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Antwoorden

Deelscores

Opgave 2
Opmerking
Als de kandidaat bij de beantwoording van de vragen van deze opgave vergeten is om de
bedragen te vermenigvuldigen met € 1.000,-, hiervoor maximaal 1 punt in mindering
brengen.
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Maximumscore 1
voorbeelden van juiste antwoorden:
• het krijgen van adviezen
• het krijgen van kredietfaciliteiten
• het krijgen van garantiefaciliteiten
Maximumscore 1
0,03 u 1.068.289.000 = € 32.048.670,Maximumscore 2
voorbeelden van juiste antwoorden:
• Als de omzet terugloopt, wordt het promotiebudget ook kleiner, terwijl dit juist zou moeten
stijgen.
• Bij de verdeling van het budget wordt geen rekening gehouden met de marktsituatie van
elke productgroep afzonderlijk.
• Ze gaat uit van de omzet van het afgelopen jaar in plaats van de geplande/verwachte omzet
in het (de) komende jaar (jaren).
Maximumscore 2
Producten met een hoge marktgroei bieden meer kansen op afzet- en omzetverhoging dan
producten op markten die minder groeien. Door gelden in te zetten op de markten met hoge
marktgroei heeft men meer kans van slagen.
Maximumscore 2
29
u 89.490.000 = € 76.329.705,88 (76.330.000)
34
Maximumscore 1
89.490.000
= 1,17
76.329.705,88 / 76.330.000
of
34
= 1,17
29
Maximumscore 2
Eureka B.V. is geen marktleider voor de productgroep mode want het relatieve
marktaandeel is kleiner dan 1. (Het relatieve marktaandeel voor de productgroep mode is
0,81. Dat betekent dat de omzet van Eureka B.V. 19% lager is dan dat van de grootste
concurrent.)
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productgroep

mode
wonen
tweewielers
sport
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marktgroei 2006

2
7
4
8

score A
1
3
2
4

Maximumscore 2
mode
0% van 457.522.000
wonen
6% van 438.319.000
tweewielers
2% van 82.958.000
sport
4% van 89.490.000

relatieve marktaandeel
2005
score B
0,81
1
1,32
4
1,20
3
1,17
2

totaalscore

A+B
2
7
5
6

0
26.299.140
1.659.160
3.579.600
€ 31.537.900,-

Maximumscore 2
De directie zal bezwaar hebben tegen het nulpercentage. Voor Eureka B.V. zou dit
betekenen dat voor de productgroep met de hoogste omzet geen promotiebudget
beschikbaar gesteld zou worden.
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