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VERSPREIDINGSBELEID 
 
2.1.20 Definieer/Verduidelik die betekenis van verspreiding (distribusie).  
    

 Verspreiding is die kanaal wat die produk volg van die vervaardiging tot by die 
verbruiker.   

 Goedere moet versprei word van waar hulle vervaardig word tot by die plek waar die 
verbruikers is.    

 
2.1.21 Beskryf kortliks/Bespreek/Verduidelik die verspreidingskanale.     
 

 Verspreiding is die kanaal wat die produk volg van die vervaardiging tot by die 
verbruiker.  

 Dit is noodsaaklik dat  die kanaal  die mees doeltreffendste kanaal is . 

 Die kanaal moet ook koste-effektief vir die produk wees om die teikenmark te bereik.  

 Die meeste algemene verspreidingskanaal sluit  die groothandelaar en  'n 
kleinhandelaar in  voordat die produk die verbruiker bereik.  

 Voorbeeld: 'n Lekkergoed vervaardiger sal lekkers produseer en dit aan 'n 
groothandelaar stuur  in groot hoeveelhede. Die groothandelaar verkoop die lekkers 
in groot verpakkings  teen grootmaat pryse aan kleinhandelaars. Die kleinhandelaar 
verkoop in kleiner hoeveelhede aan die verbruiker.   

 
 2.1.22 Differensieer/Onderskei tussen direkte en indirekte verspreidingskanale. 
 

Direkte verspreiding Indirekte verspreiding 

-Behels die produsent √ en die  
 verbruiker √ 

-Daar is tussengangers tussen die  
 produsent √ en die verbruiker √ 

-Die groothandelaar en die 
 kleinhandelaar√  vorm nie deel van 
 hierdie proses √ 

-Die groothandelaars en kleinhandelaars 
 tree op as tussengangers √ tussen die 
 produsent en verbruikers √ 

-Daar is direkte kontak met die  
 teikenmark √ vir terugvoering en 
 verbeteringe √ 

-Het baie min beheer √ oor kliëntediens √ 

-Beter prys vir die eindverbruiker √  
 aangesien daar geen 
 tussenganger koste is nie   √ 

-Produkte kan duurder wees√ omdat 
 tussenganger koste bygevoeg word √ 

-Dra al die risiko's √ -Risiko's word oorgeplaas na  
 tussengangers √ tydens die verspreiding  
 van die produk na  die eindeverbruiker √ 

 
2.1.23 Verduidelik die betekenis van tussengangers  
 

 Verwys na al die persone wat betrokke is in die verspreidingsproses tussen die 
produsent en die verbruiker.  

 Hulle is die middelmanne.  

 Die tussenganger  tree op as bemiddelaar  tussen die produsent en die verbruiker.  

 Voorbeelde van tussengangers  is groothandelaars, kleinhandelaars, agente en 
makelaars. 

 
 



2. BESIGHEIDS BEDRYWIGHEDE                 2.1 Bemarkingsfunksie 

Page 2 of 4 
 

2.1.24 Beskryf kortliks/noem die verskillende tipes tussengangers.  
  
Groothandelaars  

 Koop groot hoeveelhede van die vervaardigers en verkoop dit aan die verbruikers.  

 Die groothandelaar is in staat om goedkoper pryse op die produkte te kry wat 
aangekoop word van die vervaardigers.  

 Die groothandelaar vervoer en berg die produk vir die vervaardiger.  

 Vervoer en bergingskoste moet ingereken word by die groothandelaar se prys 
wanneer dit aan die verbruiker verkoop word.   

 
Kleinhandelaars  

 Kleinhandelaars is winkels wat verkoop aan die verbruikers. 

 Baie kleinhandelaars het personeel wat die klante met aankope  behulpsaam kan 
wees en van advies kan voorsien.  

 Sommige kleinhandelaars spesialiseer in een spesifieke tipe produk. 
Voorbeeld: Selfoon kleinhandel ondernemng.   

 
Agente/Makelaars 

 Groot vervaardigers kontak gewoonlik agente en makelaars om hul produkte te 
versprei.  

 Agente skep 'n skakel tussen die vervaardiger en die kleinhandelaar.  

 Agente tree op as verteenwoordigers van groothandelaars of vervaardigers. 
Voorbeelde is Tupperware, Justine-skoonheidsprodute. 

 Makelaars is gespesialiseerde agente in 'n sekere veld van kundigheid. 
Voorbeelde is versekeringsmakelaars, aandelemakelaars.  

 Agente en makelaars word normaalweg op 'n kommissie basis vergoed.  
 
Franchises  

 Verwys na onafhanklike besighede, wat onder 'n spesifieke handelsmerk of produk 
bedryf word.  

 Franchises is tussengangers vir die vervaardigers.  

 Die individuele franchise afsetpunte is  tussengangers vir die bepaalde handelsmerk 
en die onderneming.  

 Die meeste van die resepte, verpakking en pryslys word sentraal geproduseer en 
dan na die verskillende afsetpunte versprei.  
Voorbeelde: McDonalds,KFC,  Steers, Spur restaurante en ander. 

 
2.1.25 Verduidelik die rol van tussengangers in die verspreidingsproses.  
 
4.4.3 Regverdig die belangrikheid van tussengangers in die verspreidingsproses.  

 Tussengangers is verkoopspesialiste., √ daarom bereik vervaardigers baie meer 
klante. √  

 Vervaardigers bereik  hoër  verkoopsyfers √  deur die gebruik van tussengangers √  

 Die vervaardiger mag nie die kundigheid of hulpbronne hê √ wat nodig is om direk 
aan die publiek te verkoop nie. √  

 Die tussenganger kan in staat wees om meer doeltreffende verspreidings logistiek 
te voorsien, √  bv. Vervoer van die produk na verskeie verkoopspunte. √  

 Algehele verspreidingskoste kan laer wees met die hulp van 'n tussenganger √ as 
wat die besigheid verspreiding self onderneem, selfs al word die tussenganger se 
kommissie in ag geneem word. √ 
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2.1.26 Skets die verspreidingskanale (distribusiekanale).  
4.4.4 Verskillende verspreidingskanale 
 
Produsent-verbruiker √ √  

 Dit is die kortste kanaal √ die produsent verkoop direk aan die verbruiker √  
 

Produsent → kleinhandelaar → verbruiker √ √  

 Die produsent verkoop goedere aan die verbruiker √ met die hulp van die 
kleinhandelaar. √  

 Dit is 'n eenrigting verspreidingskanaal √  
 

Produsent → groothandelaar →kleinhandelaar → verbruiker √ √  

 Dit is die tradisionele verspreidingskanaal, die verbruiker koop by die kleinhandelaar 
(winkel), wat by die groothandelaar koop, √ wat op sy beurt in grootmaat koop van 
die vervaardiger √  

 Verbruikersprodukte soos mieliemeel word  deur die produsente verkoop aan die 
groothandelaars, wat weer verkoop aan kleinhandelaars √  en dan verkoop word aan 
die verbruikers. √  

  
Produsent → agent → groothandelaar → kleinhandelaar → verbruiker √ √  

 Agente verbind dikwels die vervaardiger √ met die groothandelaar of   
kleinhandelaar √  

 Hoe meer tussengangers daar is in 'n verspreidingskanaal √ hoe meer verbruikers k 
kan bereik word. √  

 Veral verbruikers in landelike gebiede √ sal ook toegang hê tot produkte. √ 
 
2.1.27 Verduidelik kortliks die redes waarom vervaardigers die direkte of indirekte 
           verspreidingsmetodes (distribusiemetodes) sal verkies.  
 
Redes vir direkte verspreiding (distribusie) metodes  

- Vervaardigers verkies om te onderhandel met die verbruikers √ omdat die 
vervaardiger die produk wil demonstreer /’n na-verkoop diens wil lewer . √ 

- Tussengangers is nie gewillig √ om die vervaardiger se goedere te versprei nie. √  
- Geen hulpdienste √ word deur  tussengangers verskaf nie. √  
- Tussengangers kan nie die produkte betyds aan die verbruiker lewer √ as die produk 

bederfbaar is nie. √  
- Kleinhandelaars en verbruikers verkies dat die vervaardiger direk aan hulle voorsien 

√ omdat die produkte  goedkoper sal wees. √  
 
Redes vir indirekte verspreiding (distribusie) metodes 

- Vervaardigers het moontlik  nie genoeg geld om te betaal vir die verspreiding van die 
produkte nie. 

- Die vervaardiger is nie kundig oor die verspreiding van die produk nie.  
- Die vervaardiger kan die kapitaal gebruik  wat andersins aan verspreiding bestee 

sou word.   
- Baie vervaardigers het nie genoeg verwante produkte om hul moeite en koste in die 

verspreiding van hul produkte  te regverdig nie. 
- 'n Geografies verspreide teikenmark maak verspreiding  'n duur proses.  
- Ten einde die verspreidingskoste laag te hou, kan dit beter wees om gebruik te maak 

van tussengangers.  
- Baie vervaardigers kan nie die nodige hulpdienste verskaf nie. 
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