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BEMARKING 
 

KOMMUNIKASIEBELEID 
 
2.1.28  Definieer/Verduidelik die betekenis van 'n bemarkings- 
            kommunikasiebeleid.  

 Dit verwys ook na die "promosie" (bemarkings) deel van die besigheid.  

 Promosie bestaan uit drie stadiums(fases) 
- Skep bewustheid onder klante van goedere en dienste wat beskikbaar is.  

- Lig klante in oor die voordele van die koop van die goedere en dienste.  
- Oorreed die klant om die goedere en dienste te koop 
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2.1.29 Beskryf kortliks/Noem/Verduidelik/Bespreek/ die volgende 
           komponente van die bemarkingskommunikasie beleid:  

o Verkoopspromosie  
o Reklame (Advertensie)  
o Publisiteit en  

o Persoonlike verkope 
 
           Verkoopspromosie 

- Baie ondernemings kombineer verskillende elemente van promosie om die mees 
doeltreffende verkoopspromosie saam te stel.   

- Verkoopspromosie kan die volgende insluit: 

Klantlojaliteitskaarte 
Klante kry geld terug vir punte verdien met aankope.   
Gesamentlike promosie  

Groot besighede doen gesamentlike promosie om klante aan te moedig om hul 
handelsmerke te koop.  Dit verskaf voordele vir beide ondernemings terwyl koste 
van promosie verlaag word.  

Verkoopspunt 
Sommige items word strategies geplaas om klante aan te moedig om dit te koop. 
bv  Sjokolade wat by betaalpunte geplaas word.   

  
           Reklame/Advertensie  

- Reklame is die mees populêre metode wat vervaardigers gebruik√ om hul boodskap 

oor te dra aan die teikenmark en verbruikers. √ 
- Advertensie word betaal√ deur die besigheid. √  
- Besigheid het beheer √ oor die boodskappe. √  
- Reklame√ is net positief. √  

- Lae vlak van geloofwaardigheid, √want reklame word gedoen deur die besigheid. √  
- Omdat reklame nie as nuus aangebied word nie√ is verbruikers geneig om dit te  

ignoreer. √  

 
           Publisiteit   

- Verwys na die voortdurende blootstelling wat die besigheid kry.  

- Die openbare betrekkinge funksie saam met de bemarkingfunksie is verantwoordelik 
vir publisiteit.  

- Publisiteit en openbare betrekkinge bou verhoudings tussen klante en die besigheid.  

Daar is verskillende maniere waarop 'n besigheid dit kan doen:  
- deur die handhawing van 'n goeie korporatiewe beeld;  
- deur goeie diens, vriendelikheid en doeltreffendheid word klantelojalitet gebou. 

- loots kompetisies wat goeie blootstelling vir die besigheid en sy produkte gee.   
- erkenning deur bekende mense, vestig die aandag op ‘n onderneming se 
  handelsmerk en produkte. 

- borgskap vir sportgeleenthede en gemeenskapsgeleenthede. 
- Publisiteit is gratis √ vir die besigheid. √  
- Die besigheid het nie beheer √ oor die boodskap nie. √  

- Publisiteit kan dus positief of negatief wees. √  
- Hoëvlak van geloofwaardigheid√omdat publisiteit deur 'n derde party verskaf word. √  
- Publisiteit word aangebied as nuus √ daarom is verbruikers geneig om aandag te 

skenk. √ 
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           Persoonlike verkope  

- Dit is die mees suksesvolle metode om te verkoop.  
- Spesiale aandag word verleen aan die verbruiker se behoeftes en vereistes.  
- Dit is ‘n effektiewe manier om verhoudings te bou tussen die verkoopspersoon en 

die klant. 
- Dit is ‘n goeie manier om verhoudings te handhaaf.  
- Na-verkoopdiens en individuele klante aandag is baie belangrik by die verkoop van 

groot duur items.  
- Vereis goed opgeleide en kundige personeel wat die mark en klante te verstaan.  
- Persoonlike verkope word dikwels gedoen deur agente. 

 
 
 

 
 
 

 
4.6.1 identifiseer twee komponente van die bemarkingskommunikasie-/promosiebeleid wat 
         gebruik word deur Elite Sweetpakke.  

4.6.2 Noem enige ander komponent van die bemarkingskommunikasie-/promosiebeleid  
         wat deur elite sweetpakke gebruik kan word.   
 

4.6.1 Advertering √ √  
         Publisiteit √ √  
4.6.2 persoonlike verkope √ en verkoopspromosie√ 

 

2.1.30 Verduidelik die doel van verkoopspromosie en gee praktiese 
           voorbeelde. 

- Bevorder 'n toename √ in verkope. √  

- Stimuleer die verbruikers se belangstelling √ in 'n besigheid se produkte. √  
- Lig verbruikers in√ oor 'n produk. √  
- Oorreed verbruikers √ om die produk te koop. √  

- Herinner die teikenmark aan√ die beskikbaarheid van die produk. √ 
            Praktiese voorbeelde 

o Klantlojaliteitskaarte  

o Gratis geskenke  
o Gesamentlike promosie  
o Verkoopspunt  

o Spesiale aanbiedings  
o Afslag 

 

 
 
 

 
 
 

5.2.1 Haal vier standpunte aan uit die scenario hierbo en koppel elkeen aan 'n spesifieke 
         tipe verkoopspromosie metode.   
 

ELITE SWEETPAKKE 
Elite sweetpakke verkoop sweetpakke in Oos-Londen. Hulle plaas gereeld 'n 

advertensie in die plaaslike koerant wat hul weeklikse aanbiedinge adverteer. Onlangs 
het hulle 'n foto in die koerant geplaas waar hulle die plaaslike sokkerspan met 
sweetpakke borg. 

SHOP 'n GO-ONDERNEMINGS 
Shop 'n go-ondernemings beloon klante met lojaliteitspunte vir aankope wat gemaak is. 
Tasty Burger bied 'n speelding met elke kindermaaltyd wat gekoop word.  Sjokolade 

word strategies langs betaalpunte uitgestal. Ferrini bied 'n 3 vir die prys van 2 spesiale 
aanbieding op hul winter klerereeks net voor die somer. 
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         Gebruik die tabel hieronder om hierdie vraag te beantwoord. 
 

STANDPUNTE UIT DIE SCENARIO TIPE VERKOOPSPROMOSIE 

  

  

  

  

 
Antwoord 

STANDPUNTE UIT DIE SCENARIO TIPE VERKOOPSPROMOSIE 

(a) Shop 'n go-ondernemings beloon klante met 

     lojaliteitspunte vir aankope wat gemaak is.√ 

Klantelojaliteitskaarte √ √ 

(b) Tasty Burger bied 'n speelding met elke 
     kindermaaltyd wat gekoop word.√ 

Gratis geskenke √ √ 

(c) Sjokolade word strategies langs betaalpunte 
     uitgestal.     √ 

Verkoopspunt √ √ 

(d) Ferrini bied 'n 3 vir die prys van 2 spesiale 
     aanbieding op hul winter klerereeks net voor die  
     somer. 
     . √ 

Spesiale aanbiedings √ √ 

 
 

2.1.31 Verduidelik die doel van advertensies en gee voorbeelde van  
           reklamemedia. 
 
           Doel van advertensies  

- Oorreed mense om sekere produkte te koop.  
- Dit bring die produk onder die aandag van verbruikers  
- Om 'n boodskap aan die teikenmark en verbruikers oor te dra.  

- Bevorder 'n toename √ in verkope. √  
- Stimuleer verbruikers se belangstelling √ in 'n besigheid se produkte. √  
- Lig verbruikers in√ oor die produk. √  

- Herinner die teikenmark √ oor die beskikbaarheid van die produk. √   
 
          Voorbeelde van reklamemedia  

- Gedrukte media√ daaglikse koerante/tydskrifte  
- Elektroniese media√ /televisie /sosiale media /radio  
- Buitelugadvertensies √/advertensieborde  

- Mobiele advertensies √ bv. op busse 
- Uitsaaimedia√ bv. radio  
- Uitstalreklame√   

- Borgskapreklame√  
- Aanlynadvertensies√ 

 

 
 
 

 
 

2.1.32 Brei uit op die betekenis van publisiteit. 
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- 'n Vorm van kommunikasie wat besighede√ gratis kry.√  

- Besighede het geen beheer √ oor die inhoud van die boodskap. √  
- Kan positief of negatief wees. √  
-    Hoëvlak van geloofwaardigheid√omdat publisiteit deur 'n derde party verskaf word. √  

- Publisiteit word aangebied as nuus √ daarom is verbruikers geneig om aandag te 
skenk. √ 

 

 Dit is inligting oor 'n besigheid wat gepubliseer word deur 'n onafhanklike derde 
party √ soos 'n koerante of die televisie.√  

 Verseker dat die publiek kennis neem van die besigheid,√ sy sosialeprogramme, 
gemeenskapsbetrokkenheid en billike arbeidspraktyke ens.√  

 Publisiteit kan positief of negatiewe wees√  en word nie deur die besigheid  betaal 
nie.√  

 Goeie publisiteit is dikwels suksesvol √ omdat verslae in die media oor produkte en 

dienste 'n hoër graad van geloofwaardigheid het √ as advertensies deur 
besighede.√ 

 Publisiteit kan negatief wees as verslae verskyn in 'n koerant of op televisie √ van 'n 
maatskappy wat afval in riviere stort.√  

 Interne publisiteit behels die uitstal van produkte,√ die voorkoms van die winkel 
(netheid)√ en die voorkoms van werknemers (kleredrag)√ sowel as die personeel se 

gedrag teenoor klante.√  

 Besighede bou verhoudings met klante deur die handhawing van ‘n  goeie 
korporatiewe beeld,√ goeie diens, vriendelikheid en doeltreffendheid bou die lojaliteit 

van klante. √  

 Baie maatskappye skep handelsmerk bewustheid vir die maatskappy√ deur die  

loots van kompetisies wat goeie blootstelling vir die besigheid en sy produkte gee.   

 Erkenning deur bekende mense,√ vestig die aandag op ‘n onderneming se 

handelsmerk en produkte.√ 

 Sport- en filmsterre word dikwels gesien met handelsmerk  kleredrag √ wat 
openbare bewustheid vir die handelsmerk skep. √  

 Sommige maatskappye gee gratis geskenke en monsters met die maatskappy  se 
handelsmerk op√ bv. By konferensies kry afgevaardigdes  geskenkpakke.√  

 Sommige maatskappye bied ‘n borgskap vir sportgeleenthede√ of gemeenskaps- 
geleenthede.√ 

 

2.1.33 Verduidelik die rol van die openbare betrekkinge in publisiteit. 
 

 Openbare betrekkinge poog om 'n gunstige beeld van die besigheid √ en sy 

produkte of dienste  te bied. √  

 Baie besighede kontrakteer die openbare betrekkinge aan 'n buite-agentskap √ om 
voordeel te trek uit hul gespesialiseerde kennis. √  

 Die openbare betrekkinge afdeling  bou goeie verhoudings √ met verteenwoordigers 
van die media en pers. √  

 Hulle hou die media ingelig oor nuus van nuwe produkte  wat geloods word en die 
opening van nuwe fabrieke of winkels √ vir die aandag van die publiek.  

 Die openbare betrekkinge afdeling ondersteun bemarking pogings √ om ‘n 
handelsmerk identiteit  te vestig en uit te bou.√ 
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2.1.34  Gee voorbeelde van publisiteit  bv. mediaverklarings. 
 

    Voorbeelde van publisiteit  

o Gee blootstelling aan die besigheid se produkte  
o Erkenning deur bekende mense  
o Geskenke en monsters  

o Borgskap vir sport- en gemeenskapsgeleenthede. 
 

2.1.35  Verduidelik die betekenis van persoonlike verkope 
 

- Dit is 'n persoonlike aanbieding deur die besigheid se verkoopsverteenwoordiger  

aan voornemende kopers met die doel om produkte te verkoop en 
klanteverhoudings te bou. 

- Dit is persoonlike kommunikasie waarvoor betaal word om kliënte in te lig en te 

oorreed om produkte en dienste te koop.   
 
           Voorbeelde van persoonlike verkope 

o Gratis monsters uitdeel  
o Uitdeel van afslagkoepons  
o Demonstrasie van produkte aan verbruikers in die winkel  

o Loods van kompetisies  
o Borgskap vir ‘n sportgebeurtenis of sportspan  

 

2.1.36  Regverdig die doeltreffendheid van persoonlike verkope in die  
            bemarking/promosie van 'n besigheid se produkte. 
 
           Doeltreffendheid/effektiwiteit van persoonlike verkope  

 Persoonlike verkoop kan telefonies √ gemaak word, maar is gewoonlik van 
aangesig tot aangesig √ en bied die mees buigsame manier van die lewering van 'n 

promosie-boodskap. √  

 Word gedoen deur ervare verkoopspersoneel √ wat charismaties en vaardig is√ om 
klante se aandag te trek. √  

 Dit is die mees suksesvolle metode √ om produkte te verkoop. √  

 Dit is baie effektief, veral in die geval van duur industriële goedere √ soos masjinerie 

en verbruikersgoedere soos stowe, yskaste, selfone ens. √  

 Vereis  persoonlike aandag met spesifieke verwysing na die behoeftes en vereistes 

van die klant. √  

 Mees doeltreffende manier om verhoudings √ tussen die verkoopspersoon en die 

klant te bou. √  

 Dit is ook 'n baie goeie manier vir die handhawing van goeie verhoudings √ en die 

verseker van deurlopende besigheid en verkope. √ 
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LANG VRAAG 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

      As 'n kenner van bemarkingsbeleidinstrumente, skryf 'n opstel oor die volgende 
      aspekte:  
 

 Verduidelik enige twee kategorië verbruikersgoedere.  

 Verduidelik die doel van verpakking.  

 Bespreek enige drie vorme van verpakking.  

 Adviseer BVV oor hoe kliënte gelok kan word met behulp van die volgende 
prystrategië:  

o Penetrasieprysbepaling 

o Afgeroompryse/prysafskepping  
o Afslagpryse 
o Mededingendepryse 

 
           Inleiding  

- Verpakking verwys na die houer of wikkel wat 'n produk of groep produkte bevat.   

- Verpakking van 'n produk kan 'n kliënt beïnvloed om te koop of nie die produk te 
koop nie. √  

- Verbruikersgoedere in besighede word vir bemarkingsdoeleindes gekategoriseer. √  

 
          Gevolgtrekking  

- Verpakking moet opvallende wees en trek die onmiddellike aandag van die 

verbruiker. √ √ 
- 'N handelsmerk kan slegs beskerm word indien dit geregistreer is volgens die 

vereistes van die handel punte Wet. √ √  

- Besigheid moet hul produkte teen bekostigbare pryse te bied om meer kliënte 
 te lok. √ √ 
 

 
 
 

 
  
     Verwys na die scenario hierbo en skryf 'n opstel waarin u die volgende aspekte insluit:  

 

 Omskryf  kortliks die komponente van die produkbeleid wat deur Bounce (Edms) 

Bpk gebruik sal word.  

 Verduidelik die stappe wat Bounce (Edms) Bpk sou volg in die ontwerp van hierdie 

bal.  

 Bespreek die vereistes van goeie verpakking vir hul finale produk.  

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

 

BESTE VERF VERVAARDIGERS (BVV) 
Beste Verf Vervaardigers spesialiseer in die vervaardiging van 'n hoë-gehalte verf 

vir hul klante. BVV besef dat goeie verpakking en prystegnieke nuwe klante kan lok 
en hul markaandeel  sal vergroot. Die bestuur van BVV doen altyd navorsing oor 
verskillende kategorieë verbruikersgoedere ten einde die behoeftes van hul klante 

te bevredig. 

BOUNCE (Edms) Bpk 
Bounce (Edms) Bpk vervaardig balle vir verskillende  sportsoorte. Hulle het ‘n  nuwe bal 
ontwerp, wat in staat sal wees om opgeblaas of afgeblaas te word in verskillende 

groottes, vir die gebruik in verskillende sporsoorte. 
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