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JYSK ANALYSEINSTITUT A/S kan nu tilbyde analysekonceptet BrandScape® - et unikt redskab for
brandmanageren med ansvar for markedsføring af et brand. Det er udviklet af professor Carsten Stig
Poulsen, grundlæggeren af Jysk Analyseinstitut A/S, og bygger på den nyeste forskning inden for markedsanalyse.
BrandScape® er analyseværktøjet for det 21. århundrede, som sætter Brand Manageren i førersædet.
Velkendte beskrivende mål som kendskabsgrad, prøveandel og præference indgår sammen med pris og
image som forklaring på forbrugernes adfærd. Brand manageren får dermed mulighed for at forudsige
effekten af
en øget markedsføringsindsats på markedsandelen. Og BrandScape® omfatter alle brands i kategorien
og er dermed også en analyse af konkurrencestrukturen. Brand Manageren vil ikke alene kunne vurdere effekten af egne beslutninger, men også konse venserne af konkurrenternes tiltag. Dette placerer
BrandScape® analysen som ”one of a kind”.
BrandScape® antager, at forbrugernes valg af brands bygger på tre forhold, som belyses gennem hvert
sit analysemodul:
• Pris/BrandValue trade-off: Hvordan afvejer forbrugeren brand i forhold til pris, når hun skal vælge
et brand i kategorien. Hvis valget af brand varierer med brugssituationen (f.eks. hverdag/fest), vil
analysen ære betinget heraf.
• BrandRelation: Hvilke brands kender forbrugeren, hvilke har hun adgang til at købe, og hvor involveret er hun i dem?
• BrandImage: Hvilke egenskaber forbinder forbrugeren med de enkelte brands?
Hver analyse er i sig selv vigtig for beskrivelsen af markedet, men bundet sammen udgør BrandScape®

Modulet Pris/BrandValue trade-off er motoren i BrandScape®. Gennem en
simpel spørgeteknik afdækkes to centrale dimensioner i forbrugerens vurdering af Brands:
- BrandValue: Hvor meget er hun villig til at betale mere for et givet
Brand?
- Prisfølsomhed: Hvor let har hun ved at skifte Brand ved prisændringer?
Analysen kan om ønskeligt betinges i brugssituationen.
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BrandScape® samler trådene fra de tre moduler i en fælles model
til forudsigelse af forbrugerens sandsynlighed for at vælge et bestemt brand blandt de tilbudte. Ved aggregering over forbrugere
kan modellen anvendes til belysning af
markedsandele under forskellige scenarier. Hermed opnås et
langt mere nuanceret og beslutningsorienteret billede af markedssituationen end sædvanlige mærkevareanalyser, og grundlaget for at træffe ”rigtige” beslutninger er dermed bedre.

Pris/BrandValue trade-off besvarer spørgsmål som:
- Hvad er prisfølsomheden for vores brand?
- Er prisfølsomheden mellem de forskellige brands forskellig?
- Hvilken pris premium kan vores brand opretholde?
- Er vores konkurrencemæssige position afhængig af brugssituation?
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Pris/BrandValue trade-off måler værdien af et brand,
som en trade-off mellem pris og brand. Det sker gennem
måling af to centrale dimensioner:
- Hvor meget værdsætter forbrugeren – alt andet lige
– vores brand fremfor konkurrenternes?
- Hvor følsom er forbrugeren over for ændringer i prisen på vores brand?
- Hvad betyder brugssituationen for værdien af vores
brand?

Resultaterne præsenteres grafisk i en BrandValue-matrix med Brands placeret i to
dimensioner: Prisfølsomhed og BrandValue.
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Prisfølsomhed

BrandScape® -analysen kan starte med en kvalitativ fase i form af dybdeinterviews
eller fokusgrupper, hvor forbrugere med egne ord udtrykker deres opfattelse af kategorien og dens Brands. Formålet er at afdække de grundlæggende egenskaber,
som forbrugerne anvender til vurdering af Brands, herunder om der er forskelle
mellem brugssituationer ( til hverdag, til gæster, morgen eller aften osv. ). Den efterfølgende kvantitative fase omfatter telefoniske interviews med et repræsentativt
udvalg af forbrugere og bygger på den indsigt i kategorien, som er opnået gennem
fokusgrupperne.
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BrandValue-matricen viser forbrugernes vurdering
af Brands på to dimensioner:
- Brands iboende værdi, BrandValue
- Prisfølsomheden for hvert Brand
Det optimale er at have et Brand med høj Value
og ringe prisfølsomhed: Brand Heaven.

BrandRelation besvarer spørgsmål som:
- Hvor mange kender, har adgang til, bruger og foretrækker vores Brand?
- Hvis forbrugeren kender vores Brand, hvilke andre Brands kender hun så også?
- Hvis forbrugeren har adgang til vores Brand, hvilke andre mærker har hun så også
adgang til?
- Hvis forbrugeren afviser vores Brand, hvilke andre mærker købes så i stedet?
- Hvis forbrugeren har præference for vores mærke, hvilke andre Brands har hun så
også præference for?
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BrandRelation belyser forbrugernes engagement i forhold til brands i kategorien. Engagementet kan både være
af rationel eller følelsesmæssig art, og stigende engagement opfattes i analysen som en vej, ad hvilken brands
bevæger sig fra manglende kendskab hos forbrugeren til
at være det brand, forbrugeren foretrækker og nødigt vil
undvære. De enkelte trin på denne vej identificeres og er
en central del af den videre analyse.

Resultaterne præsenteres som maps, hvor brands er placeret langs vejen fra laveste til højeste niveau af engagement.

Brand Value

BrandImage besvarer spørgsmål som:
- Hvilke egenskaber forbinder forbrugeren med vores Brand?
- Hvilke andre mærke konkurrerer vi med i den nuværende position?
- Er der mulighed for at repositionere vores brand?
- Er der ”huller” i markedet, som vi kan udnytte?
Brand Relation

Brand Image

Resultaterne præsenteres som maps, der viser den indbyrdes placering af brands
og egenskaber
Hvilke egenskaber
anvendes i kategorien?

Hvilke brands
forbindes med de
enkelte egenskaber?

BrandImage belyser de egenskaber – positive eller negative - som forbrugerne forbinder med hvert brand i kategorien.
Image-positionerne for de enkelte brands vurderes i forhold til de opstillede egenskaber og i forhold til hinanden.

BrandScape® til beslutningsstøtte.
Ved at indbygge de tre moduler i en samlet analysemodel opnås den direkte forbindelse mellem traditionelle deskriptive mål (kendskabsgrad, penetration, loyalitet,
positionering, mv.) og markedsandele som gør BrandScape® til et unikt analyseværktøj for Brand Manageren.
BrandScape® vil kunne besvare ”what-if”-spørgsmål som:

Markedsandele

∑
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- Hvor meget stiger markedsandelen for mit brand, hvis kendskabsgraden øges
med 10%?
- Hvor meget stiger markedsandelen for mit brand, hvis distributionsgraden øges
med 10% ?
- Hvad vil en mulig repositionering af vores brand betyde for markedsandelen?
- Hvorledes påvirkes vores brand af en lavere pris på konkurrentens brand?
- Hvis vi positionerer vores brand, som det, der vælges, når der er fest, hvilken
markedsandel kan vi så forvente?
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Kort sagt, BrandScape® dækker alle Brand Managerens beslutningsparametre:
pris, image, distribution og kommunikation.

BrandScape® er et værktøj til beslutningsstøtte, som kan
simulere, hvorledes forbrugerne vil reagere under forskellige
scenarier. Resultaterne opgøres som markedsandele.
Herved knyttes forbindelsen mellem de beskrivende analyser i de enkelte moduler sammen i en forklarende model,
der kan bruges til forudsigelse af adfærd i markedet.

BrandScape® er også en segmenteringsmodel.
Og som om det ikke var nok, så er BrandScape® også et segmenteringsværktøj.
Forbrugere er ikke ens. De er forskellige i den måde, de reagerer på Brand Managerens beslutninger. Effekten af øget kendskab, ændret image eller lavere pris kan
ikke forventes at være den samme for alle forbrugere i markedet.
BrandScape® kan identificere grupper af forbrugere, segmenter, med forskellig
måde at reagere på og derefter kan analyserne foregå på segment- såvel som aggregeret niveau. Spørgsmål som:
- Er der segmenter i markedet med forskellig vurdering af brands?
- Findes der særligt prisfølsomme segmenter?
- Er vores konkurrencemæssige styrke forskellig i forskellige segmenter?
- Findes der segmenter med forskelligt engagement i forhold til brands?
- Er der forskelle i segmenternes attraktivitet?
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kan nu besvares, og dermed rykker BrandScape® op fra at være et taktisk værktøj
for Brand Manageren til også at være strategisk beslutningsstøtte for topledelsen. BrandScape® vil være den fælles platform for kommunikation og analyser af
Brands i virksomheden på alle ledelsesniveauer.

BrandScape® identificerer segmenter af forbrugere,
der reagerer forskelligt på markedsføringsindsatsen.
Alle analyser kan nu foregå, opdelt på segmenter og
dermed danne grundlag for overvejelser om valg af
strategi og fokusering på målgrupper.

Analysens omfang
BrandScape® er ikke en hyldevare, men et samlet analysekoncept, som tilpasses
den enkelte kategori og den enkelte analysekunde. Det sker i tæt dialog med den
virksomhed, der får udført analyserne. På markedet for almindelige dagligvarer
(FMCG) gennemføres typisk 1000-1500 telefoniske interviews (med Jysk Analyseinstituts eget CATI-system, Sophi) af beslutningstagere omkring køb af produkter
i kategorien. Udover de spørgsmål, der knytter sig til hvert af de tre moduler, stilles spørgsmål om indkøbsadfærd i kategorien, indkøbssted og medievaner, samt
sædvanlige baggrundskriterier: køn, alder, geografi, husstandsindskomst, mv.
Resultaterne leveres som tabelrapport, præsentation i PowerPoint og simulationsmodel til ”what-if”-analyser.
Lyder det spændende?
Har du lyst til at få mere at vide om, hvordan BrandScape® kan anvendes i forhold
til dit Brand og din virksomhed, kommer vi gerne og præsenterer analyseværktøjet
for jer.

Kontakt: Carsten Stig Poulsen
csp@jyskanalyse.dk
Tlf. 9811 4090
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