten of meer bent u geslaagd. In alle andere gevallen bent u afgewezen.   
 
 
 
 
 
 
 

 
LET OP: 
 
Bij de rekenvragen in dit examen dient u de BTW buiten beschouwing te laten, tenzij het BTW-
percentage wordt vermeld. 
 

 
 
 
Veel succes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicatie van deze opgaven mag alleen geschieden na schriftelijke toestemming van 
NIMA. 
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VRAGEN 
 
1 
Wat is het doel van een display?  
 
a.  Het maken van sluikreclame 
b.  Het opvallend en aantrekkelijk presenteren van producten  
c.  Het verbeteren van de after-sales service  
d.  Het vergroten van de inkoopmogelijkheden van de detaillist 
 
 
2 
Welke factor is een voorbeeld van een economisch macro-omgevingselement? 
 
a.  Koopkrachtontwikkeling 
b.  Leeftijdsopbouw 
c.  Milieu 
d.  Samenlevingsvorm 
 
 
3 
Waardoor wordt dienstenmarketing met name gekenmerkt? 
 
a.  Diensten betreffen overwegend adviezen 
b.  Diensten worden vrijwel alleen geleverd door not-for-profitorganisaties 
c.  Diensten zijn moeilijk te standaardiseren 
d.  Diensten zijn volledig tastbaar 
 
 
4 
Welke methode is vooral bedoeld om het verkoopgesprek optimaal te laten verlopen? 
 
a.  Dagmar-methode 
b.  DPP-methode 
c.  Sellogram-methode 
d.  VOCATIO-methode 
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5 
De firma Perfect-Seed is gespecialiseerd in productie en veredeling van zaden voor de 
tuinbouw. Er wordt uitsluitend geleverd aan professionele gebruikers; in geen geval wordt 
aan particulieren geleverd. 
Van wat voor marketing is hier sprake? 
 
a.  Business-to-businessmarketing 
b.  Consumentenmarketing 
c.  Internationale marketing 
d.  Retailmarketing 
 
 
6 
Gegeven is het volgende cirkeldiagram, waarbij de omzet is weergegeven in bedragen van 
duizenden guldens. 
 

 
 
 
Welke uitspraak over de productgroepen is juist? 
 
a.  Productgroep A neemt 20% van de omzet voor haar rekening 
b.  Productgroep B en C nemen gezamenlijk 15% van de omzet voor hun rekening 
c.  Productgroep D neemt 40% van de omzet voor haar rekening 
d.  Productgroep E neemt relatief gezien het grootste deel van de omzet voor haar 

rekening 
 
 

Omzet naar productgroepen

(E)

300

(D)

600

(C)

225

(B)

225

(A)

150
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7 
Bioscopen worden tegenwoordig met name bezocht door jongeren in de leeftijd van 13 tot 24 
jaar. Als dat over 25 jaar nog zo is, heeft de bioscoop een probleem, want het aantal 
jongeren neemt na het jaar 2010 af. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS), dat de invloed van de vergrijzing op de kunstconsumptie in kaart heeft 
gebracht. 
Tot welk macro-omgevingselement behoort de beschreven ontwikkeling waar de bioscopen 
mee te maken hebben? 
 
a.  De demografische component 
b.  De economische component 
c.  De institutionele component 
d.  De socio-culturele component 
 
 
8 
Het bedrijf Zo Natuurlijk heeft onlangs een tweetal gezonde repen aan haar assortiment 
toegevoegd, namelijk een muesli-chocoladereep en een pindareep. Zo Natuurlijk besluit 
repen tegen dezelfde prijs aan te bieden als de prijzen van vergelijkbare repen van de 
concurrentie.  
Van welke prijsstellingsmethode is hier sprake? 
 
a.  Eindprijs-min-methode 
b.  Going-rate-methode 
c.  Kostprijs-plus-methode 
d.  Premium pricing 
 
 
9 
Uit onderzoek blijkt dat het Nederlandse gezin geniet van onbekommerd geluk. De relatie 
tussen ouders en kinderen is warm en open. Bovendien komen de jongeren om in de 
spullen: 83% van de 13-jarigen heeft een eigen mobiele telefoon, 42% een spelcomputer en 
61% een eigen televisie.  
Waar staan de percentages voor? 
 
a.  Bezitsgraad 
b.  Marktaandeel 
c.  Marktbereik  
d.  Distributiegraad 
 
 
10 
Hoe zien jonge startende carrièremakers die zichzelf modelleren naar succesvolle 
zakenmensen deze laatste groep? 
 
 a. Aspiratiegroep 
 b.  Dissociatiegroep 
 c.  Sociale klasse 
 d.  Subcultuur 
 



 
 
 
NIMA BASISKENNIS MARKETING      VOORBEELDEXAMEN         
 
 

 5 

11 
Het merk Waterfris is op de Nederlandse markt een nieuw merk tandpasta. De introductie 
van het merk werd gestart door gratis huis aan huis mini tubes te verspreiden. De introductie 
werd begeleid door een uitgebreide reclamecampagne op televisie.  
Van welk type consumentenpromotie is voor het merk Waterfris gebruikgemaakt?  
 
a.  Couponning 
b.  Premium 
c.  Refund 
d.  Sampling  
 
 
12 
Nestlé Nederland verkoopt verschillende soorten chocoladeproducten, onder andere onder 
de naam Rolo, Smarties, Galak en Quality Street. 
Hoe kan het merk Rolo het beste getypeerd worden? 
 
a.  Familiemerk 
b.  Individueel merk 
c.  Paraplumerk 
d.  Winkelmerk 
 
 
13 
IKEA gaat een reclamecampagne starten. Allereerst zal het gekozen reclamebureau 
informatie moeten ontvangen over de markt waarop IKEA zich richt, welke doelgroepen 
daarbij horen, wat de reclamedoelstellingen zijn, hoe groot het beschikbare budget is en hoe 
de tijdsplanning eruit gaat zien.  
Hoe wordt dit proces van instructies geven genoemd?   
 
a.  Briefing 
b.   Copy-platform 
c.   Pay-off 
d.   Propositie 
 
 
14 
Bij bezoekers van 100 aselect gekozen cafés hebben enquêteurs de vraag gesteld hoeveel 
liter bier men gemiddeld per jaar drinkt (zowel binnenshuis als buitenshuis). De interviews 
werden op verschillende tijdstippen van de dag gehouden.  
Is de steekproef geschikt om uitspraken te kunnen doen over de totale populatie 
bierdrinkers? 
 
a.  Ja, mits er op verschillende dagen geënquêteerd wordt 
b.  Ja, mits er voldoende cafés bezocht worden 
c.  Nee, de uitkomst van het onderzoek is te laag 
d.  Nee, de geënquêteerden zijn niet representatief 
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15 
Autofabrikant Audi bood het Stedelijk Museum in Amsterdam een renteloze lening van € 12 
miljoen om een nieuwe vleugel te kunnen bouwen. In die vleugel kreeg Audi 600 vierkante 
meter om auto’s en andere producten te kunnen tonen.  
Van welke vorm van communicatie was hier sprake? 
 
a.  Actiereclame 
b.  Collectieve reclame 
c.  Direct marketing 
d.  Sponsoring    
 
 
16 
Hoe wordt de concurrentievorm tussen pils, malt, witbier en bokbier genoemd? 
 
a.  Behoeftenconcurrentie 
b.  Generieke concurrentie 
c.  Merkenconcurrentie 
d.  Productvormconcurrentie 
 
 
17 
Het gaat weer goed met de economie in Nederland. De welvaart stijgt, hetgeen ook te 
merken is in het bestedingspatroon van de consument.  
Wat zou u in deze omstandigheden als minst interessante groeimarkt definiëren als 
marketeer? 
 
a.   De markt voor inferieure goederen 
b.   De markt voor luxe goederen 
c.   De markt voor noodzakelijke goederen 
d.   De markt voor substitutie goederen 
 
 
18 
In de handel met sommige landen kan het gebruikelijk zijn dat deze landen goederen betalen 
met andere goederen.  
Waarvan is in dat geval sprake? 
 
a.   Bartering 
b.   Buy-back system 
c.   Compensation-deal 
d.   Counter purchase 
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19 
Er zijn in Nederland 2.100 winkels waar sportveters worden verkocht. Sinds een jaar 
verkoopt een Engelse fabrikant zijn veters onder het merk Strike ook in Nederland. De totale 
omzet in sportveters in Nederland is € 22.500.000,-. Strike is te koop in 1.155 winkels en 
heeft een totale omzet van € 7 miljoen. In de winkels waar Strike te koop is, is de totale 
omzet in veters € 14 miljoen. 
Hoe hoog is het omzetaandeel voor Strike? 
 
a.  31,11% 
b.  50% 
c.  55% 
d.  62,22% 
 
 
20 
Aan een aantal studenten wordt de volgende vraag voorgelegd: ‘Van welke, hieronder 
genoemde tijdschriften kunt u zich voorstellen het te kopen?’ 
Wat wordt met deze vraag gemeten? 
 
a. Consideration set 
b. Informatiegedrag 
c. Choice set 
d. Evoked set  
 
 
21 
Een marketingmanager en een medewerker van de afdeling financiën overleggen over de 
juiste prijsstelling van een nieuw model racefiets. Hiertoe willen ze onder meer bepalen wat 
de vaste en variabele kosten zijn voor de productie van de fiets. Van de volgende kosten 
weten ze  niet zeker of het vaste of variabele kosten zijn: afschrijvingskosten inventaris, 
stroom ten behoeve van de werking van de machine, huur van het bedrijfspand, 
afschrijvingskosten van een assemblagemachine, inkoopprijs van een stel fietsbanden en 
het salaris van de marketingmanager.  
Welke kosten zijn vaste kosten?  
 
a.  Afschrijvingskosten inventaris, huur van het bedrijfspand, salaris marketingmanager 
b.  Afschrijvingskosten assemblagemachine, inkoopprijs van een stel fietsbanden, huur 

van het bedrijfspand 
c.  Inkoopprijs van een stel fietsbanden, stroom ten behoeve van de werking van de 

machine, salaris marketingmanager 
d.  Stroom ten behoeve van de werking van de machine, inkoopprijs van een stel 

fietsbanden, huur van het bedrijfspand 
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22 
Welk begrip omvat de in de perceptie van afnemers gerealiseerde plaats van een merk ten 
opzichte van vergelijkbare concurrenten? 
 
a.  Attitude 
b.  Marktsegmentatie 
c.  Positionering 
d.  Selectieve perceptie 
 
 
23 
Welk verband tussen klachtenbehandeling en cognitieve dissonantie is juist? 
 
a.  Een goede klachtenbehandeling heeft geen invloed op cognitieve dissonantie 
b.  Een goede klachtenbehandeling vergroot cognitieve dissonantie 
c.  Een goede klachtenbehandeling vermindert cognitieve dissonantie 
d.  Een goede klachtenbehandeling veroorzaakt cognitieve dissonantie 
 
 
24 
In 2012 gold voor de markt van shampoos: 
Omzet Nivea:    € 200 miljoen 
Omzet Head en Shoulders: € 240 miljoen 
Omzet Wash and Go:  € 160 miljoen 
Omzet overige merken: € 600 miljoen 
Marktpotentieel:  € 1.300 miljoen. 
 
Welk marktaandeel had Nivea in 2012? 
 
a.  8% 
b.  15,38% 
c.  16,67% 
d.  33,33% 
 
 
25 
Wanneer is de afroomprijsstrategie een geschikte prijsstrategie? 
 
a.  Indien de mogelijkheid bestaat om snel een hoog marktaandeel te behalen 
b.  Indien de mogelijkheid bestaat tot het behalen van schaalvoordelen 
c.  Indien de onderneming beschikt over een grote productiecapaciteit 
d.  Indien er sprake is van hoge ontwikkelingskosten en de concurrentie niet snel kan 

volgen 
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26 
Welke vijfde P is als marketinginstrument van essentieel belang voor dienstenmarketing?  
 
a.  Packaging (verpakking) 
b.  Personeel 
c.  Presentatie 
d.  Public relations 
 
  
27 
Het CBS meet om de twee jaar de welvaart in Nederland op basis van het besteedbare 
inkomen en het aantal personen in een huishouden. De gemeente Bloemendaal blijkt nog 
altijd de rijkste gemeente, gevolgd door Rozendaal en Wassenaar.  
Welke segmentatiecriteria worden door het CBS gehanteerd?  
 
a.  Geografisch en cultureel 
b.  Geografisch en psychografisch 
c.  Socio-economisch en demografisch 
d.  Socio-economisch en psychografisch 
 
 
28 
Een geblinddoekte consument krijgt bij een onderzoek verschillende producten te proeven. 
De consument moet op basis van de geur en smaak punten toekennen aan het product.  
Welk soort product wordt hier beoordeeld?   
 
a.  Fysiek en uitgebreid product 
b.  Fysiek product 
c.  Totaal product 
d.  Uitgebreid product 
 
 
29 
Van welke vraag is er sprake wanneer consumenten naast hun eerste fiets (voor de 
dagelijkse boodschappen) een extra fiets aanschaffen (voor langere afstanden in de 
weekenden)?  
 
a.  Additionele vraag 
b.  Afgeleide vraag 
c.  Initiële vraag 
d.  Potentiële vraag 
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30 
Een onderzoeksbureau heeft in het posttestonderzoek van de Renault Clio-campagne 
onderzocht waarmee autoliefhebbers de naam Renault Clio associëren en hoe de naam bij 
deze doelgroep in het gehoor ligt.  
Wat is voor deze vorm van onderzoek kenmerkend?  
 
a.  De campagneboodschap wordt voor de start van een campagne geanalyseerd  
b.  Het effect van de communicatie wordt gemeten na de start van de campagne 
c.  Het effect van de communicatie wordt gemeten na de campagne 
d.  Het effect van ‘ruis’ wordt gemeten voorafgaande aan het voeren van de campagne 
 
 
31 
Voor de verbouwing van een winkelpand maakt een aannemer de volgende offerte: 

 materiaal € 3.250,- 

 directe lonen € 4.300,- 

 opslag indirecte kosten 35% van de directe kosten 

 winstopslag 10% van de verkoopprijs. 
 
Hoeveel bedraagt de offerteprijs? 

 
a.   Circa €  9.960,- 
b.   Circa € 10.060,- 
c.   Circa € 11.210,- 
d.   Circa € 11.325,- 
 
 
32 
De laatste uitgave van de Fleet Management Cost Guide geeft aan dat de KIA Picanto de 
laagste exploitatiekosten in het desbetreffend marktsegment heeft. KIA zal dit gegeven 
wellicht promotioneel uitbuiten.  
Welk begrip past in dit verband het best bij de lage exploitatiekosten van de KIA? 
 
a.   AIDA 
b.   POP 
c.   SBU 
d.   USP 
 
 
33 
De normale verkoopprijs van een bepaalde kunstleren beschermhoes voor een mobiele 
telefoon is € 39,50. De integrale kostprijs per stuk bedraagt € 20,-, waarvan 25% vaste 
kosten. Wegens marktomstandigheden besluit de salesmanager de verkoopprijs tijdelijk aan 
te passen. Hierbij wordt de directe-kostencalculatie methode toegepast met een winstopslag 
van 30%. 
Wat wordt de nieuwe verkoopprijs inclusief 21% BTW, afgerond op € 01,0 nauwkeurig? 
 
a.  € 15,- 
b.  € 18,15 
c.  € 19,50 
d.  € 23,60 
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34 
Hero breidt haar assortiment jam uit met een duurdere jam met extra veel fruit bestemd voor 
de zogenaamde verwenmomenten. 
Hoe noemt men dit? 
 
a.  Trading up en verbreding van het assortiment 
b. Trading up en verdieping van het assortiment 
c. Up-grading en verbreding van het assortiment 
d. Up-grading en verdieping van het assortiment 
 
 
35 
In een dorp zijn twintig verkooppunten (café, supermarkt, slijterij enzovoort) waar men bier 
kan kopen. In twaalf verkooppunten wordt Heineken-bier verkocht. De maandomzet van 
Heineken in dit dorp bedraagt  € 22.000,-. De totale maandomzet van bier bedraagt € 
96.000,-. Hiervan wordt een bedrag van € 40.000,- gerealiseerd via de verkooppunten waar 
Heineken te koop is.  
Hoe hoog is het marktbereik? 
 
a.  22,92% 
b.  41,67% 
c.  55% 
d.  60% 
 
 
36 
Wat is een taak van de Reclame Code Commissie?  
 
a.  Deze commissie beschermt het publiek tegen onder meer misleidende reclame 
b.  Deze commissie coördineert de radio- en tv-reclame  
c.  Deze commissie verenigt de belangrijkste reclamebureaus in zich 
d.  Deze commissie verzorgt de gezamenlijke reclame van fabrikant en tussenhandel 

 
 
37 
Een onderneming in huishoudelijke artikelen heeft vestigingen in vijftien plaatsen in 
Nederland. De vestigingen worden vanuit het hoofdkantoor in Alphen aan den Rijn 
aangestuurd. De bedrijfsleiders van de vestigingen zijn in dienst van de onderneming. 
Van welke detailhandelsvorm is hier sprake? 
 
a.  Franchising 
b.  Grootwinkelbedrijf 
c.  Inkoopcombinatie 
d. Vrijwillig filiaalbedrijf 
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38 
Wat zijn de zes onderdelen van de retailingmix? 
 
a.  Product, plaats, presentatie, personeel, prijs en promotie 
b.  Product, plaats, prestatie, persoonlijke verkoop, prijs en promotie 
c.  Product, prijs, personeel, prestatie, planning en promotie 
d.  Product, prijs, persoonlijke verkoop, presentatie, planning en personeel 
 
 
39 
De slechte zomer van 2012 leek geen gunstig moment om een nieuw ijsje op de 
Nederlandse markt te brengen. Toch introduceerde Nestlé in dat jaar een waterijsje voor 
kinderen, dat als een toverbal van kleur verandert tijdens de consumptie. Het USP van het 
product en de humoristische televisiereclame waren een groot succes; het marktbereik nam 
drastisch toe en is inmiddels gestegen tot circa 90%.  
Wat betekent de toename van het marktbereik voor Nestlé? 
 
a.    Het product krijgt een grotere numerieke distributie 
b.    Het product krijgt een groter omzetaandeel bij de detaillisten 
c.    Het product krijgt een groter afzetaandeel en/of wordt door detaillisten verkocht met 

een bovengemiddelde omzet  
d.    Het product krijgt een langere PLC-curve 

 
 
40 
De omzetsnelheid van een handelsonderneming is 8 bij een gemiddelde voorraad tegen 
inkoopprijzen van € 105.000,- en een omzet van € 1.134.000,-.  
Hoeveel bedraagt de brutowinst in procenten van de omzet? 

 
a.  9,3% 
b.  12,5% 
c.  25,9% 
d.  35,0% 
 
 
41 
Uitzend- en detacheringsbureau Flex beseft dat brochures een essentiële rol spelen in het 
marketingbeleid. Flex maakt nu nog gebruik van vele afzonderlijke folders en produceert die 
zelf. Men besluit nu één overzichtelijke brochure te maken, waarin alle producten en 
diensten worden vermeld. De samenstelling daarvan wil men uitbesteden aan een 
reclamestudio.  
Welke koopsituatie is hier van toepassing op Flex? 
 
a. Routinematig aankoopgedrag 
b. Beperkt probleemoplossend aankoopgedrag 
c.  New task buy 
d.  Modified rebuy 
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42 
Een fabrikant stelt de introductieprijs van een nieuw type wasmiddel op € 10,50. In de eerste 
drie maanden na introductie valt de verkoop erg tegen. De fabrikant besluit de prijs van het 
wasmiddel te verlagen tot € 9,99. De afzet van het wasmiddel neemt hierdoor enorm toe.  
Van welk verschijnsel is hier sprake? 
 
a.  Prijsafstand 
b.  Prijsberekening 
c.  Prijsdrempel 
d.    Prijsgrenzen 
 
 
43 
Welke activiteit behoort tot het back-office van een boetiek? 
 
a. Aanhoren en oplossen van klachten van klanten 
b. Afrekenen bij de kassa  
c. Inkopen van kleding  
d. Terugnemen van verkochte kleding 
 
 
44 
Er zijn in Nederland 1.000 winkels waar biologische thee wordt verkocht. Sinds een jaar 
verkoopt een fabrikant zijn biologische thee onder het merk Biological ook in Nederland. De 
totale omzet in biologische thee in Nederland is € 88 miljoen. Biological is te koop in 400 
winkels en heeft een totale omzet van € 13.200.000,-. In de winkels waar Biological te koop 
is, is de totale omzet in thee € 22 miljoen. 
Hoe hoog is het marktaandeel voor Biological? 
 
a.  15% 
b.  25% 
c. 40% 
d. 60% 
 
 
45 
Tijdens een enquête, uitgevoerd door een marktonderzoeksbureau, noemt de enquêteur het 
merk van een bepaald artikel; de ondervraagden moeten dan meteen de productsoort 
noemen.  
Wat wordt hier onderzocht? 
 
a.  De geholpen merkbekendheid 
b.  De merktrouw 
c.  De merkvoorkeur 
d.  De spontane merkbekendheid 
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46 
Hoe wordt een marketingfunctionaris genoemd die verantwoordelijk is voor de analyse, 
planning, implementatie, controle en evaluatie van de marketingactiviteiten van een 
verzameling verwante producten? 
 
a.  Productmanager  
b.  Sales engineer 
c.  Salesmanager 
d.  Service merchandiser 
 
 
47 
De eigenaar van een herenmodewinkel besluit zijn zaak in een nieuw winkelcentrum te 
vestigen. Hij besluit het volgende:  

 zijn assortiment zal bestaan uit de kwalitatief betere herenkleding met over het 
algemeen hogere prijzen dan gemiddeld; 

 zijn doelgroep zal bestaan uit mannen boven de 20 jaar, binnen het verzorgingsgebied 
van het winkelcentrum, met inkomens die boven modaal liggen; 

 hij wil zich positioneren als een herenmodewinkel waar over het algemeen mooiere en 
betere kleding te koop is dan bij concurrentwinkels binnen het verzorgingsgebied. 

 
Wat heeft deze winkelier met zijn besluiten vastgelegd? 
 
a.  De communicatie mix 
b.  Het schaprendement 
c.  Het winkelconcept 
d.  De point-of-purchase-reclame 
 
 
48 
Opticien Hans Anders wil meer inzicht verkrijgen in de actuele vraag naar brillen in zijn 
gemeente. Hij heeft echter een zeer beperkt budget ter beschikking. Hans Anders schakelt 
dan ook een aantal hbo-stagiairs in voor een voorlopige cijfermatige analyse van het gebied. 
Zij krijgen de opdracht in eerste instantie de KvK en EIM te raadplegen voor relevante 
informatie.  
Met welk soort onderzoek worden de stagiairs belast? 
 
a. Secundair, kwalitatief onderzoek middels field research 
b. Secundair, kwantitatief onderzoek middels desk research 
c. Primair, kwalitatief onderzoek middels field research 
d. Primair, kwantitatief onderzoek middels desk research 
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49 
Exact software ontwikkelt administratieve software en verkoopt deze via een groot aantal 
dealers. Als vergoeding voor geleverde prestaties ontvangen de dealers diverse kortingen. 
Dealer Kramers uit Nijmegen is het niet eens met het marge- en kortingenbeleid van Exact 
en eist onder andere een verhoging van de functionele korting. 
Wat is een functionele korting? 

 
a.  Korting voor de tussenhandel indien de omzet van de tussenhandel boven een 

bepaalde grens komt  
b.  Korting voor de tussenhandel met als doel de tussenhandel bepaalde 

distributiefuncties beter te laten vervullen     
c.  Korting waarbij een oud product tegen een bepaalde vergoeding wordt teruggenomen  
d.  Tijdelijke korting, verleend aan de tussenhandel gedurende een bepaalde 

actieperiode om de verkoop van een product te stimuleren  
 
 
50 
Advertenties van bekende aanbieders eindigen vaak met een slagzin. Voorbeelden hiervan 
zijn ‘Alles kan met Brugman’, ‘Retteketet naar Beter Bed’ van Beter Bed en ‘Intratruin kleurt 
je leven’ van Intratuin.  
Wat is de vakterm van soortgelijke sluitregels? 
 
a.  Atmospheric 
b.  Copy-platform 
c.  Pay-off 
d.  Propositie 
 
 
51 
Wat is een voorbeeld van intern secundair onderzoek? 
 
a.  Bestanden kopen bij KPN Telecom 
b.  Gegevens door een secretaresse laten opvragen bij het CBS 
c.  Het analyseren van gegevens over omzet en afzet uit de administratie 
d.  Het houden van een onderzoek onder trouwe klanten 
 
 
52 
Hoe wordt de verhouding genoemd tussen het aantal winkels dat cosmetica van het merk 
Beauty verkoopt en het totale aantal winkels met cosmetica? 
 
a.  Marktaandeel 
b.  Marktbereik 
c.  Numerieke distributie (marktspreiding) 
d.  Omzetaandeel 
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53 
Een boer laat zijn melk ophalen door de zuivelcoöperatie. De zuivelcoöperatie bewerkt de 
melk tot diverse zuivelproducten, waaronder roomboter. De roomboter wordt vervolgens 
geleverd aan het distributiecentrum van een landelijke supermarktketen. Vanuit het 
distributiecentrum wordt de roomboter geleverd aan de supermarkten. 
Welke functie vervult de boer in deze bedrijfskolom van roomboter? 
 
a.  Eindproducent 
b.  Groothandelaar 
c.  Oerproducent 
d. Opkoper/verzamelaar 
 
 
54 
Philips heeft een reclamecampagne ontwikkeld die ze wil plaatsen in diverse tijdschriften. Ze 
besluit de advertentie te plaatsen in de Nieuwe Revu, op bladzijde 2. Na de eerste plaatsing 
onderzoekt Philips in hoeverre lezers van de Nieuwe Revu zich de advertentie herinneren. 
Hoe wordt deze vorm van reclameonderzoek genoemd? 
 
a.  Mediaonderzoek 
b.  Posttesting 
c.  Pretesting 
d.  Respons onderzoek 
 
 
55 
Op welk moment kan de zender met de meeste zekerheid vaststellen of de ontvanger de 
boodschap daadwerkelijk heeft ontvangen? 
 
a.  Bij de feedback 
b.  Na de codering van de boodschap 
c.  Na de decodering van de boodschap 
d.  Wanneer de zender geen ruis waarneemt 
 
 
56 
Tot welke vorm van de communicatiemix behoren sampling en refundacties?  
 
a.  Persoonlijke verkoop 
b.  Public Relations 
c.  Reclame 
d.  Sales promotion 
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57 
Het streven van de vakbonden is vaak gericht op verbetering van de werkgelegenheid en het 
behoud of de verbetering van de koopkracht.  
Wat wordt in dit verband bedoeld met vrije koopkracht? 
 
a.  De koopkracht van de vrije beroepen  
b.  De koopkracht gericht op convenience goods 
c.  Het inkomen na aftrek van de belastingheffing 
d.  Het inkomen na aftrek van de vaste lasten en de vaste noodzakelijke uitgaven 
 
 
58 
Steeds meer consumenten vinden vlees uit de Nederlandse bio-industrie niet smakelijk en 
ontwikkelen een afkeer van de bedrijfstak. Als reactie hierop benadrukt het Productschap 
voor Vee en Vlees dan ook dat er onontbeerlijke voedingsstoffen in vlees zitten.  
Van welke vorm van reclame is hier sprake? 
 
a.  Collectieve reclame 
b.  Combinatiereclame 
c.  Complementaire reclame 
d.  Coöperatieve reclame 
 
 
59 
Hoe kan de productlevenscyclus gedefinieerd worden? 
 
a.  Het verloop van de afzet van een product in de tijd 
b.  Het verloop van de initiële vraag naar een product in de tijd 
c.  Het verloop van de omzet van een product in de tijd 
d.  Het verloop van de potentiële vraag naar een product in de tijd 
 
 
60 
Welke promotionele actie van kledingfabrikant Benetton behoort zeker tot de pull-strategie? 
 
a.  Een kledingbeurs voor de tussenhandel 
b.  Een kleurenadvertentie in een van de damesbladen 
c.  Een kleurenadvertentie in een van de vakbladen 
d.  Een modeshow voor de belangrijkste detaillisten 
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ANTWOORDEN 
 
 
 

Vraagnummer 
 

Antwoord Vraagnummer Antwoord 

1 B 31 D 

2 A 32 D 

3 C 33 D 

4 D 34 B 

5 A 35 B 

6 C 36 A 

7 A 37 B 

8 B 38 A 

9 A 39 C 

10 A 40 C 

11 D 41 C 

12 B 42 C 

13 A 43 C 

14 D 44 A 

15 D 45 A 

16 D 46 A 

17 A 47 C 

18 A 48 B 

19 B 49 B 

20 A 50 C 

21 A 51 C 

22 C 52 C 

23 C 53 C 

24 C 54 B 

25 D 55 A 

26 B 56 D 

27 C 57 D 

28 B 58 A 

29 A 59 A 

30 B 60 B 

 
 


