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3.4.6 musa gebruik aanlyn dienste om haar mode-rokke te verkoop.                (12)  

 
3.4.1 standaardisering en gradering √ √  
3.4.2 stoor √ √ 
  
3.4.3 vervoer √ √  
3.4.4 finansiering √ √  
3.4.5 risiko neem √ √  
3.4.6 koop en verkoop √ √ 
 
 

Die bemarkingsfunksie bestaan uit vier beleidsinstrumente (ook bekend as die  

vier p’s):  produk, prys, plek (verspreiding/distribusie) en  
promosie (bemarkingskommunikasie)  
 

PRODUKBELEID 
 
2.1.5 Beskryf kortliks/Noem/Verduidelik/bespreek die produkbeleid met  
         spesifieke verwysing na soorte produkte, produkontwikkeling,  
         handelsmerke en verpakking. 
 
 
 
 
 
 

 Beskryf kortliks die komponente van die produkbeleid wat gebruik sal word deur 

Bounce (edms) bpk. 
- Produkontwikkeling √ √  

- Produkontwerp √ √ 
- Verpakking √ √  
- Handelsmerk √ √ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Produkontwikkeling   

 Dit is een van die hoofdoelwitte van alle besighede.  

 Dit is van kritieke belang vir 'n besigheid om nuwe produkte te ontwikkel of hul 
huidige produkte te verbeter as hulle in die mark wil bly.  

 Alle goedere en dienste wat 'n besigheid wil verkoop gaan deur  'n 
produkontwikkelingsproses.   

 
Produkontwerp  

 'n Produk moet ontwerp word om aan die behoeftes van die klante en die teikenmark 

te voldoen.  

 Produkontwerp kom gewoonlik eerste voor wanneer die produk ontwikkel word.  

 Soms word 'n produk aangepas wanneer verkope  in die afname fase van die  
Produklewensiklus beweeg.   

 
 Verpakking    

 Die meeste produkte vereis 'n soort verpakking.  

 Die tipe produk sal die soort verpakking wat benodig word bepaal.   

BOUNCE (Edms) Bpk 
Bounce (Edms) Bpk vervaardig verskillende soorte balle vir sport. Hulle is besig met die  

ontwerp van 'n nuwe bal, wat in staat sal wees om opgeblaas of afgeblaas te word om 

vir verskillende groottes gebruik te kan word vir verskillende sportsoorte. 
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Handelsmerke   

 Handelsmerk is 'n woord, frase, simbool of ontwerp, kombinasie van woorde, frases, 

simbole of ontwerpe wat die bron van die goedere van een party van dié van ander 
identifiseer en onderskei.  

 'n Handelsmerk of handelsmerkgewing vestig 'n identiteit of reputasie vir 'n 

spesifieke maatskappy of produk.  

 Handelsmerkbewustheid is noodsaaklik in bemarking en advertering.  

 

2.1.6 Beskryf kortliks/Noem/Bespreek kategorieë(soorte) verbruikers  
         goedere/produkte. 
  
 
 
 
 
 
 

 Verduidelik enige TWEE kategorieë(soorte) verbruikersgoedere. 
 

Geriefsgoedere √ √ 
- Word gereeld gekoop sonder huiwering √ deur verbruikers wat nie bereid is om tyd 

of inspanning te spandeer op bv brood en mieliemeel. √  

 
Uitsoekgoedere √ √  

- Verbruikers spandeer tyd en moeite om soortgelyke goedere te vergelyk, bv 

meubels. √  
 
Spesialiteitsgoedere √ √  

- Verbruikers dring aan op die koop van spesifieke handelsmerke √ en is bereid om te 
soek tot hulle die spesifieke  produk kry waarop hul besluit het omdat hulle  nie in 
enige ander produk belangstel nie, bv michael kors skoene of diesel jeans. √ 

 
Nywerheidsgoedere √ √  

- Goedere waarvan verbruikers nie weet of aan dink √ totdat die behoefte hiervoor  

ontstaan, bv stort deure. √  
 
Dienste (persoonlik) √ √  

- Dienste is nie tasbaar nie, √ maar deur diensverskaffers aan verbruikers verskaf, 
- bv tuindienste. √ 

 

 
 
 

 
3.4.1 identifiseer die tipe verbruikersgoedere van toepassing op die scenario hierbo.  
         Motiveer jou antwoord deur te haal uit die scenario.         (3) 
  

3.4.1 Identifiseer die tipe verbruikersgoedere van toepassing op die scenario hierbo 
         Motiveer jou antwoord deur aan te haal uit die scenario. 

BEST PAINTS MANUFACTURERS(BPM) 

Best Paints Manufacturers spesialiseer in die vervaardiging van 'n hoë-gehalte verf vir 
hul kliënte. BPM besef dat goeie verpakking en prystegnieke nuwe klante kan lok en 
hul markaandeel kan verhoog. Die bestuur van BPM doen altyd navorsing oor 

verskillende kategorieë verbruikersgoedere ten einde die behoeftes van hul kliënte te 
bevredig. 

SOLLY ELECTRONICS (SE) 
Solly Electronics verkoop 'n groot verskeidenheid selfone en klankstelsels. Daar is 'n 
vraag na ‘n nuwe handelsmerk se selfone en klankstelse wat nie in Suid-Afrika 

vervaardig word nie. Solly oorweeg dit om hierdie produkte van ander lande in te voer of 
unieke produkte te ontwerp wat sy eie handelsmerk dra. 
 



2. BESIGHEIDS BEDRYWIGHEDE                 2.1 Bemarkingsfunksie 

Page 3 of 8 

 

3.4.1 spesialiteit goedere √ √ 

         Motivering 
         Daar is 'n vraag na nuwe handelsmerk se selfone en klankstelsels wat nie in Suid- 
         Afrika vervaardig word nie. √ 

 
 
 

 

2.1.7 Verduidelik/bespreek die belangrikheid van produkontwikkeling 
 

 Produkontwerp moet ontwerp word om te pas by √ die behoeftes van die klante. √ 

 Indien die produkontwerp nie pas by die teikenmark nie, √sal daar baie min aanvraag 

wees vir die produk. √  

 Besigheid moet nuwe produkte ontwikkel ten einde √ ouer produkte in stadium 4 

wanneer die verkope afneem, te vervang. √  

 Besighede is in staat om mededingende te bly √ omdat hulle  altyd op die uitkyk is 

vir maniere om hul produkte te verbeter. √  

 Produkte verskil √ van dié van die mededingers. √ 
 

2.1.8 Omskryf kortliks/Noem/Bespreek/Verduidelik die stappe/stadiums  
         van die produkontwerp. 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.3 Adviseer die bestuur van SE oor stappe wat hulle moet oorweeg wanneer ‘n  

         produk ontwerp word .                                     (6) 
 
         Stappe in produkontwerp  

- Ontwerp en ontwikkel produkidee √ √  
- Kies en sif produkidees √ √  
- Ontwerp en toets die produkidee √ √ 

- Analiseer die winsgewendheid van die produkkonsep √ √ 
- Ontwerp en toets die fisiese produk √ √  
- Toetsbemarking √ √ 

 
 
 

 
 
 

 Verduidelik die stappe wat Bounce (Edms) Bpk sal volg in die ontwerp van 
hierdie bal. (Produkontwerp)  

 

Ontwerp en ontwikkel produkidee √  
- Identifiseer watter behoeftes verbruikers het √ en of hierdie behoeftes tevrede gestel 

word deur huidige goedere en dienste in die mark. √  

SOLLY ELECTRONICS (SE) 
Solly Electronics verkoop 'n groot verskeidenheid selfone en klankstelsels. Daar is 'n 

vraag na ‘n  nuwe handelsmerk se selfone en klankstelsels wat nie in Suid-Afrika 
vervaardig word nie. Solly oorweeg dit om hierdie produkte van ander lande in te voer 
of unieke produkte te ontwerp wat sy eie handelsmerk dra. 

BOUNCE (Edms) Bpk 
Bounce (Edms) Bpk vervaardig verskillende soorte balle vir sport. Hulle is besig met 

die  ontwerp van 'n nuwe bal, wat in staat sal wees om opgeblaas of afgeblaas te word 
om vir verskillende groottes gebruik te kan word vir verskillende sportsoorte. 
. 
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Kies en sif produkidees √ 
- Na verskeie idees gegenereer is, moet elke idee geëvalueer word√ en die beste idee 

gekies word. √Die beste idee sal nie noodwendig die goedkoopste wees nie. √  

 
Ontwerp en toets die produkidee √ 

- Na die beste idee vir die nuwe produk gekies is , moet die ontwerp uitgebeeld en in 

'n bietjie meer besonderhede uitgewerk word. √  
- Die ontwerper sal 'n basiese 3D-rekenaarontwerp skep wat uitvoerig genoeg is dat ‘n 

mens seker kan wees dat die idee sal werk. √  

- Dit is die stap waarin 'n idee is óf aanvaar of laat vaar word. √  
 
Ontleed die winsgewendheid van die produkkonsep √ 

- Hierdie stap sal bepaal of die geld √ wat in die produk belê gaan word, winsgewend 
gaan wees of nie. √  

 

Ontwerp en toets die fisiese produk √  
- As die navorsing toon dat die produk  winsgewend gaan wees, word die 

produkkonsep omskep in 'n werklike produk√ en word die produk die eerste keer 

gemaak. √ 
 

Toetsbemarking √  

- Die reaksie van die verbruikers word getoets om te bepaal hoe verbruikers  oor die 
produk voel. √  

- As die klante tevrede is met die produk, sal dit lei tot 'n besluit om voort te gaan met 

die maak daarvan. √ 
 

2.1.9 Noem/Verduidelik/Bespreek die doel van verpakking 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Verduidelik die doel van die verpakking.   

- Beskerm die produk fisies √ van enige skade. √  
- Bevorder die bemarking √ van die produk. √  

- Voorkom dat die produk √  bederf. √  
- Voorkom peutery √ of diefstal van 'n produk. √  
- Verbeter gerief √ of berging  van 'n produk. √ 

- Maak dit makliker √ om ‘n produk te  identifiseer.√ 
 
     Vereistes vir goeie verpakking 

     (nie in die eksamen riglyne, lees net) 
- Moet aantreklik wees. √ √ 
- Moet by die produk pas. √ √  

- Geskikte ontwerp  vir die teikenmark. √ √  
- Moet verskil van sy mededingers se produk. √ √  

BEST PAINTS MANUFACTURERS(BPM) 
Best Paints Manufacturers spesialiseer in die vervaardiging van 'n hoë-gehalte verf vir 
hul kliënte. BPM besef dat goeie verpakking en prystegnieke nuwe klante kan lok en hul 

markaandeel kan verhoog. Die bestuur van BPM doen altyd navorsing oor verskillende 
kategorieë verbruikersgoedere ten einde die behoeftes van hul kliënte te bevredig. 
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- Moet die beeld van die onderneming bevorder. √ √  

- Geskik wees vir uitstaldoeleindes. √ √  
- Moet  omgewingsvriendelik wees. √ √  
- Moet die inhoud beskerm. √ √  

- Moet maklik wees om te versprei/ te hanteer/ te vervoer en te gebruik. √ √ 
- Beskerm en bevorder die produk. √ √  
- verbind die produk met sy promosiestrategie. √ √  

- Trek die aandag van verbruikers. √ √  
- Stel kliënte in kennis oor hoe om die produk te gebruik. √ √  
- Voorkom bederf of skade. √ √  

- Verminder berging koste deur skade te verminder. √ √  
- Maklik om te hanteer en te vertoon op die rakke in die winkel. √ √  
- Dui die korrekte massa of volume van die inhoud van die produk aan. √ √  

- Dui die bestanddele van die produk aan, indien van toepassing. √ √  
- Dui die naam en kontak besonderhede van die vervaardiger aan. √ √ 

 

2.1.10 Beskryf kortliks/Noem/Bespreek/Omskryf/Klassifiseer tipes/soorte 
           verpakking. 
 
 
 

 
 
 

 

 Bespreek enige drie vorme/tipes van verpakking.   
 

Spesialiteit verpakking √ √ - produkte word verpak op 'n sekere manier om 'n sekere beeld  
te skep. √ bv. ‘n Duur horlosie in ‘n mooi juweliersboksie. 
 

Verpakking vir onmiddellike gebruik/eenheidsverpakking √ √ - die verpakking  is moeiteloos 
en  dit is maklik om die inhoud te gebruik. √ bv ‘n blikkie met koeldrank 
 

Verpakking vir hergebruik √ √ - verpakking kan meer as een keer vir dieselfde doel gebruik 
word.   Bv. koffiebekers vol lekkers. 
 

Verpakking vir dubbele gebruik √ √ - die verpakking kan weer gebruik word vir iets 
anders. √ bv. margarienbakkies kan gebruik word om oorskietkos te vries. 
 

Kaleidoskopiese verpakking √ √ - Dit is ‘n bemarkingstegniek waarvolgens ‘n deel van die 
verpakking voortdurend verander. √ bv. Graankos wat nuwe diëte op die agterkant van die 
boks adverteer. 

 
Kombinasieverpakking √ √ - Twee verwante items word saam verpak. √ bv. Stortseep en ‘n 
spons  

 
Uniekeverpakking √ √ - Verbruiker koop die produk om die houer te kry. √  
 

Verpakking vir her-verkoop √ √ - Koop produkte in grootmaat om hulle afsonderlik te 
verkoop in kleiner hoeveelhede. √ bv. ‘n Boks met 100 sjokolades word appart verkoop. 
 

BEST PAINTS MANUFACTURERS(BPM) 
Best Paints Manufacturers spesialiseer in die vervaardiging van 'n hoë-gehalte verf vir 
hul kliënte. BPM besef dat goeie verpakking en prystegnieke nuwe klante kan lok en hul 

markaandeel kan verhoog. Die bestuur van BPM doen altyd navorsing oor verskillende 
kategorieë verbruikersgoedere ten einde die behoeftes van hul kliënte te bevredig. 
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4.4 Identifiseer die tipe verpakking wat deur Nicolus Sportdrag in elke stelling  
     hieronder gebruik word:  
4.4.1 Nicolus Sportdrag verander die verpakking van hul produkte voortdurend wanneer die 

         sportgebeure geadverteer word. 
4.4.2 Hemde en dasse word saam verpak.             (4)  
         
4.4.1 kaleidoskopiese verpakking/voortdurend veranderende verpakking √ √ 
4.4.2 kombinasieverpakking √ √ 
 

 

 
 
  

 
 
3.2.1 identifiseer die twee tipes verpakking wat gebruik word deur Bright Biscuits.  

         Motiveer jou antwoord deur aan te haal uit die scenario hierbo.   
 
Gebruik die tabel hieronder as 'n riglyn om vraag 3.2.1 te beantwoord. 

TIPE VERPAKKING MOTIVERING 

1  

2.  

 
         

Tipe verpakking Motivering 

1. Dubbele verbruik√√ - Hul koekies word in lugdigte houers verpak wat gebruik 
kan word om ander items in te stoor wanneer die koekies 
opgeeët  is. √ 

2. Gekombinasie-

verpakking√  

- Onlangs het Bright Biscuits ook lekkergoed en koekies 

saam verpak as 'n spesiale aanbod\. √ 
 
 

2.1.11 Brei uit op die betekenis van handelsmerke 
 
- 'n Handelsmerk sluit woorde en simbole in, √ wat volgens wetgewing geregistreer is en 

‘n onderneming of produk verteenwoordig.√ 

 Is 'n geregistreerde merk (die handelsmerke wet 9 no. 194 van 1993) wat 'n 
vervaardiger plaas op sy produkte om dit te onderskei van ander produkte  

 Dit sluit in woorde en simbole in wat wetlik geregistreer is.  

 Sodra dit geregistreer is, moet dit slegs gebruik word deur die persoon/besigheid wat 

dit geregistreer het. 
 

 
 
 
 
 
 
 

BRIGHT BISCUITS (BB) 

Bright Biscuits (BB) verkoop verskillende soorte koekies. Hul koekies word in lugdigte 
houers verpak wat gebruik kan word om ander items in te stoor wanneer die koekies 
opgeeët is. Onlangs het Bright Biscuits ook lekkergoed en koekies saam verpak as 'n 

spesiale aanbod. 
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2.1.12 Bespreek/Verduidelik/Omskryf die belangrikheid van  
           handelsmerke vir  besighede en verbruikers.  
 

- Vorm die beginpunt √ vir die advertering van die besigheid en sy produkte. √ 
- Kan sy produkreeks uitbrei, √ omdat dit maklik is om produkte te bemark onder 'n 

bekende en gewilde handelsmerk. √  
- Kan aankooptransaksie bespoedig  √ en verkope verhoog . √  
- Skep lojaliteit onder verbruikers √ en maak dit moeilik vir die verbruiker om 

plaasvervangers te kies. √  
- Skep 'n  beeld vir n produk √ wat vertrou kan word deur verbruikers. √  
- Maak dit maklik vir verbruikers √ om die produk  te herken √/verbruikers weet √ wat hulle 

koop. √  
- Handelsmerke word wetlik beskerm √ en kan nie deur mededingers gekopieer word 

nie. √  

- Verbruikers is meer geneig om nuwe produkte √ wat bemark word onder 'n bekende 
handelsmerk te aanvaar. √ 

 

 
 
 

 
 

 

 Beskryf die belangrikheid van die handelsmerk vir Bounce (Edms.) Bpk.  
(antwoord hierbo) 

 

2.1.13 Omskryf kortlike/Noem/Verduidelik die vereistes van 'n goeie 
           handelsmerk.  
 Maak dit maklik vir verbruikers om die produk te herken.  

 Moet maklik wees om te spel en te lees, bv Nike  

 Maklik om te herken, te onthou en uit te spreek.  

 Help om handelsnaambekendheid te bou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOUNCE (Edms.) Bpk. 
Bounce (Edms) Bpk vervaardig verskillende soorte balle vir sport. Hulle is besig met 
die  ontwerp van 'n nuwe bal, wat in staat sal wees om opgeblaas of afgeblaas te 

word om vir verskillende groottes gebruik te kan word vir verskillende sportsoorte. 
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